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 การวิจยัครัง้นี ้ เป็นการวิจยัและพฒันามีจดุมุง่หมายเพ่ือพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ

ครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้สําหรับข้าราชการครู  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 โดยมีการดําเนนิการ  3 ขัน้ตอน ดงันี ้

        ขัน้ตอนท่ี 1 สร้างและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณา

การกระบวนการเรียนรู้สําหรับข้าราชการครู  โดยศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  และสอบถาม

ผู้ทรงคณุวฒุิ 5 คน  ในประเดน็  สมรรถนะครูนกัวิจยั  การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  รูปแบบการ

เสริมสร้างสมรรถนะครู  และสอบถามครูเก่ียวกบัสภาพปัญหา  ความต้องการในการพฒันาตนเองด้าน

การวิจยั  เพ่ือนํามาใช้ในการสงัเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้  โดยได้ผลสรุปดงันีคื้อ 

  สมรรถนะครูนกัวิจยัประกอบด้วย 3 ด้าน  ด้านความรู้ความเข้าใจการวิจยั  ด้านจติ

วิจยั และด้านทกัษะปฏิบตักิารวิจยั  สว่นการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน  

ขัน้ท่ี 1เตม็ใจและเห็นคณุคา่ (Willing and Value)  ขัน้ท่ี 2 การมีสว่นร่วมในประสบการณ์จริง หรือ    

ขัน้ลงมือปฏิบตัจิริง(Do) ขัน้ท่ี 3 การสะท้อนการกระทํา (Review) ขัน้ท่ี 4 สรุปแนวคดิหลกัการ (Learn)   

ขัน้ท่ี 5 ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่ (Apply)และได้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วย     

การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  มีช่ือเรียกวา่  S M A R T  TRAINING  MODEL มี 5 องค์ประกอบ 

คือ  ความเป็นตวัของตวัเอง (Self  Autonomy)   การสร้างแรงจงูใจ(Motivation  Building)   

เอือ้อํานวยการเรียนรู้( Access  Facilitator)  ลงมือปฏิบตัอิยา่งเป็นระบบ(Respond to Authentic 

System) และ  การพบกลุม่และตดิตาม (Team meeting and Reflection)  รูปแบบดงักลา่วมีสาระ

ประกอบด้วย 8 สว่น คือ ความเป็นมา  หลกัการ  ลกัษณะสําคญั  วตัถปุระสงค์  โครงสร้างเนือ้หา  

กระบวนการจดักิจกรรม   สภาพบง่ชีก้ารบรรลเุป้าหมาย   และการประเมินผลของรูปแบบ      

        ขัน้ตอนท่ี 2 การตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วย           

การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  รูปแบบท่ีได้ในขัน้ตอนท่ี 1  โดยตรวจสอบคณุภาพจากผู้ เช่ียวชาญ 

5 คน  เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเหมาะสมของรูปแบบ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  

พบวา่มีความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หา (IOC 0.60 – 1.00 ) และมีความเหมาะสมขององค์ประกอบตา่งๆของ



 

รูปแบบในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ( X  = 4.20 – 4.80 )   นอกจากนีไ้ด้ตรวจสอบคณุภาพโดยศกึษานํา

ร่องกบักลุม่ตวัอยา่ง 10 คน  เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ก่อนนําไปใช้จริง  พบวา่รูปแบบมีความ

เป็นไปได้ในการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั 

        ขัน้ตอนท่ี 3  ทดลองใช้และประเมินคณุภาพรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ ท่ีผา่นกระบวนการในขัน้ตอนท่ี 2  โดยทดลองใช้กบักลุม่

ตวัอยา่ง 30 คน  ใช้แบบแผนการทดลองแบบ  One – Group  Pretest – Posttest  Design  ( 1T  x 2T )  

ผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  พบวา่ 

  1.  ข้าราชการครูมีคะแนนเฉล่ียสมรรถนะครูนกัวิจยัทกุด้านหลงัการทดลองสงูกวา่

ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

  2.  ข้าราชการครูมีความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วย         

การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 

 และจากการประเมินคณุภาพรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วย                  

การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้โดยการจดัสนทนากลุม่กบัครูท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง  พบวา่  ครูได้รับ

ความรู้ด้านการวิจยัเพิม่มากขึน้  กิจกรรมสง่เสริมทกัษะการวิจยั  เนือ้หาตรงตามความต้องการ  และมี

ความพงึพอใจท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม 

 จากกระบวนการพฒันารูปแบบ การเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้  ทําให้ได้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วย การบรูณาการกระบวนการ

เรียนรู้  และผู้ ร่วมกิจกรรมเกิดสมรรถนะครูนกัวิจยั  ทัง้ ด้านความรู้ความเข้าใจการวิจยั  ด้านจติวิจยั 

และด้านทกัษะปฏิบตักิารวิจยั  ตลอดจนมีความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 
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 This research was research and development type having purposes in the 

development of a model to enhance teacher researchers’ competencies  by  learning  

process integration  for government teachers  in  Secondary  Educational  Service  Area  

Office  2. Three stages were implemented as follows. 

  Stage 1: Constructing and developing a model to enhance teacher 

researchers’ competencies  by  learning  process integration. It was accomplished by 

studying related literature and research, interviewing 5 experts regarding the issues of 

teacher researchers’ competencies, learning process integration, and a model to enhance 

teachers’ competencies, and interviewing teachers regarding problem conditions and self- 

development needs in research. By conducting a synthesis, a model to enhance teacher 

researchers’ competencies  by  learning  process integration was concluded as follows.      

   The teacher researchers’ competencies consisted of 3 aspects, i.e. 

knowledge and understanding of research, research spirit, and research operation skills. In 

enhancing teachers’ competencies, 5 steps were as follows. Step 1: Willing and valuing. 

Step 2: Participating in authentic experiences or Doing. Step 3: Reviewing . Step 4: 

Summarizing concepts or Learning. Step 5: Applying in new situations. The model to 

enhance teacher researchers’ competencies also emerged.  The learning  process 

integration was named S M A R T  TRAINING  MODEL. It had 5 components. i.e. Self  

Autonomy, Motivation  Building, Access  Facilitator, Respond to Authentic System, and 

Team Meeting and Reflection. The aforementioned model consisted of 8 topics, i.e. 

Background,  Principles, Key characteristics, Objectives, Content structure, Activity 

management process, Achieving goal condition index, and Model evaluation. 

  Stage 2: Examining the quality of the model to enhance teacher researchers’ 

competencies  by  learning  process integration achieved in the Stage 1. Five experts were 



 

asked to examine the quality of the model in terms of validity and appropriateness. The 

content validity  (IOC) was found between 0.60 – 1.00; the appropriateness of the 

components were at the high to highest levels ( X  = 4.20 – 4.80). Moreover, the quality of 

the model was tried out with 10 samples to examine its feasibility before bringing to use. It 

was found that the tried out model was possible to enhance the teacher researchers’ 

competencies.    

  Stage 3: Experimenting and evaluating the quality of the model to enhance 

teacher researchers’ competencies  by  learning  process integration  produced in the 

Stage 2. The model was experimented with 30 samples by applying One – Group  Pretest – 

Posttest   Design  ( 1T  x 2T ). The results of the application of the model to enhance teacher 

researchers’ competencies  by  learning  process integration revealed as follows. 

   1.  The government teachers had higher mean scores in every aspect of the 

teacher researchers’ competencies after the experiment than those before the experiment 

at .05 level of significance. 

   2.  The government teachers’ satisfaction on the model to enhance teacher 

researchers’ competencies  by  learning  process was at the high level. 

 In addition, a focus group arranged for the government teacher samples to 

evaluate the quality of the model revealed that they gained more research knowledge,  

perceived  that the enhanced research skill activities and  the content were in accordance 

with their needs, and had satisfaction in attending the activities.  

 The ongoing development process of the model to enhance teacher researchers’ 

competencies  by  learning  process resulted in achieving the model to enhance teacher 

researchers’ competencies  by  learning  process; the samples who participated in the 

activities gaining the teacher researchers’ competencies in knowledge and understanding 

of research, research spirit, and research operation skills; and also having satisfaction on 

the model to enhance teacher researchers’ competencies. 
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รองศาสตราจารย์นภิา  ศรีไพโรจน์ กรรมการควบคมุปริญญานพินธ์ ท่ีทา่นได้กรุณาเสียสละเวลา    

อนัมีคา่เพ่ือให้คําปรึกษา  ชีแ้นะ  เอาใจใส ่ ตรวจสอบ  ชว่ยแก้ปัญหา และข้อบกพร่องตา่งๆ ตลอดจน

ให้ความรู้ในการดําเนินการวิจยั  ผู้ วิจยัรู้สกึซาบซึง้เป็นอยา่งย่ิง  และขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู

ไว้ ณ ท่ีนี ้

 ขอกราบขอบพระคณุ  คณาจารย์ภาควิชาการศกึษาผู้ใหญ่ทกุทา่น  ท่ีได้กรุณาให้การอบรม  

สัง่สอน และประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้  ตลอดจนประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู้ วิจยั  อีกทัง้ให้ความเมตตา

ตอ่ผู้ วิจยัด้วยดีเสมอมา 

 ขอกราบขอบพระคณุ  ผู้ทรงคณุวฒุิ  ผู้ เช่ียวชาญทกุทา่น  ในการให้ความอนเุคราะห์

ตรวจสอบข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การวิจยัและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั   

 ขอขอบพระคณุ  เพ่ือนร่วมวิชาชีพครูทกุทา่นท่ีเป็นแรงบนัดาลใจให้ผู้ วิจยัเลือกศกึษาเร่ืองนี ้ 

และขอขอบพระคณุ  ผู้บริหาร  คณะครูสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2 ทีมี่สว่น

เก่ียวข้อง และเข้าร่วมกิจกรรมในการอนเุคราะห์ข้อมลูให้การวิจยัสําเร็จอยา่งสมบรูณ์  

 ขอขอบพระคณุ บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และคณะกรรมการทกุทา่น

ท่ีพิจารณาให้ได้รับการสนบัสนนุทนุอดุหนนุการวิจยั  ผู้ วิจยัถือเป็นเกียรตอิยา่งสงู  

 ขอขอบคณุญาตพ่ีิน้อง และเพ่ือนๆทกุคนท่ี ให้ความชว่ยเหลืออยา่งดีย่ิง  อดทนรอคอย  และ

เป็นกําลงัใจในการทําปริญญานิพนธ์จนสําเร็จ 

 ประโยชน์และคณุคา่ของปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ ผู้ วิจยัขอน้อมเป็นเคร่ืองบชูาแดค่ณุบดิา  

มารดา  บรูพาจารย์และผู้ มีพระคณุทกุทา่น ท่ีได้กรุณาอบรมสัง่สอนและให้กําลงัใจแก่ผู้ วิจยัใน

การศกึษาค้นคว้าจนปริญญานพินธ์ฉบบันีสํ้าเร็จได้ด้วยดี  
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

  การจดัการศกึษาของไทยได้พฒันาให้ก้าวทนักบัสงัคมยคุโลกาภิวตัน์  ดงัจะเหน็ได้จาก        

การปรับปรุงการศกึษาให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม  โดยจดัให้มี

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 ซึง่มุง่เน้นใน

เร่ืองการจดัการศกึษาให้มีคณุภาพสงูสดุ  เพ่ือทําให้เกิดการพฒันาคณุลกัษณะของคนไทยให้เป็นคนดี  

เป็นคนเก่ง  และอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ  ผลลพัธ์ท่ีการศกึษาเน้นให้เกิดขึน้ในสงัคมนัน้ ผู้ ท่ีมี

บทบาทสําคญั  คือ ครู  ครูมีความสําคญัในการพฒันาคณุภาพการศกึษาและประชากร   ดงันัน้ครูจงึ

จําเป็นต้องมีคณุภาพ คณุคา่  ศกัดิศ์รี  และความสามารถสงูรวมทัง้ต้องมีความรู้อยา่งลกึซึง้ทัง้ในเชงิ

วิชาการและวิชาชีพซึง่ต้องได้รับการฝึกอบรมมาอยา่งดี  พร้อมท่ีจะนําปรัชญา  แนวคดิและ

เจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศกึษาไปสูก่ารปฏิบตั ิ เพ่ือพฒันาบคุคลในสงัคมให้มีคณุภาพทา่มกลาง          

การเปล่ียนแปลงอยา่งสมดลุ (กระทรวงศกึษาธิการ. 2546: 5 )  ทัง้นีใ้นการปฏิรูปการศกึษาได้มีการ

กําหนดจดุมุง่หมายหนึง่เพ่ือการพฒันาครูไว้อยา่งชดัเจนในหมวด 4 มาตรา 24 และ 30  ของ

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545  วา่ให้ครูทํา

การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  หรือการสอนท่ียดึผู้ เรียนเป็นสําคญั ควรพฒันาครูให้ทําการสอน

โดยใช้กระบวนการวิจยัเป็นเคร่ืองมือ  เพ่ือสนบัสนนุให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบตั ิ ฝึกทกัษะในการคดิ   การจดัการ  ฝึกการมีนิสยัใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยา่งตอ่เน่ือง  

ทําให้ผู้ เรียนมีความสมดลุทัง้ด้านความรู้  ความคดิ  ความสามารถ  ความดีงา ม   ความรับผดิชอบ  

และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ตลอดจนนําความรู้ไปประยกุต์ใ ห้สอดคล้องกบั                

การเปล่ียนแปลงของสงัคม  (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 2545: 4-15 )  สง่ผลตอ่    

การพฒันาครูนกัวิจยัให้มีสตปัิญญา  พฤตกิรรมการสอนท่ีดีตลอดจนมีพฤตกิรรมการแสวงหาความรู้

ในการพฒันาตนเองและระบบการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง  (สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา  

กระทรวงศกึษาธิการ. 2553. 41, Loghran;Mitchell; & Mitchell. 2002: 107) 

            พนัธกิจดงักลา่วผู้ เช่ียวชาญ  นกัวิชาการกําหนดการประเมินสมรรถนะครู ซึง่กลา่วถึง

สมรรถนะยอ่ยด้านการวิจยัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน โดยกําหนดเกณฑ์บง่ชีพ้ฤตกิรรม 3 ข้อ คือ 1. จดัทํา

แผนการวิจยั และดําเนินกระบวนการวิจยั อยา่งเป็นระบบตามแผนดําเนินการวิจยัท่ีกําหนดไว้            

2. ตรวจสอบความถกูต้องและความนา่เช่ือถือของผลการวิจยัอยา่งเป็นระบบ   3. มีการนําผลการวิจยั

ไปประยกุต์ใช้ในกรณีศกึษาอ่ืน ๆ ท่ีมีบริบทของปัญหาท่ีคล้ายคลงึกนั  (สํานกัพฒันาครูและบคุลากร
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ทางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน . 2553: 35)  นอกจากนี ้ บทบาทของครูในฐานะผู้สอนควบคูก่บัการวิจยั

ชดัเจนมากขึน้  เม่ือมีการกําหนดมาตรฐานคณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เพ่ือการประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศกึษา     ในตวับง่ชีท่ี้ 7.7 ครูมีการศกึษาวิจยั  และพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน

รับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับการสอน  (สํานกัทดสอบทางการศกึษา  สํานกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2554: 79-80) 

 จากสาระสําคญัท่ีกําหนดไว้นัน้  แสดงให้เห็นวา่ครูถกูคาดหวงัให้มีบทบาทในฐานะครูนกัวิจยั  

เพ่ือใช้กระบวนการวิจยัในการสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้  และนําผลการวิจยัไปพฒันา การเรียนการสอน  

ตามบทบาทท่ีสอดคล้องกบัแนวโน้มการปฏิรูปการศกึษาและการยกระดบัคณุภาพครู  ตามกรอบ     

การพฒันาครูมืออาชีพ  เพ่ือรับมือกบัความซบัซ้อนท่ีต้องเผชิญในยคุสงัคมแหง่การเรียนรู้   (สํานกังาน

เลขาธิการสภาการศกึษา  กระทรวงศกึษาธิการ. 2553: 13 -14)  ครูนกัวิจยัจงึต้องมีความสามารถทัง้

การสอนและการวิจยั  สามารถนําการกระทําทัง้ 2 สว่นมารวมกนัในบทบาทเดียวกนั  ภายใต้

กระบวนการสอนและการวิจยัจะเป็นการสร้างกระบวนการให้แก่ครู  เป็นกระบวนการทําความเข้าใจสิง่

ท่ีเกิดขึน้จากการสอน  และการเรียนรู้ในชัน้เรียน  เกิดเป็นความรู้ท่ีสะท้อนถึงความเข้าใจตา่งๆ ซึง่จะมี

ความแตกตา่งจากการสอนโดยทัว่ไป  ( สธุาสนีิ   บญุญาพทิกัษ์.  2545: 67)   

กระบวนการวิจยัของครูจะมีบทบาทสําคญัในการสอน  ชว่ยให้เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของ

นกัเรียนสามารถทําให้เกิดคําถามตา่งๆ  เก่ียวกบัการสอนและการเรียนรู้ท่ีสามารถสํารวจ  ตรวจสอบ

ทฤษฎีและให้คําอธิบายได้  การนํากระบวนการวิจยัมาใช้  จะทําให้ครูปรับปรุงการสอนดีขึน้  ดงันัน้

ความสามารถของครูท่ีเกิดขึน้  จงึเป็น “สมรรถนะครูนกัวิจยั”  ซึง่เป็นความสามารถท่ีเกิดจาก          

การปฏิบตังิานในฐานะนกัวิจยั  ท่ีมีบริบทในการศกึษาค้นคว้า  คือ ห้องเรียน  ใช้กระบวนการวิจยัเป็น

สว่นสําคญัของการสอน  มีเป้าหมายอยูท่ี่การปรับปรุง  แก้ไข  การเรียนรู้ของผู้ เรียนภายในชัน้เรียนท่ี

รับผิดชอบเป็นสําคญั  สมรรถนะครูนกัวิจยัจงึเป็นลกัษณะท่ีสําคญัของครูท่ีมีผลโดยตรงตอ่การพฒันา

คณุภาพการเรียนการสอน  และพฒันามาตรฐานการปฏิบตังิานในวิชาชีพครู  ซึง่มีข้อค้นพบจาก

เอกสารและรายงานการวิจยับง่ชี ้สมรรถนะครูนกัวิจยั  3 ด้าน  คือ  ด้านท่ี 1 คือด้านความรู้ความ

เข้าใจ ท่ีประกอบไปด้วย  2 มมุมอง  เป็นมมุมองด้านการพฒันาการจดักิจกรรม  การเรียนการสอน  

หลกัการเรียนรู้  จิตวิทยา  เนือ้หาวิชา  หลกัสตูร  เป็นต้น  และอีกมมุมองหนึง่เป็นสมรรถนะนกัวิจยั

เก่ียวข้องกบัความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจยั    เทคนคิการวิจยั  การอา่นและการวิเคราะห์

งานวิจยั  ด้านท่ีสองคือ  ด้านจิตวิจยั ชา่งสงัเกต   มีลกัษณะตัง้คําถาม  มีวิธีการเรียนรู้  เป็นนกัอา่น 

ขยนั  อดทน  มีความรับผดิชอบ  มีความมุง่มัน่  มีศรัทธาตอ่งานวิจยั   มีแรงจงูใจ  ความตัง้ใจท่ีชดัเจน

และ   มีเป้าหมาย  ความสนใจใฝ่รู้  ใฝ่ค้นคว้า   มีความละเอียดรอบคอบและทํางานเป็นระบบ   มีความ

ซ่ือสตัย์  ซ่ือตรงในทางวิชาการ  มีจรรยาบรรณการวิจยั   มีใจกว้าง  รับฟังและเคารพ  ความคดิเห็นทาง
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วิชาการของผู้ อ่ืน  มีความคดิอิสระ  ริเร่ิม  และสร้างสรรค์  การคดิไตร่ตรอง  มีเหตผุลเชิงวิชาการ   มี

สมัพนัธภาพท่ีดีตอ่เพ่ือนครูและนกัเรียน  รู้จกัและเข้าใจตนเอง  และด้านท่ีสาม คือ ด้านทกัษะการ

ปฏิบตักิารวิจยั  ลกัษณะสําคญัคือ มีทกัษะการคดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมนิคา่  ทกัษะการค้นคว้า  

สืบค้นข้อมลูทกัษะการแสวงหาความรู้  ทกัษะในการวิเคราะห์  วินจิฉยัปัญหาและความต้องการท่ี

แท้จริง  ปฏิบตักิิจกรรมฝึกทําวิจยั  ทกัษะการส่ือสาร (กรมวิชาการ.2543: 23 ; Brause & Mayher 

.199: 54-56 ; ประภารัต  มีเหลือ. 2540: 62; เยาวภา  เจริญบญุ. 2538: 45 ;    สธุาสินี  บญุญา

พทิกัษ์. 2545: 65 ;ปรีดา  เบญ็คาร. 2548:  87; อจัริยา       วชัราวิวฒัน์. 2544: 93 ; จารุวรรณ     

ศลิปรัตน์. 2548: 126)  เป็นความสามารถท่ีรวมเป็นกลุม่โครงสร้างพฤตกิรรมทางสตปัิญญา  เจตคต ิ 

และทกัษะปฏิบตั ิ ซึง่เป็นผลจากการสงัเคราะห์สมรรถนะจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและข้อมลูเชงิ

ประจกัษ์จากแนวคดิ  ผู้ เช่ียวชาญ  

อยา่งไรก็ตาม  การเป็นครูนกัวิจยัเป็นท่ียอมรับวา่นํามาซึง่ความเช่ียวชาญในวิชาชีพครู       

เป็นแนวคดิท่ีมีความสําคญั  สอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ และการดําเนินงานใน

ยคุสมยัปัจจบุนั  ท่ีองค์ความรู้เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  การแสวงหาความรู้จงึต้องอาศยักระบวน   

การทํางานท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ฐานทฤษฎี  มีหลกัฐาน  ข้อมลูสนบัสนนุท่ีเช่ือถือได้  มีเหตผุล  และทําให้

บคุคลสามารถดําเนินชีวิตท่ีเป็นระบบ  และนบัวา่เป็นสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับการประกอบอาชีพครู  ทําให้

ครูเกิดคณุลกัษณะการนําตนเอง  และปฏิบตัหิน้าท่ีครูได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  แตข้่อบง่ชีจ้ากรายงาน

วิจยัตา่งๆ  เก่ียวกบัสภาพการวิจยัของครูยงัพบปัญหาท่ีไมส่ร้างแรงจงูใจในการทําวิจยั  คือ  ครูขาด

ความรู้  ประสบการณ์และการฝึกดําเนนิการวิจยั  ไมเ่หน็คณุคา่และประโยชน์ของการวิจยั  คดิวา่วิจยั

ไมใ่ชห่น้าท่ีของครู  ประกอบกบัเง่ือนไขของเวลากบัภาระงานประจํามีมาก  ขาดการสนบัสนนุ         

ด้านงบประมาณ  ขาดแหลง่เรียนรู้และท่ีปรึกษาในการทําวิจยั  มีปัญหาในขัน้ตอนการพฒันา/

ฝึกอบรม  และการขยายผลท่ีมีประสิทธิผล  (อรวรรณ  เหมือนสดุใจ . 2545: 156 ;ปราณีรัตน์  อกัษร . 

2545: 98; บงัอร  หิรัญอร . 2545: 154; วลัภา  ภมูิปัญญา. 2546: 172; สพุานี  ช่ืนชิต . 2546: 189;    

วนัเพ็ญ  แก้วสําราญ. 2546: 124 ;   เกียรตศิกัดิ ์ ชณิวงศ์. 2546: 171; พทิกัษ์  โพธ์ิทอง. 2546: 144; 

กศุล  บวัเกต ุ. 2548: 113;  ปัญจมา นุม่นวล . 2548: 125 ;  พรชยั มัน่หมาย. 2548: 153;ทฤษฎี     

สขุยอด. 2549: 129;พทิยา  แสงสวา่ง . 2549: 49; สริุยาค์  ศรีนอก  ,ทองม้วน นาเสง่ียม ,รังสรรค์  

สิงหเลิศ, จริยาภรณ์  รุจิโมระ. 2550: 165 ; อดศิกัดิ ์นวลสงิห์ . 2550: 32. ยทุธพงษ์  อายสุขุ. 2550: 

23 ; เกตมุณีย์   คําจนัทร์. 2552: 54 ;  อญัชลี  มนญูเลิศกิจ. 2552: 133 ;  สหไทย  ไชยพนัธุ์. 2553: 

187)  สอดคล้องกบัการให้สมัภาษณ์ของคณุครูจีรวรรณ สทิธีอมร ผู้ชว่ยรองผู้ อํานวยการกลุม่

บริหารงานวิชาการ  คณุครูวีรสิทธ์ิ  เขมะวรรณา  หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี   คณุครูดวงมณี ถ่ินวิไล กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณุครูนชุนาถ สงไตรรัตน์กลุม่
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สาระสงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  คณุครูอาภรณ์       

วงษ์น่ิม  กลุม่สาระสขุศกึษา พลศกึษา โรงเรียนลาดปลาเค้าพทิยาคมได้ให้ทศันะภาพรวมของปัญหา

การทําวิจยัของครูมาจากสาเหตุ ครูสว่นใหญ่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการทําวิจยั  เพราะบาง

สถาบนัไมมี่โอกาสได้ฝึกทําวิจยั  นอกจากผู้ ท่ีจบระดบัปริญญาโท  ขาดผู้ เช่ียวชาญท่ีจะให้คําปรึกษา

ในการทําวิจยั ครูรุ่นใหมถ่กูฝึกให้ทําวิจยัอยา่งเตม็รูปแบบในชัน้ปีท่ี 5 ดงันัน้ภาพการทําวิจยัของ

โรงเรียนจงึมีความแตกตา่งหลากหลายทัง้ด้านความสามารถการทําวิจยั  ด้านโอกาส  เวลา  ขาด

บรรยากาศการมีสว่นร่วมทางวิชาการ  กลายเป็นจดุออ่นของครูท่ีมีความตัง้ใจในการพฒันาการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน  ท้ายท่ีสดุก็ปฏิเสธการทําวิจยัมองการวิจยัเป็นเร่ืองยุง่ยาก  เข้าใจการวิจยั

แยกสว่นกนักบัการสอน   นอกจากนีค้ณุครูต้องการเสริมสมรรถนะด้านการวิจยัปรากฎชดัเจน  

ต้องการรูปแบบท่ีสามารถทําความเข้าใจได้งา่ย  นําไปปฏิบตัไิด้  

 จากแนวคดิการปฏิรูปการศกึษาดงัข้อบญัญตัใินพระราชบญัญตักิารศกึษา พ.ศ. 2542 และท่ี

แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 มาจนถึงปัจจบุนั  ประมาณกวา่10 ปี  หนว่ยงานทางการศกึษา

สนบัสนนุให้ครูทําวิจยัเพ่ือปรับปรุงวิธีการจดัการเรียนการสอน  ดงัจะเหน็ได้จากการจดัอบรม  สมัมนา  

บริการวิชาการ เชน่  สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ(วช.)  บริการวิชาการอบรมวิจยัในชัน้เรียน

ของมหาวิทยาลยั  การอบรมให้ความรู้ด้านการวิจยัในชัน้เรียนของกลุม่งานสง่เสริมและพฒันา

การศกึษา  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 เป็นต้น  สะท้อนให้เห็นวา่ชอ่งทาง        

การพฒันาองค์ความรู้ด้านการวิจยัพร้อมให้ศกึษา เรียนรู้  แตใ่นทางปฏิบตัปัิญหา  อปุสรรค  ข้อจํากดั

ของครูประจําการสง่ผลให้ผลผลติการวิจยัไมส่อดคล้องกบัหลกัการ  แนวคดิการพฒันาการศกึษา    

ดงัจะเหน็ได้จากข้อมลูการสํารวจการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการวิจยัในชัน้เรียน 

ของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2  (สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 

2:2553 )  พบวา่ ประจําปีการศกึษา 2551  ครูทําวิจยัร้อยละ 30  ไมทํ่าวิจยั ร้อยละ 70 ประจําปี

การศกึษา 2552  ครูทําวิจยัร้อยละ 25  ไมทํ่าวิจยั ร้อยละ 75  ประจําปีการศกึษา 2553 ครูทําวิจยั   

ร้อยละ 20  ไมทํ่าวิจยั ร้อยละ 80 ในจํานวน 52 โรงเรียนแสดงให้เห็นวา่การทําวิจยัของครูประจําการ

นัน้มีแนวโน้มลดลง  ข้อมลูการเปล่ียนแปลงนีส้ะท้อนภารกิจของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการหาชอ่งทาง  วิธีการ  

รูปแบบเพ่ือสง่เสริมให้ครูเหน็ความสําคญัของการพฒันาการจดัการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจยั 

 โดยสรุป  เม่ือพจิารณาสภาพการวิจยัของครูโดยภาพรวม  จากข้อมลูท่ีสงัเคราะห์จากเอกสาร

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ประกอบกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์  จากมมุมองของผู้ เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกบั              

การปฏิบตังิานครูนกัวิจยั  ดงัท่ีกลา่วข้างต้น  อาจกลา่วไว้วา่  สภาพการณ์ในการพฒันาครูในฐานะท่ีมี

บทบาทเป็นครูนกัวิจยัในชัน้เรียนยงัคงประสบปัญหา  โดยท่ีความรู้และประสบการณ์ในการทําวิจยั

ของครู  เป็นสาเหตสํุาคญัท่ีสง่ผลให้ไมเ่กิดประสิทธิผล  ทางออกหนึง่ของการพฒันาคือการเข้าใจ
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ปัญหา และความต้องการท่ีเกิดขึน้จากการวิจยัของครูประจําการ  โดยเฉพาะอยา่งย่ิง   การจดัระบบ

การสง่เสริมสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนให้เอือ้ตอ่การปฏิบตังิานของครูประจําการ  ด้วย         

การออกแบบให้ครูเรียนรู้การวิจยัจากวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เป้าหมายเพ่ือให้ครูเข้าใจ

กระบวนการวิจยั มีทศันคตท่ีิดีวา่การวิจยัในชัน้เรียนไมไ่ด้ยุง่ยากอยา่งท่ีคดิ  และได้ฝึกการทําวิจยัใน

ชัน้เรียนไปพร้อมๆกบัการสอน  เน้นความสามารถท่ีต้องการให้เกิดขึน้และใช้จริงในการปฏิบตังิาน      

ก็จะไปสูท่างออกของการแก้ปัญหาได้  คือสามารถใช้กระบวนการวิจยัเป็นฐานในการพฒันาการเรียน

การสอนในชัน้เรียนได้ตามความมุง่หวงั 

 ด้วยเหตนีุผู้้ วิจยัเช่ือวา่การจดัประสบการณ์ท่ีสนองความต้องการในการเรียนรู้ของครูสามารถ

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมด้านการวิจยัของครูในทิศทางท่ีดีขึน้ได้  ทัง้นี ้โนลล์  (สวุฒัน์  วฒันวงศ์. 2538: 

138 – 139 : อ้างอิงจาก Knowles .1978:  124)ได้กลา่วไว้เก่ียวกบัการเรียนรู้ของผู้ใหญ่นัน้มีลกัษณะ

สําคญัในการเรียนรู้ได้ดีเม่ือเป็นเร่ืองท่ีต้องการ  สนใจ  ต้องการเป็นผู้ นําตนเอง  มีความแตกตา่งกนั

ระหวา่งบคุคล มีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  ดงันัน้การจดัประสบการณ์การวิจยัสําหรับครูเพียงวิธี

เดียวสง่ผลตอ่คณุภาพการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ 

จารุวรรณ  ศลิปรัตน์ (2548:  63) ศกึษาเร่ืองการพฒันารูปแบบเสริมพลงัการทํางานเพ่ือพฒันา

ศกัยภาพการเป็นนกัวิจยัของครูอนบุาล  โดยวิธีการจดัอบรมเสริมพลงัให้ครูในการทําวิจยัในชัน้เรียน  

แตก่ารอบรมนัน้มีอปุสรรคเน่ืองจากผู้ เข้าร่วมอบรมมีภารกิจ  จงึไมส่ามารถเข้าร่วมอบรมได้ อีกทัง้เม่ือ

การอบรมเสร็จสิน้ความรู้ไมไ่ด้รับการตอ่ยอดทําให้ไมไ่ด้นําไปใช้ปฏิบตัจิริง   จงึเป็นข้อสงัเกตท่ีนา่สนใจ

ในเร่ืองเวลา  การนเิทศตดิตามผล ควรนํามาเป็นประเดน็การเสริมสร้างความสามารถของครูด้านการ

วิจยัเพ่ือให้เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  ในกรณีงานวิจยัของ เฉลิมชยั  จนัทรมิตร์ (2551:  103) 

ผู้ อํานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั  ศกึษาวิจยัเร่ือง  รูปแบบการบริหารแบบมีสว่นร่วมเพ่ือสง่เสริม

กระบวนการเรียนรู้ ของครู และนกัเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั  โดยใช้รูปแบบการบริหารแบบมี

สว่นร่วม 7 ขัน้ตอน  พบวา่ครูทําวิจยัในชัน้เรียน ร้อยละ 94.19 ข้อคดิเห็นท่ีพบจากการวิจยัให้คา่

นํา้หนกัสงูมากเก่ียวกบัแรงจงูใจ  เน่ืองจากมีการให้รางวลัสร้างขวญักําลงัใจ  และท่ีสําคญัผู้บริหาร

ตระหนกัถึงความสําคญัในการสนบัสนนุการทําวิจยัของครู  แตก็่พบปัญหาเร่ืองเวลาในการจดักิจกรรม  

และความตอ่เน่ืองในการนําผลการวิจยัไปพฒันาและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์  และผลการวิจยัของ

วรรณะ  บรรจง( 2551:  75)  ศกึษาเร่ือง  ปัจจยัเชงิสาเหตแุละผลของเอกลกัษณ์นกัศกึษาครูและการ

รับรู้ความสามารถของตนในการเป็นครูนกัวิจยัท่ีมีตอ่พฤตกิรรมครูนกัวิจยัของนกัศกึษาครูในยคุปฏิรูป

การศกึษา ผลการวิจยัเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถในการทําวิจยัของครูขึน้อยูก่บัความสามารถใน

เร่ืองความรู้เป็นสําคญั  เม่ือครูมีความรู้ในการวิจยัสง่ผลให้ครูมีความมัน่ใจสร้างงานวิจยัด้วยตนเอง มี
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การตรวจสอบ  สะท้อนกลบัความรู้  การทํางานนเิทศตดิตามแนะนํานัน้  ด้วยครูมีความรู้ความเข้าใจ

หลกัการทําวิจยั   

 สรุปได้วา่  ผู้ ใหญ่เรียนรู้ได้ดีก็ตอ่เม่ือได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ อยา่งเตม็ท่ี  และได้รับ    

การจงูใจให้อยากเรียน  มองเห็นความสําคญัของเร่ืองท่ีจะเรียน  เร่ืองท่ีเรียนนัน้สนองความต้องการ

ของผู้ เรียน  และสมัพนัธ์กบัความรู้และประสบการณ์  เข้าใจปัญหาท่ีผู้ เรียนพบจริงในชีวิตประจําวนั  

ดงันัน้ในการออกแบบกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการวิจยั  ผู้ วิจยัจําเป็น

อยา่งย่ิงท่ีต้องคํานงึถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของมนษุย์  หลกัจติวิทยาการเรียนรู้มาใช้ในการเรียนการสอน      

การจดัระบบระเบียบของเนือ้หาให้สอดคล้องกบัประสบการณ์ของผู้ เรียน  ซึง่ในท่ีนีมุ้ง่เน้น                

การผสมผสานกระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  ความสนใจและการรับรู้อยา่งถกูต้อง  การจดจํา       

ความเข้าใจ  ความกระตือรือร้นในการเรียน  แรงจงูใจ  การควบคมุเนือ้หาสาระ  และการถ่ายโอน    

การเรียนรู้  นําไปสูก่ารบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของผู้ใหญ่  ชว่ยลดหรือ

แก้ปัญหาอปุสรรคการเรียนรู้ทัง้ด้านความรู้  จิตวิจยัและทกัษะการวิจยัในชัน้เรียน 

 ด้วยความสําคญัท่ีกลา่วข้างต้น  ผู้ วิจยัจงึสนใจศกึษารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู

นกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  โดยมีเป้าหมายเพ่ือพฒันาความสามารถด้านการวิจยั

ในชัน้เรียนสําหรับครู ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  มุง่เน้นการปฏิบตัด้ิวย

กระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เป็นสําคญั  และแนวคดิ  ทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้นัน้ๆบง่ชีล้กัษณะ   

การแก้ปัญหา  สภาพการเรียนรู้  หรือพฒันาการด้านการวิจยัในชัน้เรียนของผู้ใหญ่ตามแนวคดิ

กระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง (Self-  directed learning) เหตผุลท่ีใช้แนวคดินี ้ เพราะการเรียนรู้

ของผู้ใหญ่มีมโนทศัน์สําคญัเก่ียวกบั  วฒุภิาวะ  มองตนเองวา่สามารถควบคมุ  และนําตนเองได้        

มีอิสระเป็นผู้ นําตนเอง  มีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยแสดงพฤตกิรรมท่ีหลากหลาย  

ทําให้ผู้ เรียนต้องควบคมุการเรียน  และทําความเข้าใจเนือ้หาด้วยตนเอง   กริฟฟิน(Griffin.1987:153)   

ดงันัน้แนวคดินีส้นบัสนนุการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  โดยสามารถเลือกความเป็นอิสระในการเรียนรู้สาระ

เก่ียวกบัการวิจยัในชัน้เรียนทัง้ 7 สาระ  ในรูปแบบการศกึษาด้วยตนเอง  และการพบกลุม่  สอดคล้อง

กบังานวิจยัของลาวลัย์  ทองมนต์ (2541:  65 )เปรียบเทียบลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง

ระหวา่งครูนกัวิจยั และครูท่ีไมเ่ป็นนกัวิจยั  พบวา่ ครูนกัวิจยัมีลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองสงู

กวา่ครูท่ีไมเ่ป็นนกัวิจยั  ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึสนบัสนนุการเรียนรู้ของครูด้วยการจดักระบวนการเรียนรู้แบบ

นําตนเอง  ตามแนวคดิทฤษฏีของ (Knowles .1975: 187)ทัง้นีภ้ายใต้ความชว่ยเหลือแนะนําและ

สนบัสนนุจากผู้ อ่ืน  เชน่ เพ่ือน  ผู้สอน  วิทยากร  การนําแนวคดินีม้าใช้  จงึมีความเหมาะสมในบริบท

ของเวลาจํากดั  ดงันัน้การศกึษาด้วยตนเอง  การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสง่ผลให้ครูมี

ความเปล่ียนแปลงด้านความรู้ความเข้าใจ  จิตวิจยัทกัษะการปฏิบตักิารวิจยัในชัน้เรียนในกรอบเนือ้หา
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เดียวกนั  และแนวคดิการจดัการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน  ผู้ วิจยัสงัเคราะห์กระบวนการ

เรียนรู้นีต้ามแนวคดิ    ของโคล์บ Kolb 1983 ; อีวา และซซูาน Eva ;& Susan 2001 ; วฒันาพร     

ระงบัทกุข์.2542 ; สมศกัดิ ์   ภูว่ภิาดาวรรธน์ .2544 ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน 1. การมีสว่นร่วมใน

ประสบการณ์จริง   2.  การสะท้อนการกระทํา  3. สรุปแนวคดิหลกัการ 4. ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์

ใหม ่ เพ่ือเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีมีความแตกตา่ง  หลากหลาย  ทัง้ความรู้และประสบการณ์    

จงึออกแบบกระบวนการเรียนรู้  ทัง้ 4 ขัน้ตอน ในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง และรูปแบบการพบ

กลุม่โดยรายละเอียดของกิจกรรมสะท้อนแนวคดิ  และสร้างความเข้าใจภาพรวมของสาระเนือ้หา    

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผงัมโนทศัน์ท่ีโนเวคและ โกวิน(Novak ;& Gowin  .1984)ได้กลา่ววา่ เป็น

กระบวนการสะท้อนความคดิ  ความเข้าใจของครูท่ีมีตอ่การเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึง่  โดยอาศยั

ประสบการณ์เดมิประมวลเข้าด้วยกนัจนเป็นข้อสรุป  ทําให้ทราบถึงความคดิ   ความเข้าใจของผู้สร้าง 

ท่ีมีตอ่เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ เหตผุลท่ีเลือกแนวคดินีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ     สนีุย์  สอนตระกลู (2535:  

77) กลา่วถึงกระบวนการเรียนรู้ผงัมโนทศัน์ชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจภาพรวมของเนือ้หา   การมอง

ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบสง่ผลให้ผู้ เรียนเข้าใจเร่ืองยากได้มีประสทิธิภาพมากขึน้  ชว่ย

ประหยดัเวลา  ไมเ่กิดความเบ่ือหนา่ยในการอา่น  เสมือนแผนท่ีแสดงเส้นทางการเรียนรู้ในเร่ืองหนึง่ๆ  

ใช้สรุปบทเรียน  ประเมินผลหรือสํารวจความเข้าใจบทเรียนของผู้ เรียน  และสดุท้ายกระบวนการเรียนรู้

แบบพบกลุม่  จากสภาพปัญหา อปุสรรคการเรียนรู้ด้านการวิจยัของครู ข้อจํากดัเร่ืองเวลา  

ความสามารถและประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนั  ความเร็วช้าในการเรียนรู้  เหลา่นีส้นบัสนนุแนวคดิ

การศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  แตบ่างครัง้พบปัญหา  อปุสรรคผู้ เรียนต้องการเพิม่เตมิความรู้  เนือ้หา

สาระท่ีจําเป็น  ต้องการความกระจา่งในเนือ้หาท่ีซบัซ้อน  รวมถึงการกระตุ้นให้เกิด     การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหวา่งกนั  ตดิตามความก้าวหน้า  และตรวจสอบความเข้าใจของผู้ เรียน กระบวนการพบกลุม่นี ้

จงึเป็นแนวทางการศกึษาหาความรู้วิธีการหนึง่ท่ีชว่ยแก้ไขข้อคําถามของผู้ เรียน  เม่ือผู้ เรียนได้มาพบปะ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั  อีกทัง้ยงัขยายพืน้ท่ีทางวิชาการให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการพบกลุม่อีก

ด้วย  (ทิศนา  แขมมณี. 2548: 78)  ทัง้นีอ้งค์ความรู้การวิจยัในชัน้เรียนกําหนดรูปแบบการเรียนรู้โดย

ให้ความอิสระในการเลือกและตดัสินใจของผู้ เรียน 

 จากปัญหาและความเป็นมาดงักลา่วผู้ วิจยัตระหนกัถึงความสําคญัในการพฒันาครู  เพ่ือใช้

เป็นกลไกสําคญัในการพฒันาผู้ เรียน  ในการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้  เพ่ือแสวงหาแนวทางใหมใ่นการพฒันาครูแทนวิธีการแบบดัง้เดมิ  ซึง่ท่ีผา่นมา

พบวา่วิธีการพฒันาครูนัน้ยงัไมป่ระสบผลสําเร็จ  รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั           

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้  มีแนวคดิพืน้ฐานมาจากการสงัเคราะห์งานวิจยั 

4 แนวคดิได้แก่ แนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน  แนวคดิการจดั
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กระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง  แนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้ผงัมโนทศัน์ และแนวคดิการจดั

กระบวนการเรียนรู้แบบพบกลุม่   ทัง้นีคํ้านงึถึงพฤตกิรรม  ด้านความรู้  ความเข้าใจ  จิตวิจยั  และ

ทกัษะปฎิบตัด้ิานการวิจยัในชัน้เรียนท่ีผู้ เรียนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึน้เป็นเป้าหมายสําคญั    

อนัสง่ผลตอ่การพฒันาตนเอง  พฒันาวิชาชีพ  สร้างความนา่เช่ือถือ  ความศรัทธา  จรรโลงสงัคมทาง

การศกึษาให้เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ท่ีก้าวทนัโลกยคุ      การเปล่ียนแปลง  เป็นผู้ นําทางวิชาการ พร้อม

สร้างสรรค์ และพฒันาการเรียนการสอน เพ่ือพฒันานกัเรียนให้มีคณุภาพเป็นคนดี  คนเก่ง  และอยูใ่น

สงัคมได้อยา่งมีความสขุตอ่ไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

  การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  

สําหรับข้าราชการครู  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 มีความมุง่หมาย

ดงัตอ่ไปนี ้

1.  เพ่ือสร้างและหาคณุภาพของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้  สําหรับข้าราชการครู  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 

2.  เพ่ือศกึษาผลของการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้  สําหรับข้าราชการครู  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2     

โดยมีวตัถปุระสงค์เฉพาะดงันี ้

     2.1 เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะครูนกัวิจยัก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  

     2.2 เพ่ือศกึษาความพงึพอใจตอ่การใช้รูปแบบการเสริมสร้างสรรถนะครูนกัวิจยั           

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 
 

ความสาํคัญของการวิจัย 

 1. ผลการวิจยัครัง้นีทํ้าให้ได้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน  ซึง่เป็นรูปแบบและคูมื่ออํานวยความสะดวกการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

เก่ียวกบัการพฒันาตนเองด้านการวิจยัในชัน้เรียน  ท่ีผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องในหนว่ยงาน

ทางการศกึษาสามารถนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือหรือแนวทางการพฒันาโรงเรียนและพฒันาครูได้  

2. ครูประจําการได้รับการพฒันาวิชาชีพด้านการวิจยัในชัน้เรียน และนําไปพฒันาการจดั         

การเรียนการสอน  สะท้อนการปฏิบตังิาน  และการพฒันาตนเองของข้าราชการครู  ท้ายท่ีสดุผลดีจาก

การปฏิบตังิานของครูก่อให้เกิดผลดีตอ่นกัเรียนตามมา  
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้

สําหรับข้าราชการครู  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ได้จากการศกึษา ตํารา 

เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้ เช่ียวชาญ โดยยดึหลกัการตามกรอบการปฏิบตัขิองครูนกัวิจยั  

 ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

    ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นข้าราชการครู ของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษา  เขต 2 จํานวน    52 โรงเรียน  รวมจํานวนข้าราชการครูจํานวน   5,181  คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

   กลุม่ท่ี 1 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการสํารวจสภาพปัญหา  และความต้องการใน การพฒันา      

การวิจยัของครู  เป็นข้าราชการครู ของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต 2 กําหนดขนาด

กลุม่ตวัอยา่งด้วยตารางสําเร็จรูปขนาดของกลุม่ตวัอยา่งสําหรับศกึษาคา่เฉล่ียของประชากร ณ ระดบั

ความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซน็ต์ ความคลาดเคล่ือน ±10%ของ ศริิชยั  กาญจนวาสี และคณะ (2547: 153) 

จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 370 คน   

   กลุม่ท่ี 2  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการทดลองรูปแบบ  เป็นข้าราชการครู ของสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษา  เขต 2 ซึง่ได้มาจากวิธีการสุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified Random  Sampling)  

กําหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งโดยให้ขนาดของโรงเรียนเป็นชัน้  (Strata) โดยมีครูในแตล่ะชัน้เป็น

หนว่ยในการสุม่ (Sampling Unit) โดยอาศยัการเทียบสดัสว่นของแตล่ะชัน้อยา่งเทา่ๆกนั  จํานวน  5 

โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน  รวมจํานวนข้าราชการครูจํานวน  30  คน 

 ตัวแปรท่ีศึกษา 

 การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

สําหรับข้าราชการครู  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2  ตวัแปรท่ีศกึษาคือ 

 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่  รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ สมรรถนะครูนกัวิจยั , ความพงึพอใจตอ่

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  

นิยามศัพท์เฉพาะ  

   1.  สมรรถนะครูนักวจัิย  หมายถึง     องค์ประกอบ หรือตวับง่ชีค้วามสามารถด้านการวิจยั

ของครู ประกอบด้วย 3 ด้านคือ 

        1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ  หมายถึง ความสามารถของครูเก่ียวกบัระเบียบวิธีการ

วิจยั ประกอบด้วยการกําหนดปัญหา  จดุประสงค์  กรอบแนวคดิการวิจยัในชัน้เรียน   การ

ตัง้สมมตฐิานในการวิจยัในชัน้เรียน  การศกึษาค้นคว้าเอกสารงานวิจยั  การออกแบบการวิจยั  การ
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สุม่กลุม่ตวัอยา่ง  การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั  การวิเคราะห์ข้อมลู  การเขียนรายงานการ

วิจยัในชัน้เรียน   

      1.2 ด้านจิตวิจัย หมายถึง  พฤตกิรรมของครูท่ีแสดงถึงคณุสมบตัท่ีิดีในการนําหลกัการ  

แนวคดิ  ทฤษฎีเก่ียวกบัการวิจยัในชัน้เรียนไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู

ด้วยการผลติชิน้งานวิจยัในชัน้เรียน  ประกอบด้วย  ความสนใจใฝ่รู้  มีวิธีการเรียนรู้     มีเหตผุลเชงิ

วิชาการ  มีความมุง่มัน่  มีความรับผดิชอบ  และเจตคตท่ีิดีตอ่การวิจยัและการตอบแบบสอบถาม

สมรรถนะครูนกัวิจยั ซึง่สามารถสงัเกตพฤตกิรรมเหลา่นีไ้ด้จากขณะร่วมกิจกรรมและผลการปฏิบตัิ

กิจกรรมของครู 

      1.3 ด้านทักษะปฏิบัต ิ หมายถึง ความสามารถของครูในการผลติหรือกระทําชิน้งานตาม

ขัน้ตอนของการวิจยัในชัน้เรียน  ซึง่ประกอบด้วย  การสํารวจและวิเคราะห์ปัญหาการวิจยัในชัน้เรียน  

การกําหนดปัญหาการวิจยัในชัน้เรียน  การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  การสร้างเคร่ืองมือการวิจยั  

การออกแบบการวิจยัในชัน้เรียน  การเขียนเค้าโครงการวิจยั  การวิเคราะห์ข้อมลูและรายงานผลการ

แก้ปัญหา  การสรุปและอภิปรายผลการวิจยั  และการเขียนรายงานการวิจยั  

 2. การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้  หมายถึง  การจดั  และออกแบบการเรียนรู้ให้ตรงกบั

ความต้องการของกลุม่เป้าหมาย  เพ่ือให้ได้รับความรู้  ทกัษะ  เจตคตท่ีิดีตอ่เร่ืองท่ีจะเรียนรู้  นําไปสู่

การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมท่ีดีขึน้  โดยได้พฒันารูปแบบจากข้อมลูเบือ้งต้นของกลุม่ตวัอยา่ง            

จงึออกแบบผสมผสานการเรียนรู้ดงัตอ่ไปนี ้

    2.1  แนวคดิการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง(Self – directed Learning)

หมายถึง  ขัน้ตอนการเรียนรู้สาระการวิจยัในชัน้เรียน  เพ่ือพฒันาความรู้ความเข้าใจ  เจตคต ิ และ

ทกัษะในการปฏิบตักิารวิจยัในชัน้เรียนของครูท่ีเน้นการเรียนรู้จากความสมคัรใจ  ความพร้อม        

ความอิสระในการเลือกเรียนรู้ ภายใต้ความชว่ยเหลือแนะนําและสนบัสนนุจากผู้ อ่ืน  เชน่ เพ่ือน  

ผู้สอน  วิทยากร         

    2.2  แนวคิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐาน(Experiential  

Learning) หมายถึง  การพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะของครู  โดยกระบวนการจดัการ

เรียนรู้ให้ผู้ปฏิบตัเิรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ในงานจริงๆ    มีขัน้ตอนการเรียนรู้ 4 ขัน้ตอน 1. 

การมีสว่นร่วมในประสบการณ์จริง  2. การสะท้อนการกระทํา 3. สรุปแนวคดิหลกัการ 4. ประยกุต์ใช้ใน

สถานการณ์ใหม ่ ผู้ เรียนเรียนรู้  การวิจยัในแตล่ะเร่ืองตามขัน้ตอนนีใ้นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

และการพบกลุม่ 

    2.3  แนวคดิเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ผังมโนทัศน์( Mind  Map Learning)

หมายถึง  ขัน้ตอนการเรียนรู้เนือ้หาสาระการวิจยัในชัน้เรียนท่ีสะท้อนแนวคดิ  และสร้างความเข้าใจ
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ภาพรวมของสาระเนือ้หาตอ่การเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึง่  ใช้ประสบการณ์เดมิประมวลเข้ากบั

ประสบการณ์อยา่งเป็นระบบใหมเ่ช่ือมโยงด้วยกนัจนเป็นข้อสรุป  การเรียนรู้ในเร่ืองหนึง่ๆ  ใช้สรุป

บทเรียน  ประเมินผลหรือสํารวจความเข้าใจบทเรียนของครู 

    2.4  แนวคิดเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้พบกลุ่ม (Group  Process  

Learning)  หมายถึง การเรียนรู้ของครูท่ีต้องการเพิม่เตมิความรู้  เนือ้หาสาระท่ีจําเป็น  ต้องการความ

กระจา่งในเนือ้หาท่ีซบัซ้อน  รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั  ตดิตาม

ความก้าวหน้า  และตรวจสอบความเข้าใจของครู เป็นแนวทางการศกึษาหาความรู้วิธีการหนึง่ท่ีชว่ย

แก้ไขข้อคําถามของครู  เม่ือครูได้มาพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั   

3. รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวจัิย ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้  

หมายถึง  การสร้างแบบแผนของการพฒันาสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการแนวคดิการจดัการ

เรียนรู้ 4 แนวคดิ  ซึง่มโนทศัน์ของแตล่ะแนวคดิบง่ชีล้กัษณะท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาสมรรถนะครูนกัวิจยั               

จงึสงัเคราะห์ลกัษณะสําคญั 5 ประการของรูปแบบเรียกวา่  S M A R T ซึง่เป็นตวัอกัษรตวัหน้าของ

ลกัษณะ 5 ประการ คือ   

    3.1 ความเป็นตัวของตัวเอง (Self-Autonomy)  หมายถึง  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมคดิริเร่ิม      

การเรียนเอง  โดยวินจิฉยัความต้องการในการเรียนของตน  กําหนดเป้าหมายและส่ือการเรียน  

ตดิตอ่กบับคุคลอ่ืน  เลือกใช้ยทุธวิธีการเรียนรู้  เสริมแผนการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนของตน

ด้วยความร่วมมือ  ชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืนหรือไมก็่ได้  มีความอิสระภายใต้สญัญาการเรียน ซึง่เป็น

เคร่ืองมือแสดงกรอบการเรียนไปสูเ่ป้าหมายเดียวกนั  โดยการควบคมุและนําตนเองได้  มีความอิสระ

ในการแสดงความคดิเหน็  การชีแ้นะ  การอภิปราย  และการร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ  อยากรู้  

สมคัรใจท่ีจะเรียนด้วยตนเอง  รวมถึงทศันคต ิ คา่นิยมจากการแสดงออกท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่  

    3.2  สร้างแรงจูงใจ (Motivation  Building)  หมายถึง  การสร้างความพร้อมทาง

ทศันคตใิห้กบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงความสําคญั  คณุคา่ในสิ่งท่ีเรียนรู้  ด้วยจิตใต้สํานกึของการ

เป็นครูท่ีดี  ตระหนกัในบทบาทภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  เข้าร่วมกิจกรรมพฒันาวิชาชีพด้วยความเตม็

ใจ  กระตือรืนร้น  เอาใจใสแ่ละมีความรับผิดชอบโดยกระทําอยา่งตอ่เน่ือง  

    3.3  เอือ้อาํนวยการเรียนรู้ (Access  Facilitator) หมายถึง การสนบัสนนุการ

พฒันาการวิจยั  ด้วยการอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  เป็นทางเลือกให้

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  ได้ศกึษานอกเหนือจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เชน่ สนบัสนนุวิทยากร  หรือ

ผู้ เช่ียวชาญให้ความกระจางเก่ียวกบัการวิจยัในเร่ืองตา่งๆ  สนบัสนนุเคร่ืองมือสําหรับการพฒันา และ

ประเมนิสมรรถนะครูนกัวิจยัให้ผู้ เรียนพฒันาตนเองตามเป้าหมายเดียวกนั  อีกทัง้ออกแบบการเรียนรู้

อํานวยให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองและการพบกลุม่  
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    3.4  ลงมือปฏิบัตอิย่างเป็นระบบ(Respond to Authentic System) หมายถึง 

ปฏิกิริยาโต้ตอบของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  ท่ีมีตอ่การเรียนรู้การพฒันาตนเองด้านการวิจยั  ตามขัน้ตอน

การเรียนรู้จากมโนทศัน์ท่ีงา่ยไปสูม่โนทศัน์ท่ียาก  และนําประสบการณ์มาปรับใช้ในการฝึกปฏิบตัใิน

กิจกรรม       ผลการปฏิบตักิิจกรรมหรือแบบฝึกในหนว่ยท่ี 1 จะเช่ือมโยงเนือ้หาในหนว่ยท่ี 2 

เช่ือมโยงตอ่ไปจนหนว่ยสดุท้าย  การฝึกปฏิบตัติัง้แตต้่นจนจบกระบวนการตามขัน้ตอนทําให้ครูมี

ประสบการณ์  การทําวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง เช่ือมโยงองค์ประกอบยอ่ยท่ีสมัพนัธ์เป็นองค์รวมได้อยา่งมี

ความหมาย 

    3.5 พบและตดิตาม (Team meeting and Reflection) หมายถึง  การตรวจสอบผลจาก

การฝึกปฏิบตัขิองผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  วา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด หรือบรรลจุดุมุง่หมายมาก

น้อยเพียงใด  โดยกําหนดระยะเวลาคงท่ี เชน่ ตรวจสอบเม่ือจบกิจกรรมในครัง้นัน้ทนัที หรือ เรียน 1 

หนว่ย ตรวจสอบ 1ครัง้ เป็นต้น  เพ่ือให้ผลสะท้อนกลบัการปฏิบตัเิป็นข้อมลูในการปรับปรุงและ

พฒันาให้กบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  นอกจากนีท้ัง้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  และวิทยากรสามารถตดิตาม

ความก้าวหน้าได้จากชอ่งทางท่ีไมเ่ป็นทางการ เชน่ โทรศพัท์  จดหมายอิเล็กทรอนิค เป็นต้น  

ประกอบด้วยขัน้ตอนการเรียนรู้ของรูปแบบ 5 ขัน้ตอน คือ 

  ขัน้ท่ี 1 เตม็ใจและเหน็คุณค่า (Willing and Value)หมายถึง  ขัน้ท่ีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

สร้างทศันคตท่ีิดีตอ่การวิจยัในชัน้เรียน และจะร่วมกิจกรรมด้วยความสมคัรใจ  กระตือรืนร้น  และมี

ความรับผดิชอบ  โดยขัน้ตอนนีผู้้สอนจะชีแ้จง  วิธีการ  และประโยชน์การพฒันาสมรรถนะครูนกัวิจยั       

จงูใจให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  เกิดความสนใจ ตระหนกัในความสําคญัการพฒันาการเรียนการสอน  

  ขัน้ท่ี 2 การมีส่วนร่วมในประสบการณ์จริง หรือขัน้ลงมือปฏิบัตจิริง(Do) ในขัน้ตอนนี ้

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมต้องเผชิญ หรือสมัผสัประสบการณ์จริง หรือกระทํากิจกรรมจริง 

  ขัน้ท่ี 3 การสะท้อนการกระทาํ(Review)  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมลูแล้วสะท้อน

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูออกมาเป็นความคดิในเร่ืองท่ีได้กระทําและการสะท้อนการกระทําโดย ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม  ต้องใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีหลากหลายรวมถึงกระบวนการสงัเกต  กระบวนการคดิ

วิเคราะห์ นําข้อมลูมาแยกแยะ จดัระบบเพ่ือประมวลผลข้อมลู นําเสนอผลการประมวลข้อมลูท่ีได้

ออกมาด้วยการอธิบาย  อภิปราย พดูหรือเขียนความรู้สกึตอ่สิง่ท่ีได้จากการวิเคราะห์หรือประมวลผล

ข้อมลู ซึง่เป็นการทบทวน สิ่งท่ีได้สมัผสัประสบการณ์ท่ีผา่นกระบวนการคดิวิเคราะห์มาแล้ว  

  ขัน้ท่ี 4 สรุปแนวคดิหลักการ (Learn)หมายถึง  ขัน้ท่ีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจ 

เช่ือมโยงความรู้ แล้วสรุปอ้างอิงสร้างความคดิรวบยอดจากการคดิวิเคราะห์ข้อมลู  โดยเฉพาะถ้าได้มี           

การแลกเปล่ียนมมุมองท่ีหลากหลายก็จะเกิดความเช่ือมโยงของความรู้เป็นปัญญาท่ีได้จากการ

ปฏิบตัเิป็นหลกัการ และสร้างความรู้ใหมข่ึน้ 
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  ขัน้ท่ี 5 ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่  (Apply)หมายถึง ขัน้ตอนนีผู้้ เข้าร่วมกิจกรรม  

สามารถนําหลกัการ และความรู้ใหมท่ี่ได้ไปทดลองใช้หรือทดลองใช้ในสถานการณ์ใหมห่รือ

ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัเป็นวงจรตอ่เน่ืองกนั 

4. คุณภาพของรูปแบบ  หมายถึง การตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของ

รูปแบบโดยอาศยัความคดิเหน็จากผู้ เช่ียวชาญ ด้านเนือ้หา  ด้านการฝึกอบรม  และด้านการวดัผล

ประเมินผล  ด้วยการวิเคราะห์และพิจารณา  เพ่ือปรับปรุงแก้ไขสว่นท่ีขาดตกบกพร่อง หรือเป็น

ปัญหาให้มีความสมบรูณ์ในการนํารูปแบบไปใช้ตอ่ไป 

 5. ข้าราชการครู  หมายถึง  บคุคลซึง่ได้รับบรรจแุละแตง่ตัง้ตาม 0พระราชบญัญตัริะเบียบ

ข้าราชการครู พ.ศ. 2523

 

 ให้ รับราชการ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนใน

กระทรวงศกึษาธิการ  ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ

ครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้สร้างกรอบแนวคดิตามทฤษฎีและแนวคดิการพฒันาสมรรถนะครู

นกัวิจยัท่ีสงัเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎี (กรมวิชาการ.2543: 23 ; บรูสและเมย์ เฮอร์ (Brause & Mayher 

.1991: 54-56) ; ประภารัต  มีเหลือ.2540: 62; เยาวภา  เจริญบญุ.2538:45 ; สธุาสนีิ  บญุญาพทิกัษ์.

2545:65 ;ปรีดา เบญ็คาร.2548: 87; อจัริยา วชัราวิวฒัน์. 2544: 93 ; จารุวรรณ ศลิปรัตน์. 2548: 

126) และบทสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยั ด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ  ด้านความรู้             

ด้านเจตคต ิ และด้านทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการวิจยั    เพ่ือพฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ของ

ครูนําไปสูก่ารพฒันาองค์ความรู้ในการจดักระบวนการเรียนรู้สําหรับนกัเรียนตอ่ไปซึง่ในการพฒันา

ตนเองด้านการวิจยัของครูนัน้มีวิธีการหลากหลายเชน่  การฝึกอบรม  การศกึษาจากหนงัสือ  จาก     

การทําวิจยัหน้าเดียวแตพ่บวา่การพฒันาองค์ความรู้ด้านการวิจยัของครูนัน้ยงัไมป่ระสบความสําเร็จ

เพราะไมไ่ด้รับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  จงึเป็นท่ีมาของแนวคดิการพฒันาสมรรถภาพครูนกัวิจยัด้วย

การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  4 แนวคดิ คือ แนวคดิกระบวนการเรียนรแบบนําตนเอง (Self-  

directed learning)ตามแนวคดิทฤษฏีของ Knowles   ท่ีผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการวางแผนการเรียน 

คํานงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  การจดัเนือ้หาส่ือท่ีเหมาะสม  ทําสญัญาใจในการปฏิบตัิ

กิจกรรมตา่งๆ  เพราะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มีมโนทศัน์สําคญัเก่ียวกบั  วฒุภิาวะ  มองตนเองวา่สามารถ

ควบคมุ  และนําตนเองได้  มีอิสระเป็นผู้ นําตนเอง  มีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดย

แสดงพฤตกิรรมท่ีหลากหลาย  ทําให้ผู้ เรียนต้องควบคมุการเรียน  และทําความเข้าใจเนือ้หาด้วย

ตนเอง ดงันัน้แนวคดินีส้นบัสนนุการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  โดยสามารถเลือกความเป็นอิสระในการเรียนรู้

สาระเก่ียวกบัการวิจยั ทัง้ 7 สาระ  ในรูปแบบการศกึษาด้วยตนเอง  และการพบกลุม่  สอดคล้องกบั
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งานวิจยัของ     ลาวลัย์  ทองมนต์  (2541: 76 )  เปรียบเทียบลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง

ระหวา่งครูนกัวิจยั และครูท่ีไมเ่ป็นนกัวิจยั  พบวา่ ครูนกัวิจยัมีลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองสงู

กวา่ครูท่ีไมเ่ป็นนกัวิจยั  ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึสนบัสนนุการเรียนรู้ของครูด้วยการจดักระบวนการเรียนรู้แบบ

นําตนเอง    จงึมีความเหมาะสมในบริบทของเวลาจํากดั  ดงันัน้การศกึษาด้วยตนเอง   การเรียนรู้ด้วย

ตนเองเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสง่ผลให้ครูมีความเปล่ียนแปลงด้านความรู้ ความเข้าใจ  จิตวิจยั  ทกัษะการ

ปฏิบตั ิ  การวิจยั ในกรอบเนือ้หาเดียวกนั  และแนวคดิการจดัการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน  

ผู้ วิจยัสงัเคราะห์กระบวนการเรียนรู้นีต้ามแนวคดิของ โคล์บ Kolb 1983 ;  อีวา และซซูาน Eva & 

Susan 2001 ; วฒันาพร  ระงบัทกุข์.2542 ; สมศกัดิ ์   ภูว่ภิาดาวรรธน์ .2544  ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน         

1. การมีสว่นร่วมในประสบการณ์จริง  2.  การสะท้อนการกระทํา  3. สรุปแนวคดิหลกัการ                 

4. ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่ เพ่ือเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีมีความแตกตา่งหลากหลาย      

ทัง้ความรู้และประสบการณ์  จงึออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ทัง้ 5 ขัน้ตอน ในรูปแบบกิจกรรมสะท้อน

แนวคดิ  และสร้างความเข้าใจภาพรวมของสาระเนือ้หา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผงัมโนทศัน์ตาม

แนวคดิของ โนเวคและ โกวิน (Novak ; & Gowin.1984:  156) กลา่วไว้วา่เป็นกระบวนการสะท้อน

ความคดิ  ความเข้าใจของครูท่ีมีตอ่การเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึง่  โดยอาศยัประสบการณ์เดมิประมวล

เข้าด้วยกนัจนเป็นข้อสรุป  ทําให้ทราบถึงความคดิ  ความเข้าใจของผู้สร้างท่ีมีตอ่เร่ืองใด    เร่ืองหนึง่ 

แนวคดินีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ สนีุย์  สอนตระกลูกลา่วถึงกระบวนการเรียนรู้ผงัมโนทศัน์ชว่ยให้

ผู้ เรียนเข้าใจภาพรวมของเนือ้หา  การมองความสมัพนัธ์เช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบสง่ผลให้ผู้ เรียนเข้าใจ

เร่ืองยากได้มีประสทิธิภาพมากขึน้  ชว่ยประหยดัเวลา  ไมเ่กิดความเบ่ือหนา่ยในการอา่น  เสมือนแผน

ท่ีแสดงเส้นทางการเรียนรู้ในเร่ืองหนึง่ๆ  ใช้สรุปบทเรียน  ประเมินผลหรือสํารวจความเข้าใจบทเรียน

ของผู้ เรียน  และสดุท้ายกระบวนการเรียนรู้แบบพบกลุม่  จากสภาพปัญหา อปุสรรคการเรียนรู้ด้าน        

การวิจยัของครู ข้อจํากดัเร่ืองเวลา  ความสามารถและประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนั  ความเร็วช้าใน    

การเรียนรู้  เหลา่นีส้นบัสนนุแนวคดิการศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  แตบ่างครัง้พบปัญหา  อปุสรรคผู้ เรียน

ต้องการเพิม่เตมิความรู้  เนือ้หาสาระท่ีจําเป็น  ต้องการความกระจา่งในเนือ้หาท่ีซบัซ้อน  รวมถึง      

การกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั  ตดิตามความก้าวหน้า  และตรวจสอบความเข้าใจ

ของผู้ เรียน กระบวนการพบกลุม่นีจ้งึเป็นแนวทางการศกึษาหาความรู้วิธีการหนึง่ท่ีชว่ยแก้ไขข้อคําถาม

ของผู้ เรียน  เม่ือผู้ เรียนได้มาพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั  อีกทัง้ยงัขยายพืน้ท่ีทางวิชาการให้

เข้มแขง็ด้วยกระบวนการพบกลุม่อีกด้วย  (ทิศนา  แขมมณี. 2548:  103)  ทัง้นีอ้งค์ความรู้การวิจยัใน

ชัน้เรียนกําหนดรูปแบบการเรียนรู้โดยให้ความอิสระในการเลือกและตดัสินใจของผู้ เรียน    ดงันัน้ผู้ วิจยั

จงึออกแบบ  องค์ความรู้ด้านการวิจยัให้สมัพนัธ์กบัคณุลกัษณะเฉพาะของกลุม่ตวัอยา่งคือเป็นผู้ใหญ่    
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มีเวลาจํากดั    จะเรียนรู้ได้ดีเม่ือเป็นเร่ืองท่ีตนเองสนใจ  ฯลฯ ตามแนวคดิของ โนลส์ (Malcolm S. 

Knowles) จากแนวคดิดงักลา่วนํามาสร้างกรอบแนวคดิในการวิจยัดงัภาพประกอบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

8 

สมรรถนะครูนักวจัิย 

 นโยบาย  ประกนัคณุภาพ

การศกึษา 

 ทฤษฎี,หลกัการ,แนวคดิเก่ียวกบั

สมรรถนะ 

สภาพ ปัญหาเก่ียวกบัการทํา

วิจยัไมสํ่าเร็จ 

 สภาพการวิจยัในชัน้เรียน 

 

กระบวนการเรียนรู้ 

 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

 แนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้แบบ

นําตนเอง(Self – directed Learning) 

 แนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้แบบ

ประสบการณ์ (Experiential  Learning) 

 แนวคิดเก่ียวกบัการจดักระบวนการ

เรียนรู้ผงัมโนทศัน์(Mind  Map Learning) 

 แนวคิดเก่ียวกบัการจดักระบวนการ

เรียนรู้พบกลุม่ (Group  Process  

Learning) 

 

สมรรถนะครูนักวจัิย 

ความรู้ความเข้าใจ 

 จติวิจยั 

 ทกัษะปฏิบตั ิ

 

รูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนักวจัิย 

ด้วยการบูรณาการ

กระบวนการเรียนรู้ 

 

การบรูณาการ 

กระบวนการเรียนรู้ 

ผลการใช้รูปแบบ 

-  สมรรถนะครูนักวจัิย 

-  ความพงึพอใจต่อ  

   รูปแบบ 

   การเสริมสร้าง   

   สมรรถนะครูนักวจัิย 

ด้วยการบูรณาการ

กระบวนการเรียนรู้ 

 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ 
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สมมตฐิานในการวิจัย 

 จากแนวคดิและทฤษฎีท่ีศกึษาค้นคว้า ผู้ วิจยัจงึกําหนดสมมตฐิานการวิจยั ดงันี  ้

1. ข้าราชการครูมีสมรรถนะครูนกัวิจยัหลงัใช้สงูกวา่ก่อนใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู

นกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  

2. ความพงึพอใจของครูตอ่รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วย                       

การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้อยูร่ะดบัมาก 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา(Research and Development) ท่ีมุง่ศกึษาสมรรถนะครู

นกัวิจยัของครูสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต 2 โดยผู้ วิจยัได้ศกึษาแนวคดิ 

ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง นําเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี  ้

 1.  ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะครูนักวจิยั 

      1.1  ความหมายของสมรรถนะ 

      1.2  องค์ประกอบของสมรรถนะ 

     1.3  การวิเคราะห์สมรรถนะ  

      1.4  ประโยชน์ของความสามารถเชงิสมรรถนะ 

      1.5  สมรรถนะครูนกัวิจยั 

      1.6  ความหมายของการวิจยัในชัน้เรียน 

      1.7  ความสําคญัของการวิจยัในชัน้เรียน 

      1.8  ขัน้ตอนการทําวิจยัในชัน้เรียน 

      1.9  ข้อแตกตา่งของการวิจยัในชัน้เรียน และการวิจยัทางวิชาการ 

      1.10  สภาพปัญหา  และความต้องการในการพฒันาตนเองด้านการวิจยัของครู 

 2. การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 

      2.1  แนวคดิ ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ 

      2.2  แนวคดิ ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

      2.3  แนวคดิ ทฤษฎีการจดักระบวนการเรียนรู้ 

           2.3.1  แนวคดิการจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 

           2.3.2  แนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง 

           2.3.3  แนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ผงัมโนทศัน์ 

           2.3.4  แนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้แบบพบกลุม่ 

      2.4  ความหมายของการบรูณาการ 

      2.5  การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้วยัผู้ใหญ่ 

 3.  แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนารูปแบบ 

 4.  สภาพทั่วไปของสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 5.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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1.  ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะครูนักวจิยั 

1.1  ความหมายของสมรรถนะ 

  สมรรถนะหรือบางครัง้อาจใช้แทนด้วยคําวา่ สมรรถภาพ  ซึง่มีความหมายตรงกนัใน

ภาษาองักฤษวา่  Competency  มีความหมายดงันีคื้อ 

 สมรรถนะ  หมายถึง  ความสามารถ  มีความหมายวา่  มีคณุสมบตัเิหมาะสมแก่การ

จดัทําสิ่งใดสิ่งหนึง่ (ราชบณัฑติยสถาน. 2531: 758)  บทัเลอร์(Nagelsmith. 1995: 245; citing  

Butler. 1978)กลา่วถึงสมรรถนะวา่เป็นความสามารถท่ีจะปฏิบตักิิจกรรมเฉพาะได้ตามเกณฑ์

มาตรฐานหรือเกินกวา่เกณฑ์มาตรฐาน  ทกัษะและความรู้เป็นองค์ประกอบท่ีสมัพนัธ์กบัสมรรถนะ  

ในขณะท่ี  บอส (Nagelsmith. 1995: 245; citing  Boss. 1985)ได้ให้ความหมายของสมรรถนะท่ีกว้าง

กวา่  โดยกลา่ววา่  สมรรถนะมีความหมายมากกวา่ความรู้และทกัษะสมรรถนะมีความหมายรวมถึง

คา่นิยม  การคดิ  และเจตคตด้ิวย  สอดคล้องกบัความหมายของสมรรถนะของ  แคทซ์  และกรีน 

(Nagelsmith. 1995: 246; citing  Katz ;&Green. 1992)  ท่ีกลา่ววา่สมรรถนะ  หมายถึง  

ความสามารถใน   การทําสิง่ใดสิง่หนึง่ท่ีระดบัความชํานาญและมีความหมายรวมถึงความรู้  ทกัษะ  

เจตคต ิ และคา่นิยม  เชน่เดียวกบั แม็คเอสชาน  (McAschan. 1979: 45)  และเอลส์พาช (Guvis ;& 

Grey. 1995: 45; citing  Alspach. 1984) ท่ีให้ความหมายของสมรรถนะวา่คือ ความรู้  ทกัษะการ

ปฏิบตั ิ และเจตคตท่ีิบคุคลใดบคุคลหนึง่พงึมีในการปฏิบตัติามบทบาทหน้าท่ีและสามารถแสดงออก

ให้เห็นพฤตกิรรมทางความรู้  เจตคต ิและการกระทํา  นอกจากนี ้ กู๊ด (Good. 1973: 121 ) ยงัได้ให้

ความหมายวา่  สมรรถนะคือความสามารถอยา่งหนึง่ในการนําเอาหลกัการและเทคนคิในสาขาวิชา

นัน้ๆมาประยกุต์ให้เข้ากบัสถานการณ์จริงเพ่ือทํางานและแก้ปัญหาอยา่งได้ผล   

 สรุปได้วา่  สมรรถนะ หมายถึง  ความสามารถเชงิพฤตกิรรมท่ีประกอบด้วยความรู้  

ทกัษะ  ความชํานาญ  คา่นิยม และเจตคต ิ ในการท่ีจะปฏิบตัหิรือจดัทําสิ่งใดสิ่งหนึง่ให้ประสบ

ผลสําเร็จบรรลตุามจดุประสงค์ท่ีกําหนด  และสามารถแสดงออกมาให้เห็นได้ในรูปของพฤตกิรรมทาง

ความรู้ความคดิ  เจตคต ิ และการกระทําท่ีดี  

 1.2  องค์ประกอบของสมรรถนะ 

  สมรรถนะตามการรับรู้ของบคุคล  จะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  คือ  (สนุทร  เทียน

งาม.2539: 35; citing  Herter.1982) 

 1.   ด้านสตปัิญญา  (Cognitive)  เป็นสมรรถนะในการรับรู้ทางด้านการเรียน  เชาวน์

ปัญญาและการแสดงออกในชัน้เรียน 

   2.  ด้านสงัคม (Social)  เป็นสมรรถนะท่ีรับรู้เก่ียวกบัการเข้าร่วมกิจกรรมกบับคุคลอ่ืนๆ  

หรือกลุม่เพ่ือน 
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  3. ด้านกายภาพ (Physical)  เป็นสมรรถนะในการรับรู้เก่ียวกบัการเป็นผู้ปฏิบตัิ 

  4. ด้านการเห็นคณุคา่ของตนเอง  ( Self – Worth )  เป็นสมรรถนะเก่ียวกบัการรับรู้คณุคา่

ตนเองจากการประเมินตนเอง 

ซคิเคอร์ริง (Chickering. 1993: 53-82)  ได้จําแนกสมรรถนะท่ีมีการพฒันาใน

สถาบนัการศกึษาเป็น 3 ประเภท  คือ 

1.  สมรรถนะด้านสตปัิญญา (Intellectual  Competency) 

สมรรถนะด้านสตปัิญญา  คือ  ทกัษะท่ีเกิดขึน้ภายในตวับคุคล  จะเก่ียวข้องกบั

ความสามารถในเนือ้หาวิชาตา่งๆ  การงอกงามทางปัญญา เป็นสมรรถนะท่ีมีการสัง่สมทกัษะตา่งๆ    

ในการท่ีจะทําให้เกิดความเข้าใจ  การวิเคราะห์  การสงัเคราะห์  และการแปลความหมาย  มกัจะมี  

การพฒันากรอบอ้างอิงใหม่ๆ   แล้วบรูณาการเป็นโครงการสร้างทางปัญญาท่ีมีความหมาย  โดยอาศยั

การสงัเกต  และประสบการณ์ของบคุคล  ความสามารถในด้านนีจํ้าแนกเป็น 3 ระดบั คือ 

           ระดบัท่ี 1  ความสามารถด้านความรู้ในเนือ้หาวิชา  และทกัษะเชงิวิชาการในโปรแกรมการเรียน  

           ระดบัท่ี 2  ความสามารถด้านความลกึซึง้ทางปัญญา  ศลิปะท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมของมนษุย์  

           ระดบัท่ี 3 ความสามารถในการพฒันาทกัษะด้านสตปัิญญาท่ีจะนําไปประยกุต์ใช้กบั

เนือ้หาวิชาตา่งๆ  อาทเิชน่  ทกัษะการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ  การคดิแบบสะท้อนกลบั  ทกัษะการใช้

ข้อมลูเพ่ือการส่ือสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  การใช้เหตผุลเพ่ือหาข้อสรุปจากข้อมลู  การประเมิน

ความคดิใหม ่ๆ  สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ และยดึมัน่ในความเช่ือ  เจตคตแิละระบบคณุคา่ท่ีดี  

นอกจากนี ้ จากการศกึษาท่ีผา่นมา ระบวุา่  สมรรถนะทางด้านสตปัิญญาท่ีสําคญั  ได้แก่

ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ปัญหา  และทําให้เกิดความชดัเจนในการทํางาน  ความสามารถใน

การสงัเคราะห์และบรูณาการข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ เพ่ือนําไปใช้ในวตัถปุระสงค์เฉพาะอยา่ง  

ความสามารถในการหาคําตอบอยา่งมีสมมตฐิาน และความสามารถในการนําความคดิสร้างสรรค์มา

ใช้ภายใต้เง่ือนไขตา่งๆท่ีมีอยูแ่ละพฒันาตอ่ไปได้อยา่งตอ่เน่ือง  

1. สมรรถนะด้านร่างกาย  และทกัษะปฏิบตั ิ(Physical  and  Manual  Cornpetency)  เป็น

สมรรถนะท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการปฏิบตัติา่งๆ เชน่การกีฬา  ศลิปะ  การออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ซึง่ทําให้เกิดการพฒันาเป็นหลกัวิชาของตนเองตอ่ไป  

2. สมรรถนะในการส่ือสารระหวา่งบคุคล (Interpersonal  Competency)  ประกอบด้วย

ทกัษะการฟัง  การให้ความร่วมมือและข้อมลูย้อนกลบั  สามารถส่ือสารได้อยา่งมีประสทิธิผล  รวมทัง้

การส่ือสารไปยงับคุคลอ่ืนๆ  ภายในกลุม่และทําให้เกิดความร่วมมือในการทํางานได้ประสบผลสําเร็จ  

ฉะนัน้  เม่ือพิจารณาถึงองค์ประกอบของสมรรถนะ  จงึสรุปได้วา่  มีองค์ประกอบสําคญั 3  

องค์ประกอบ  คือ  ด้านสตปัิญญา  ด้านทกัษะปฏิบตั ิ และด้านเจตคต ิ กลา่วคือ  ด้านสตปัิญญาจะ
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เป็นความสามารถด้านความรู้ในเนือ้หาวิชาและทกัษะตา่งๆทางปัญญา  ท่ีเอือ้ตอ่การประยกุต์ใช้กบั

ความรู้  เนือ้หาวิชาตา่งๆ  สว่นสมรรถนะด้านทกัษะปฏิบตัจิะแสดงออกถึงความสามารถในการกระทํา

ของบคุคล  และสมรรถนะด้านเจตคตจิะเป็นความรู้  ความเช่ือ  ยดึมัน่ในคณุคา่ตา่งๆ  ท่ีสนบัสนนุ

ความสามารถทางปัญญา รวมถึงคณุลกัษณะทางสงัคมของบคุคลท่ีมีผลตอ่บคุคลอ่ืน ๆ และก่อให้เกิด

ความร่วมมือ และประสิทธิผลของการทํางานในสงัคม 

1.3  การวเิคราะห์สมรรถนะ  

 สมรรถนะมีฐานคตมิาจากบทบาทหน้าท่ีในการเรียนรู้งานท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมาย

ความสําเร็จของผู้ เรียน  การวิเคราะห์สมรรถนะจงึต้องพจิารณาจากเป้าหมายเป็นหลกั  ซึง่เป้าหมาย

ดงักลา่วอาจถกูกําหนดด้วยปัจจยัตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัความต้องการของสงัคมหรือบริบทวิชาชีพ     

การวิเคราะห์สมรรถนะจงึเป็นวิธีการสําคญัท่ีจะทําให้ผู้ เก่ียวข้องได้ทราบถึงความสามารถท่ีต้องการ

จําเป็นของผู้ เรียนได้อยา่งชดัเจน  เป็นแนวทางในการพฒันาผู้ เรียนไปสูเ่ป้าหมายความสําเร็จในระดบั

ตา่งๆ  ได้อยา่งมีประสิทธิผล  ซึง่มีแนวทางในการวิเคราะห์  สรุปได้ ดงันี(้ Hall&Johes.1976: 42-57) 

 1. วิเคราะห์จากเป้าหมายท่ีกําหนดไว้แล้ว (Existing  list)โดยศกึษาวิเคราะห์จาก

นโยบาย  พนัธกิจ  วตัถปุระสงค์  เป็นต้น  

 2. วิเคราะห์จากหลกัสตูรท่ีมีการดําเนินการอยูใ่นปัจจบุนั(Course  Transtation)โดย

พิจารณาตรวจสอบเป้าหมายหลกัสตูรกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการดําเนินการ  รวมทัง้จดุออ่นหรือ

ข้อบกพร่องตา่งๆ  ท่ีเป็นอปุสรรคให้หลกัสตูรไมบ่งัเกิดผล วิธีดําเนนิการวิเคราะห์อาจทําได้ 2 วิธี  คือ 

 2.1  ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนร่วมวางแผนกําหนดสมรรถนะ  และจดุประสงค์

ท่ีต้องการของหลกัสตูร  และใช้การพิจารณา  เจรจาตอ่รองร่วมกนัในกลุม่ผู้สอนเพ่ือหาข้อสรุป

สมรรถนะท่ีต้องการ 

 2.2  ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi  Technique)  รวบรวมความคดิเหน็จากผู้ เช่ียวชาญ

โดยใช้แบบสอบถาม  แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมลูย้อนกลบัจนกระทัง่ได้ความคดิเหน็ร่วมกนัเก่ียวกบั

สมรรถนะท่ีต้องการ 

 3.  พจิารณาจากสารระบบของสมรรถนะ ประกอบด้วยสมรรถนะ  5 ด้าน  คือ 

 3.1  สมรรถนะด้านความรู้(Cognitive  Competencies)  เป็นความรู้เฉพาะอยา่ง

ความเข้าใจ  ความสามารถทางสตปัิญญา  รวมทัง้ทกัษะท่ีแสดงออกมา  เชน่  สมรรถนะด้านความรู้

เชงิทฤษฎีหลกัวิชาการ เป็นต้น 

 3.2  สมรรถนะด้านจิตพิสยั (Affective  Competencies)  เป็นความสามารถของ

บคุคลท่ียดึมัน่ในคณุคา่ตา่งๆ  จะเก่ียวข้องกบัความสนใจ  จิตสํานกึ  คา่นิยม  
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 3.3  สมรรถนะด้านการปฏิบตั ิ (Performance  Competencies)  สมรรถภาพด้านนี ้

จะเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการแสดงออก  ทกัษะการปฏิบตัทิางกายภาพด้านตา่งๆ  สว่นใหญ่จะมี

สมรรถนะ  ด้านความรู้เป็นพืน้ฐาน  ความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีเป็นพืน้ฐานสําคญัในการแสดงออกถึงทกัษะ  

สมรรถนะ  และสมรรถนะยอ่ยตา่งๆ  เชน่  ความสามารถในการรู้จกัตัง้คําถามในการสอนท่ีมุง่เน้น

ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  ทกัษะการคดิวิเคราะห์ เป็นต้น 

 3.4  สมรรถนะด้านผลผลิต ( Product  Competencies)  เป็นความสามารถในการ

นํามาซึง่ความเปล่ียนแปลงสิ่งตา่งๆ  ได้  สมรรถนะด้านนีม้กัเป็นคณุสมบตัขิองวิชาชีพท่ีมุง่ความสําเร็จ

ในวิชาชีพจากการทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงสิ่งตา่งๆได้ 

 3.5  สมรรถนะด้านประสบการณ์ท่ีมีความหมาย (Expressive  Competencies)  

เป็นความสามารถท่ีเกิดประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่ตอ่ไปในภายหน้า  ถึงแม้วา่ผลลพัธ์ท่ีเกิดจาก

ประสบการณ์ท่ีมีความหมายนีไ้มส่ามารถวิเคราะห์ได้ทนัทีก็ตาม   

การได้มาซึง่สมรรถนะของวิชาหนึง่ๆ หรืองานหนึง่ๆ มีหลายวิธี  การจะเลือกใช้วิธีใดก็

พจิารณาตามความเหมาะสม  วิธีการศกึษาเหลา่นี ้ได้แก่ (กลุยา  ตนัตผิลาชีวะ.2532: 146 ; 

Swansburg. 1995: 35 ) 

1. การกําหนดสมรรถนะโดยการประเมนิความต้องการ (Needs  Assessment) โดย

การศกึษาจากกลุม่ผู้ใช้   และนโยบายตา่งๆ  ถึงความต้องการท่ีจะให้มีการจดัเตรียม บคุคลให้สามารถ

ปฏิบตังิานใด  มีความรู้  ทกัษะ  และเจตคตอิยา่งไร  

2. การกําหนดสมรรถนะโดยการวิเคราะห์งาน (Task  Analysis ) โดยการจําแนกเนือ้หาและ

เป้าหมายของงานให้อยูใ่นรูปของงานท่ีต้องปฏิบตัหิรือต้องเรียนรู้และแจงยอ่ยในรายละเอียดของแตล่ะ

งานให้เป็นระดบัยอ่ยมากท่ีสดุ  การวิเคราะห์งานจะชว่ยในการกําหนดงานท่ีต้องการให้เกิดแก่ผู้ปฏิบตัิ

ได้ในรายละเอียด 

3. การวิเคราะห์กิจกรรมของผู้ปฏิบตัวิิชาชีพ  โดยการเก็บข้อมลูจากกิจกรรมการปฏิบตัใินงาน

ประจําจากการสงัเกตโดยใช้ในรายละเอียด 

4. การกําหนดสมรรถนะ  โดยการวิเคราะห์สมรรถนะอยา่งเป็นระบบ (Systemic  

Competency  Analysis )  หมายถึงเทคนิคการกําหนดสมรรถนะหรือเป้าหมายท่ีพฒันามาจากระบบ

การวิเคราะห์ปกต ิ ด้วยการจําแนกเนือ้หาของงานออกเป็นหนว่ยยอ่ยท่ีเป็นรูปแบบชดัเจน  

5. การใช้ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญ (Expert  Judgement) การใช้ผู้ เช่ียวชาญเป็นกลุม่ใน

การตดัสินใจแจกแจงพฤตกิรรมของนกัปฏิบตักิารวิชาชีพวา่ผู้ มีสมรรถนะในวิชาชีพนัน้  ต้องมีความรู้

เร่ืองใดบ้าง มีทกัษะท่ีต้องการและต้องมีเจตคตทิางวิชาชีพอะไรบ้าง  

6. การศกึษาสภาพความเป็นจริงในสงัคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  
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7. การศกึษาสมรรถนะโดยการวิเคราะห์ตามหลกัการทฤษฎีและตํารา  

จะเหน็วา่  แนวทางการวิเคราะห์สมรรถนะนัน้  สามารถทําได้หลายวิธีการ  อาจวิเคราะห์

จากเป้าหมาย นโยบาย  สภาพการดําเนินการปัจจบุนัของสมรรถนะนัน้  หรืออาจพจิารณาจากระบบ

ของสมรรถนะท่ีสะท้อนให้เห็นโครงสร้างสําคญัของสมรรถนะ  รวมทัง้การวิเคราะห์โครงสร้างเชิงทฤษฎี

ของโมเดลการเรียนรู้ ตา่งๆ  นอกจากนีอ้าจวิเคราะห์ได้จากความต้องการจําเป็นภายใต้บริบทท่ี

เก่ียวข้องกบักลุม่เป้าหมาย  ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  ผู้ ท่ีปฏิบตังิานอยูใ่นวิชาชีพ  และสถานการณ์จริงของ

การปฏิบตังิาน  ซึง่ผลจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการตา่งๆ  ข้างต้น  จะทําให้ได้มาซึง่สมรรถนะท่ี  

สอดคล้องกบัเป้าหมายท่ีต้องการ  และนําไปสูก่ารพฒันาสมรรถนะบคุคลตอ่ไป   

 ในการวิจยัเพ่ือศกึษาสมรรถนะครูนกัวิจยัครัง้นี ้ ผู้ วิจยัได้เลือกวิธีการศกึษาสมรรถนะโดยการ

วิเคราะห์  สงัเคราะห์จากทฤษฎี  ตําราทางวิชาการ และงานวิจยั  และจากการประเมนิความต้องการ 

(Needs  Assessment)โดยศกึษาจากกลุม่เป้าหมาย ดงัจะกลา่วรายละเอียดตอ่ไปตามลําดบั  

 1.4  ประโยชน์ของความสามารถเชิงสมรรถนะ 

- ชว่ยสนบัสนนุการบรรลวิุสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ขององค์กร 

- ใช้เป็นกรอบในการสร้างวฒันธรรมองค์กร 

- เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรบคุคล  

- ใช้ในการคดัเลือกบคุคลเข้าทํางาน 

- ใช้ในการพฒันาฝึกอบรม 

- ใช้ในการเล่ือนระดบัปรับตําแหนง่งาน 

- ใช้ในการโยกย้ายตําแหนง่งาน 

- ใช้ในการประเมินผลการปฏิบตังิาน 

- ใช้ในการบริหารผลตอบแทน 

1.5  สมรรถนะครูนักวจัิย 

 การพฒันาสมรรถนะวิชาชีพด้วยรูปแบบการปฏิบตัเิชงิสะท้อนกลบัในวิชาชีพ  สอดคล้องกบั

มโนทศัน์ในการพฒันาสมรรถนะอาชีพครูในฐานะนกัวิจยั  ท่ีมีการแสวงหาความรู้จากการปฏิบตัิ      

การสอนในชัน้เรียนโดยครู  กลา่วคือ  การสะท้อนกลบั  จะสอดคล้องกบัธรรมชาตขิองการสอนและ

งานวิจยัของครู  เน่ืองจากการสะท้อนกลบัจะเป็นการมองสถานการณ์ด้วยมมุมองท่ีหลากหลาย   

 ดงัท่ี โนลว์ โคลว์  และเพลสวดู(Knowles ,Cole&  Presswood. 1994: 5-10;ผอ่งพรรณ        

ตรัยมงคลกลู.2543: 7-8) กลา่วถึงแนวคดิในการสะท้อนกลบัโดยเปรียบเทียบวา่เสมือนกบัการหกัเห

ของแสงจากแทง่ปริซมึ  ไปสูทิ่ศทางท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ  ฉะนัน้  การคดิสะท้อนกลบัในการเรียน    

การสอน  เป็นการใช้กระบวนการพินิจพิเคราะห์  ตัง้คําถามย้อนกลบัมายงัสถานะท่ีเป็นอยูท่ี่เก่ียวข้อง
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กบัตวัครู  นกัเรียนและบริบทในการเรียนการสอน  เป็นการวิเคราะห์ปัญหา  เหตผุลในการปฏิบตัิ

ขณะนัน้  สง่ผลให้เกิดความเข้าใจอยา่งถ่องแท้และเห็นแนวทางใหม ่ๆ  ท่ีเหมาะสมกบัการแก้ปัญหา  

ดงัจะเหน็ได้วา่การวิเคราะห์คณุลกัษณะครูท่ีมีการสะท้อนกลบัในการปฏิบตักิารสอนท่ีกลา่ว

มาข้างต้น  สะท้อนให้เหน็ถึงคณุสมบตัพืิน้ฐานของการเป็นนกัวิจยั  จงึอาจกลา่วได้วา่  การสอน           

การปฏิบตัเิชงิสะท้อนกลบัและการวิจยั  ล้วนมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนัในการปฏิบตังิานวิชาชีพครู  

จะเป็นทกัษะท่ีเก่ียวข้องกนั  แนวทางหนึง่ในการพฒันาการปฏิบตักิารสอนได้ดีก็คือ  การพัฒนา

ทักษะการวิจัย  (Hitchcock & Hughes. 1995: 11)   

นอกจากนีจ้ากการศกึษาท่ีผา่นมา  ได้ปรากฏข้อสนบัสนนุในการอธิบายรายละเอียด  

องค์ประกอบ  สมรรถนะครูนกัวิจยั  ดงัจะเห็นได้จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ดงันี  ้

เอกสารแนวทางวิจยัชัน้เรียนเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้  กระทรวงศกึษาธิการ  (กรมวิชาการ.2543: 

12)  ได้ให้แนวคดิไว้  สรุปได้วา่  บทบาทครูนกัวิจยั  จะมีการดําเนินการวิจยัควบคูไ่ปกบัการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน  ปัจจยัสําคญัท่ีสนบัสนนุให้ครูเป็นนกัวิจยัชัน้เรียนนัน้  นอกจากจะต้อง

ใกล้ชิดผู้ เรียนเพ่ือสามารถเข้าใจปัญหาผู้ เรียนได้ชดัเจนแล้ว  การท่ีจะพฒันาการเรียนการสอนให้มี

คณุภาพ  ครูควรมีคณุสมบตัดิงันี ้1) เป็นผู้สงัเกต  พิจารณาวา่มีอะไรเปล่ียนแปลงในชัน้เรียน 2)  เป็นผู้

ตัง้คําถาม  ศกึษาปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน  ในลกัษณะคําถามท่ีสามารถทําวิจยัได้ 3)ทําหน้าท่ี

ครูอยา่งสมบรูณ์  คือ จดัการเรียนการสอนในขณะเดียวกนัทําวิจยัในชัน้เรียนควบคูด้่วย 4) มีความรู้

เก่ียวกบัเทคนิควิธีการวิจยั แนวคดิทฤษฎีและเนือ้หาท่ีทําวิจยั 5) มีความสามารถเชงิวิเคราะห์  

สงัเคราะห์  และประเมินคา่ 6)  ขยนั  อดทน  รอบคอบ 

สอดคล้องกบัข้อสรุปของ  บรูสและเมย์เฮอร์ (Brause & Mayher. 1991: 209 )  ระบวุา่        

ครูนกัวิจยัท่ีมีประสทิธิผลมีคณุลกัษณะ ดงันี ้1) มีการแสวงหาความรู้  คดิสะท้อนกลบั  ตัง้คําถามวิจยั

และข้อตกลงเบือ้งต้นตา่งๆ  เก่ียวกบัการเรียนรู้ของนกัเรียนจากการปฏิบตักิารสอนของครู 2) มีการ

วิเคราะห์คําถามและการดําเนนิงานวิจยัเพ่ือหาคําตอบ  ภายใต้บริบทการทํางานร่วมกบันกัเรียนในชัน้

เรียน 3) งานวิจยัของครูจะต้องมีความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งชดัเจน  มี

เจตนาท่ีเข้าใจนกัเรียนในฐานะผู้ เรียนมากขึน้ 4)  คําถามและกระบวนการวิจยัท่ีเป็นพืน้ฐานความรู้ของ

ครู  ได้มาจากการทํางานท่ีเก่ียวข้องกบันกัเรียนโดยตรง  และการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องในวิชาชีพ 5)  

ครูนกัวิจยัต้องมีการวางแผนกิจกรรมและผลท่ีคาดวา่จะได้รับอยา่งมัน่ใจวา่  จะชว่ยกระตุ้น

ความก้าวหน้าให้กบัผู้ เรียน  เป็นผู้ เรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 6) มีการแลกเปล่ียนผลการศกึษาค้นคว้าร่วมกนั

ในบริบทวิชาชีพ 

ประภารัต  มีเหลือ (2540)  ท่ีได้ศกึษาสมรรถนะท่ีจําเป็นของครูนกัวิจยั  และองค์ประกอบของ

สมรรถนะครูนกัวิจยั  โดยสงัเคราะห์สมรรถนะจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง แล้วนําไปตรวจสอบ
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ความถกูต้องเหมาะสมของโครงสร้างและรายการสมรรถนะครูนกัวิจยั  จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ

ซึง่ประกอบด้วยครูนกัวิจยั  นกัวิชาการด้านการวิจยัทางการศกึษา  และผู้ประเมนิงานวิชาการของครู 

จํานวน 15 คนแล้วจงึนําไปตรวจสอบอีกครัง้โดยผู้ทรงคณุวฒุิ  จํานวน 3 คน จากนัน้จงึนํารายการ

สมรรถนะ 118 รายการ  ไปตรวจสอบโดยสํารวจความคดิเห็นจากครูนกัวิจยัทัว่ประเทศ  ซึง่เป็นครูท่ีมี

ตําแหนง่เป็นอาจารย์ 3 จํานวน  348 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลู  แล้วนําข้อมลู

มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  สกดัองค์ประกอบแบบภาพพจน์และหมนุแกน  องค์ประกอบแบบ

ออโธกอนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์  ผลการวิจยัปรากฏ ดงันี  ้

1. ครูนกัวิจยัมีความเหน็สอดคล้องกนัวา่  สมรรถนะครูนกัวิจยัมีความสําคญัและจําเป็นมาก

ท่ีสดุตอ่การทํางานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนให้ประสบความสําเร็จ 10 รายการแรก  จากรายสมรรถนะ

ทัง้หมด  พบวา่  สว่นใหญ่ประกอบด้วยสมรรถนะครูเป็นพืน้ฐานสําคญั ได้แก่  

 1.1  มีความรู้ในเนือ้หาวิชาท่ีสอนอยา่งกว้างขวาง ลกึซึง้ 

 1.2  มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหลกัสตูร 

 1.3  สามารถวิเคราะห์วินจิฉยัปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของนกัเรียนได้ถกูต้องตาม

ความเป็นจริง 

 1.4  มีความซ่ือสตัย์และซ่ือตรงในทางวิชาการ 

 1.5  เป็นนกัอา่น 

 1.6  มีความละเอียดรอบคอบ  ทํางานเป็นระบบ  

 1.7  มีใจกว้าง  รับฟังและเคารพความคดิเห็นทางวิชาการของผู้ อ่ืน 

 1.8  ศกึษาเอกสาร  ตําราและส่ือตา่งๆเก่ียวกบัวิชาชีพครูอยูเ่สมอ  

 1.9  มีความคดิอิสระ  ริเร่ิมและสร้างสรรค์ 

 1.10มีศรัทธาตอ่การวิจยั 

2. ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ  พบวา่  สมรรถนะครูนกัวิจยัประกอบด้วยทัง้สมรรถนะครู

และสมรรถนะนกัวิจยั  มีองค์ประกอบท่ีสําคญั 7 องค์ประกอบเรียงตามลําดบั  โดยทัง้ 7 องค์ประกอบ

ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะครูนกัวิจยัได้ร้อยละ 57.70 ได้แก่ 1) ด้านความรู้

ความสามารถในระเบียบวิธีวิจยั และการดําเนินการวิจยั 2)  ด้านทกัษะในการพฒันาการเรียนการ

สอน  3) ด้านจรรยาบรรณนกัวิจยั 4)  ด้านบคุลิกภาพและคณุธรรมของครู 5)  ด้านทกัษะในการเก็บ

รวบรวมข้อมลู  6)  ด้านความสามารถในการประเมนิผลการเรียนรู้และการใช้ข้อมลูขา่วสาร  7 )  ด้าน

ความสามารถในการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อความรู้ 

นภาพร  สิงหทตั  (2531) ได้สงัเคราะห์สมรรถภาพทางการวิจยัสําหรับครู  จากเอกสารแนวคดิ

ทฤษฎีเก่ียวกบัวิจยัในชัน้เรียนและงานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  ของสํานกังานการ
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ประถมศกึษาแหง่ชาต ิ จํานวน 167 เร่ือง  เพ่ือนําไปพฒันาชดุการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพ   

การวิจยั  ผลการสงัเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หาและตรวจสอบความเท่ียวตรงจากผู้ เช่ียวชาญ  

พบวา่  สมรรถนะหลกัทางการวิจยัท่ีจําเป็นสําหรับครู  ประกอบด้วยสมรรถนะสําคญั คือ  ความรู้

เบือ้งต้นในวิจยั  ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั  การออกแบบการวิจยั  การเลือกกลุม่

ตวัอยา่ง     การเลือกหรือพฒันาเทคนิคและเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลู  การเลือกใช้สถิตใินการ

วิเคราะห์ข้อมลูได้เหมาะสมกบัปัญหาวิจยั  การอา่น  และการเขียนรายงานการวิจยั  

ผลการศกึษาองค์ประกอบท่ีสมัพนัธ์กบัการทําวิจยัในชัน้เรียนของครูมธัยมศกึษา  ใน

กรุงเทพมหานคร (เยาวภา  เจริญบญุ.2538: 76 – 77)  พบวา่ องค์ประกอบท่ีสง่ผลตอ่ความสําเร็จใน

การทําวิจยั ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ สําคญั คือ 1 )  คณุลกัษณะสว่นตวัและมีนิสยัเอือ้ตอ่การทํา

วิจยั  คือใฝ่ค้นคว้า  ต้องการพฒันาการสอนตนเองอยูเ่สมอ  2)  ความรู้ความสามารถในการทําวิจยั  

คือ จะต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัเนือ้หาสาระท่ีสอนอยา่งดี  ประกอบกบัการมีความรู้

ความสามารถในระเบียบวิธีวิจยั 3)  สภาพท่ีเอือ้ตอ่การทําวิจยั  การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพ่ือนครู

และนกัเรียน  มีแหลง่ค้นคว้า  มีท่ีปรึกษาท่ีมีความชํานาญในการทําวิจยั และมีปัจจยัสนบัสนนุรวมทัง้

นโยบายของโรงเรียน 

ในทํานองเดียวกบั ซีมพ์(Schempp.1995: 56) ได้เรียนรู้การทํางานของครูนกัวิจยั  โดย

วิเคราะห์การแสวงหาความรู้ของครูจากการศกึษารายกรณีครูมธัยมศกึษา  ใช้วิธีการเชงิคณุภาพเก็บ

รวบรวมข้อมลู  โดยใช้เทคนคิการสงัเกตแบบมีสว่นร่วม  วิเคราะห์ผลงานและเอกสารจากวิดทิศัน์  และ        

การสมัภาษณ์ ผลการวิจยัพบวา่  ด้านการจดัการห้องเรียนและการทํางาน  (ของครูกรณีศกึษา)        

เกิดประสบการณ์การสอนด้านสาระความรู้ท่ีใช้เป็นหลกัในการสอน  มาจากพืน้ฐานความรู้เดมิ     

ความคดิเห็นสว่นตวั  แหลง่ท่ีหาได้ง่าย  และมาจากความสนใจของนกัเรียน  ด้านศลิปะในการสอน  

ใช้การสาธิต  การฝึกฝน  และการจดักิจกรรม  สว่นด้านบรรยากาศภายนอกอ่ืนๆ พบวา่  อิทธิพล

ภายนอก  เชน่กฎ  นโยบายของโรงเรียน  ประสบการณ์การทํางานกรณีศกึษาตา่งๆ มากขึน้  ทําให้เกิด

การพฒันาและเป็นประโยชน์มากขึน้ 

 ในแง่ของการเรียนรู้นัน้ แรส(Race . 1995: 80 – 82) กลา่ววา่  สมรรถภาพการวิจยัมีความ

เช่ือมโยงอยูก่บักระบวนการเรียนรู้ท่ีสําคญั 4 ขัน้ตอน ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความสําเร็จในการทําวิจยั คือ  

1. มีความต้องการ(Wanting) เป็นแรงจงูใจ  ความตัง้ใจท่ีชดัเจนและมีเป้าหมาย  ได้แก่

สมรรถภาพ ดงันี ้

 1.1  แรงจงูใจการเป็นบคุคลท่ีประสบความสําเร็จ 

 1.2  มีความตัง้ใจในการวางแผนการทํางานวิจยัอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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 1.3  มีความตัง้ใจในการเรียนรู้จากการกระทํา  และจากข้อผดิพลาดตา่งๆ  เพ่ือนําไปสู่

ความสําเร็จ 

 1.4  มีความตัง้ใจในการค้นหาข้อมลูย้อนกลบัจากทกุๆ  แหลง่ท่ีเป็นประโยชน์  

 1.5  มีความตัง้ใจในการใช้ข้อมลูย้อนกลบัอยา่งสร้างสรรค์  ไมว่า่จะเป็นข้อมลูย้อนกลบั

ทางบวกหรือเชงิวิพากษ์วิจารณ์ 

 1.6  มีความตัง้ใจในการมีสามญัสํานกึของการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และมีความตัง้ใจใน

การส่ือสารข้อค้นพบท่ีมีความหมายไปยงัผู้ปฏิบตัใินสถานการณ์จริง  

2. การกระทํา (Doing) เป็นการลงมือปฏิบตัจิริง เรียนรู้จากความผดิพลาดและประสบการณ์

ได้แก่สมรรถภาพดงันี ้

 2.1  มีการพฒันาและประยกุต์ใช้สมรรถภาพในระเบียบวิธีวิจยัด้านตา่งๆ  

 2.2  พยายามใช้วิธีการตา่งๆ ในการกระทํา  แล้ววิเคราะห์วิธีการท่ีเกิดปะโยชน์สงูสดุ

สําหรับนําไปใช้ 

 2.3  เลือกระเบียบวิธีวิจยัเคร่ืองมือ  ท่ีมีความหมายและสอดคล้องกบับริบทของการวิจยั  

 2.4  บนัทกึร่องรอยของกระบวนการวิจยัในฐานะท่ีเป็นเอกสารประสบการณ์จากการเรียนรู้   

 2.5  เรียนรู้และยอมรับข้อผิดพลาดในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของการเรียนรู้ด้วยการกระทํา  

3. การตรวจสอบข้อมลูย้อนกลบั (Feedback)  เป็นการตรวจสอบจากผู้ ร่วมงาน  พจิารณาถึง

ผลลพัธ์  ความสําเร็จ  ความล้มเหลวท่ีเกิดขึน้ ได้แก่สมรรถภาพ ดงันี  ้

 3.1  มีการค้นหาข้อมลูย้อนกลบัเก่ียวกบัผลสําเร็จของกระบวนการวิจยัตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง  

 3.2  มีการค้นหาความเท่ียงตรงและความเชือมัน่ของผลวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง  

 3.3  มีการสะท้อนกลบัเพ่ือปรับปรุงการออกแบบการวิจยัและระเบียบวิธีวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง  

4.  การคดิไตร่ตรอง (Digesting) คือ  การมีสามญัสํานกึของการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และ

การพจิารณาย้อนกลบั 

 4.1 มีสามญัสํานกึเก่ียวกบัข้อค้นพบของงานวิจยั  รู้จกัวิเคราะห์และมีเป้าหมายใน         

การนําไปใช้ 

 4.2  มีการนําข้อค้นพบจากการวิจยัไปใช้ในแนวทางท่ีเหมาะสม 

 4.3  ยอมรับความคดิเหน็และมมุมองของบคุคลอ่ืน 

 4.4  ส่ือสารผลการวิจยัและการวิเคราะห์ตา่งๆ ท่ีได้ไปยงับคุคลอ่ืน  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

อยา่งชดัเจน 
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ดงันัน้  จะเห็นได้วา่การเรียนรู้ของบคุคลท่ีจะก่อให้เกิดสมรรถนะการเป็นนกัวิจยั  จงึต้องอาศยั

แรงจงูใจตนเอง  มีการลงมือปฏิบตัจิริง  และการคดิไตร่ตรองจากข้อมลูย้อนกลบัตา่งๆ  ซึง่สอดคล้อง

กบัวิถีการปฏิบตังิานของครู 

อจัริยา  วชัราวิวฒัน์.(2544) ได้ศกึษาการพฒันาหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางการวิจยั

สําหรับนกัศกึษาพยาบาลศาสตร์ ผลจากการศกึษาพบวา่สมรรถนะทางการวิจยัประกอบไปด้วย

สมรรถนะ 3 ด้าน คือด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านจิตวิจยั  และด้านการปฏิบตัท่ีิจําเป็นตอ่การปฏิบตัิ

หน้าท่ีการวิจยั ซึง่เลือกวิธีการศกึษาสมรรถนะโดยการวิเคราะห์ สงัเคราะห์จากตํารา  เอกสาร  และ

งานวิจยัเก่ียวกบัสมรรถนะนกัวิจยั  และการใช้เทคนิคเดลฟาย  โดยสรุป พบวา่  บณัฑติพยาบาล

จําเป็นต้องมีสมรรถนะทางการวิจยั 3 ด้าน ได้แก่   

1. สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกบั 

-  ความรู้เบือ้งต้นของการวิจยั  มโนทศัน์ทางการวิจยั  

-  มีความรู้ในระเบียบวิธีการวิจยั 

-  การอา่นและการวิเคราะห์งานวิจยัเพ่ือนําผลการวิจยัไปใช้  

2. สมรรถนะด้านจิตวิจยั เก่ียวกบั 

-  ความสนใจใฝ่รู้  มีวิธีการเรียนรู้  มีเหตผุลเชงิวิชาการ  มีความมุง่มัน่  มีความรับผดิชอบ  

มีจรรยาบรรณการวิจยั   

3. สมรรถนะด้านการปฏิบตั ิเก่ียวกบั 

-  มีความสามารถในการทําวิจยัเบือ้งต้น 

-  มีความสามารถในการวิเคราะห์ และระบแุนวทางการนําผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้  

 จารุวรรณ  ศลิปรัตน์ (2548) ได้ศกึษาการพฒันารูปแบบเสริมพลงัการทํางานเพ่ือพฒันา

ศกัยภาพการเป็นนกัวิจยัของครูอนบุาล  โดยมีการศกึษาศกัยภาพการเป็นนกัวิจยัของครู 6 ด้าน คือ 

ด้านการแสวงหาความรู้  ด้านความรู้ความเช้าใจเก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน       

ด้านการคดิ  ด้านการรู้จกัและเข้าใจตนเอง   ด้านการจดัการเรียนการสอน  และด้านการส่ือสาร  พบวา่ 

รูปแบบเสริมพลงัการทํางาน เพ่ือพฒันาศกัยภาพการเป็นนกัวิจยัของครูอนบุาลท่ีพฒันาแล้ว มี

ลกัษณะ 4 ประการ คือ สง่เสริมให้ครูรู้จกัและเข้าใจตนเอง สง่เสริมให้ครูสร้างทีมและทํางานเป็นทีม   

สง่เสริมให้ครูเรียนรู้และพฒันาตนเองด้วยการลงมือทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนด้วยตนเอง  และ

สง่เสริมให้ครูสะท้อนคดิการเรียนรู้ของตนเอง โดยมีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้  4 ขัน้ตอน คือ              

ขัน้ประสบการณ์   ขัน้นําเสนอ ขัน้อภิปรายและสรุป และขัน้สะท้อนคดิ 

นอกจากนัน้สธุาสนีิ บญุญาพทิกัษ์ (2545) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสตูรครูนกัวิจยัใน

ชัน้เรียนสําหรับนกัศกึษาวิชาชีพครู ได้เน้นการสร้างสมรรถภาพครูนกัวิจยัซึง่เป็นนิสิตชัน้ปีท่ี 4 วิชาเอก
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การประถมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ปีการศกึษา 2544 จํานวน27 คน โดยการ

เรียนรู้และปฏิบตัใินสภาพการณ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบวา่ สมรรถนะครูนกัวิจยัท่ีพงึประสงค์มี 

5 องค์ประกอบ คือ ด้านจิตวิจยั, ด้านการแสวงหาความรู้อยา่งเป็นระบบ,ด้านการเป็นผู้ เรียนรู้การสอน, 

ด้านการปฏิบตัเิชงิสะท้อนกลบั และด้านคณุลกัษณะความเป็นครูเชน่เดียวกบัการศกึษาของ         

ปราณี   นุน่น้อย (2540) ได้พฒันาองค์ประกอบในการประเมินงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  โดย

วิธีการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินงานวิจยัในชัน้เรียน จํานวน 25 คน 

และการตรวจสอบความเหมาะสม ความสําคญัขององค์ประกอบจากผู้ซึง่มีประสบการณ์ในการทําวิจยั

ในชัน้เรียน จํานวน 140 คน ผลการวิจยับง่ชีว้า่ ควรพจิารณาความถกูต้องเหมาะสมของรายงานการ

วิจยัในชัน้เรียน ในด้านการวิเคราะห์ปัญหาวิจยั การพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน การพฒันา

พฤตกิรรมผู้ เรียน กระบวนการวิจยั การเขียนรายงานวิจยัลกัษณะสําคญัของงานวิจยัท่ีมีคณุภาพ และ

องค์ประกอบด้านคณุสมบตัสํิาคญัของครูนกัวิจยัในชัน้เรียนพิจารณาจาก  1) มีการวิเคราะห์หลกัสตูร

ได้ถกูต้อง 2) มีความรู้ในเนือ้หาวิชาท่ีสอนอยา่งกว้างขวางลกึซึง้ 3) มีข้อมลู หลกัฐานการผลิตและใช้

ส่ือการสอน 4) มีการทําแผนการสอนอยา่งเป็นระบบ5) มีความสามารถในการวดัและประเมินผล

นอกจากนัน้วรรณะ บรรจง (2551) ท่ีได้ศกึษาปัจจยัเชงิสาเหตแุละผลของเอกลกัษณ์และการรับรู้

ความสามารถของตนในการเป็นครูนกัวิจยัของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่พฤตกิรรมครูนกัวิจยัของนกัศกึษาครู

ในยคุปฏิรูปการศกึษา โดยได้กําหนดพฤตกิรรมการวิจยัไว้เป็นคณุลกัษณะของนกัวิจยัใน

กระบวนการวิจยั 6 ด้าน คือ การกําหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมลู การ

วิเคราะห์ข้อมลู การประเมินผลการวิจยั และการเขียนรายงานการวิจยั นอกจากนัน้ปรีดา เบญ็คาร 

(2548) ได้ศกึษาถึงการสง่เสริมการรับรู้ความสามารถของตนในกระบวนการพฒันาการวิจยัปฏิบตักิาร

ในชัน้เรียนของครู โดยได้กําหนดความสามารถในการวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  เป็นทกัษะท่ีแสดง

ออกมาใน 3 ลกัษณะ คือ 1) ความรู้พืน้ฐานด้านวิธีวิทยาการวิจยัประกอบด้วย  3 ด้าน คือ ด้านระเบียบ

วิธีวิจยั ด้านการวางแผนการวิจยั และด้านการเขียนรายงานการวิจยั 2) ด้านทกัษะการวิจยัปฏิบตักิาร

ในชัน้เรียน ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ การสํารวจและวิเคราะห์ปัญหาการวิจยั, การระบปัุญหาการวิจยั, 

การกําหนดแนวคดิการวิจยั, การกําหนดนวตักรรมการวิจยั,การกําหนดแนวทางการแก้ปัญหา,          

การวางแผนการรวบรวมข้อมลู, การสะท้อนผล และการนําเสนอผลการวิจยั และ 3) ด้านเจตคตติอ่   

การวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนรวมทัง้สพุรรณี สินโพธ์ิ (2546) ได้ให้ความหมายของสมรรถภาพการวิจยั

ในชัน้เรียนไว้วา่เป็นการแสดงออกของครูท่ีมีความรู้  ความสามารถ ทกัษะ และทศันคตท่ีิดีของครูใน  

การสร้างความรู้ความจริง การแสวงหาวิธีการหรือนวตักรรมและพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้

กระบวนการวิจยัโดยจะนําผลการวิจยัไปสูก่ารแก้ปัญหาและพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน  ผู้สอนและมี

การพฒันาการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบตอ่ไปจากความหมายของสมรรถภาพของการวิจยัในชัน้
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เรียนจะสามารถสรุปได้วา่ สมรรถภาพการวิจยัในชัน้เรียนของนกัศกึษาวิชาชีพครู นัน้ควรมี 3 

องค์ประกอบ คือ 

1. องค์ประกอบด้านความรู้เก่ียวกบัการวิจยัในชัน้เรียน  หมายถึง ความสามารถของนกัศกึษา

ครูเก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยั ประกอบด้วย ความสําคญัของการวิจยัในชัน้เรียน การสํารวจและ

วิเคราะห์ปัญหาการวิจยัในชัน้เรียน, การกําหนดปัญหาการวิจยัในชัน้เรียน, การทบทวนเอกสารท่ี

เก่ียวข้อง, การสร้างและกําหนดนวตักรรมการวิจยัในชัน้เรียน, การออกแบบการวิจยัในชัน้เรียน,การ

เขียนเค้าโครงการวิจยัในชัน้เรียน, การใช้นวตักรรมในการแก้ปัญหาผู้ เรียน,การวิเคราะห์ข้อมลูและ

รายงานผลการแก้ปัญหา, การสรุปและอภิปรายผลการวิจยั และการเขียนรายงานการวิจยั 

2. องค์ประกอบด้านจิตวิจยัในชัน้เรียน หมายถึง ความรู้เชงิประเมนิคา่ถึงประโยชน์ของการ

วิจยัในชัน้เรียน ความรู้สกึท่ีมีตอ่การวิจยัในชัน้เรียน และความพร้อมท่ีจะกระทํากิจกรรมทีเก่ียวของกบั

การวิจยัในชัน้เรียนของครู 

3. องค์ประกอบด้านทกัษะของการวิจยัในชัน้เรียน  หมายถึง ความสามารถของครูในการผลติ

หรือกระทําชิน้งานตามขัน้ตอนของการวิจยัในชัน้เรียน ซึง่ประกอบด้วย การสํารวจและวิเคราะห์ปัญหา

การวิจยัในชัน้เรียน, การกําหนดปัญหาการวิจยัในชัน้เรียน,การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง, การสร้าง

และกําหนดนวตักรรมการวิจยัในชัน้เรียน, การออกแบบการวิจยัในชัน้เรียน,การเขียนเค้าโครงการวิจยั

ในชัน้เรียน, การใช้นวตักรรมในการแก้ปัญหาผู้ เรียน,การวิเคราะห์ข้อมลูและรายงานผลการแก้ปัญหา, 

การสรุปและอภิปรายผลการวิจยั และ การเขียนรายงานการวิจยั 

นอกจากเอกสารวิชาการ และผลการวิจยัและ องค์ประกอบสมรรถนะครูนกัวิจยัท่ีบง่ชี ้

ความสามารถด้านการเป็นครูนกัวิจยัแล้ว  เอกสารนโยบาย  พนัธกิจ  และข้อกําหนดการประเมนิครู

พบวา่คณุสมบตักิารเป็นครูนกัวิจยัจดัเป็นสมรรถนะหนึง่ในการประเมินสมรรถนะครูเชน่กนั  เชน่ สํานกั

พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาขึน้พืน้ฐานกําหนดศกัยภาพของครู  9 สมรรถนะ คือ คือ 1.ภาษา

และเทคโนโลยีสําหรับครู 2. การพฒันาหลกัสตูร  3. การจดัการเรียนรู้ 4. จติวิทยาสําหรับครู 5. การวดั

ประเมนิผลทางการศกึษา 6. การบริหารจดัการในชัน้เรียน 7. การวิจยัทางการศกึษา   8. นวตักรรมเทค

โนสารสนเทศทางการศกึษา  9.ความเป็นครู  ดงันัน้การวิจยัทางการศกึษาจงึเป็นสมรรถนะหลกัของครู  

ซึง่ได้กําหนดสมรรถนะยอ่ยในเชงิองค์ความรู้  ด้านการวิจยัทางการศกึษาโดยกําหนดให้ครูมีความรู้

ดงันี ้ 1. ทฤษฎีการวิจยั 2. รูปแบบการวิจยั 3. การออกแบบการวิจยั    4.  กระบวนการวิจยั 5. สถิติ

เพ่ือการวิจยั 6. การวิจยัในชัน้เรียน 7. การฝึกปฏิบตักิารวิจยั  8. การนําเสนอผลงานวิจยั  9. การ

ค้นคว้าศกึษางานวิจยัในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้  10. การใช้กระบวนการวิจยัในการ

แก้ปัญหา  11.  การเขียนโครงการวิจยั    อีกทัง้ การประกนัคณุภาพการศกึษากําหนดคณุภาพ

บคุลากรครูจากการพฒันาการจดัการเรียนการสอนด้วยการกําหนดตวับง่ชีท่ี้ 7.7 ครูมีการศกึษาวิจยั
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และพฒันาการจดัการเรียนรู้  ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับการสอน จากเอกสาร

งานวิจยั  นโยบาย  พนัธกิจ  การประกนัคณุภาพทางการศกึษาได้กลา่วถึงสมรรถนะของครูด้านการ

เป็นครูนกัวิจยัหลากหลายทศันะ  ผู้ วิจยัจงึสงัเคราะห์แนวคดิดงักลา่วเพ่ือความเข้าใจองค์รวมของ

สมรรถนะครูนกัวิจยั  ซึง่แบง่เป็น 3 ด้าน  คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านจติวิจยั  และด้านทกัษะ

ปฏิบตัเิก่ียวกบัการวิจยัตามตาราง 1 

 

ตาราง 1  สงัเคราะห์สมรรถนะครูนกัวิจยัตามแนวคดิและผลการวิจยัของนกัวิชาการและนกัวิจยั             

       (ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านเจตคต ิ ด้านทกัษะปฏิบตัิ) 
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ด้านความรู้ความเข้าใจ 

1. สมรรถนะครู 

1.1  จดัการเรียนการสอนควบคูก่บัการทํา

วิจยั  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั

กระบวนการเรียนการสอน จติวิทยาผู้ เรียน  

หลกัสตูร หลกัการสอน  และมีความรู้ใน

เนือ้หาการสอนอยา่งลกึซึง้  

        6 

1.2  มีการศกึษาเรียนรู้เอกสารเก่ียวกบั

วิชาชีพครู 

        1 

1.3  วางแผนกิจกรรม         1 

          

 

 

 

         

นกัวิชาการ 

ประเดน็สมรรถนะครูนกัวิจยั 
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ตาราง 1  (ตอ่) 
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2.  สมรรถนะนกัวิจยั 

2.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการทํา

วิจยั   เทคนิควิธีการวิจยั  ระเบียบวิธีการ

วิจยั  การวิจยัเบือ้งต้น  การอา่นและการ

วิเคราะห์งานวิจยั 

        6 

2.2  มีความสามารถเชงิวิเคราะห์  

สงัเคราะห์  ประเมินคา่ แสวงหาความรู้  

คดิสะท้อนกลบัตัง้คําถามวิจยั  มีการ

วิเคราะห์คําถาม  และดําเนินการวิจยัเพ่ือ

หาคําตอบ มีการลงมือปฏิบตัจิริง 

        4 

2.3  ศกึษาเอกสารตําราส่ือตา่งๆ เก่ียวกบั

วิชาชีพครูอยูเ่สมอ  มีแหลง่ค้นคว้า 

        4 

2.4  เรียนรู้ประสบการณ์จากกรณีศกึษา   
มีการแลกเปล่ียนผลการค้นคว้า  มีท่ี

ปรึกษาในการทําวิจยั  มีการตรวจสอบจาก

ผู้ เช่ียวชาญ หรือผู้ ร่วมงานถึงผลลพัธ์ของ

ความล้มเหลวและความสําเร็จ 

        4 

2.5 โรงเรียนมีนโยบายสนบัสนนุ         2 

 

 

 

นกัวิชาการ 

ประเดน็สมรรถนะครูนกัวิจยั 
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ด้านจิตวิจยั 

1. ชา่งสงัเกต มีลกัษณะตัง้คําถาม            

มีวิธีการเรียนรู้  เป็นนกัอา่น 

        4 

2. ขยนั   อดทน มีความรับผดิชอบ           

มีความมุง่มัน่   มีศรัทธาตอ่งานวิจยั         

มีแรงจงูใจ    ความตัง้ใจท่ีชดัเจนและ       

มีเป้าหมาย  ความสนใจใฝ่รู้  ใฝ่ค้นคว้า 

        6 

3. มีความละเอียดรอบคอบและทํางานเป็น

ระบบ 

        3 

4. มีความซ่ือสตัย์  ซ่ือตรงในทางวิชาการ  

มีจรรยาบรรณการวิจยั 

        3 

5.  มีใจกว้าง  รับฟังและเคารพความ

คดิเห็นทางวิชาการของผู้ อ่ืน 

        2 

6.  มีความคดิอิสระ  ริเร่ิม  และสร้างสรรค์  

การคดิไตร่ตรอง  มีเหตผุลเชงิวิชาการ 

        4 

7.  มีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่เพ่ือนครูและ

นกัเรียน  รู้จกัและเข้าใจตนเอง 

        3 

 

 

 

 

นกัวิชาการ 
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ตาราง 1   (ตอ่) 
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ด้านทกัษะปฏิบตัติอ่การวิจยั 

1.  ทกัษะการคดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

ประเมินคา่ 

        4 

2.  ทกัษะการค้นคว้า  สืบค้นข้อมลูทกัษะ

การแสวงหาความรู้ 

        3 

3.  ทกัษะในการวิเคราะห์  วินิจฉยัปัญหา

และความต้องการท่ีแท้จริง 

        1 

4.  ปฏิบตักิิจกรรมฝึกทําวิจยั         1 

5.  ทกัษะการส่ือสาร         1 

 

โดยสรุป  เม่ือพจิารณาจากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะครู

นกัวิจยัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น  แสดงให้เหน็วา่สมรรถนะครูนกัวิจยั  เป็นความสามารถท่ีเกิดจากวิธีการ

แสวงหาความรู้ท่ีครูนํามาใช้ปฏิบตักิารสอน  ในลกัษณะท่ีใช้กระบวนการวิจยัเป็นพืน้ฐานการสอน      

มีเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหา  พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน  และปรับปรุงการสอนให้ดีขึน้  สมรรถนะครู

นกัวิจยัมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกตา่งไปจากสมรรถนะนกัวิจยั ในแงท่ี่วา่  มีปฏิสมัพนัธ์จากการแสวงหา

ความรู้กบัการปฏิบตักิารสอนของครู  ภายใต้ประสบการณ์ท่ีครูเผชิญปัญหาตา่งๆ  ในชัน้เรียนแล้วทํา

ความเข้าใจปรากฏการณ์นัน้  ฉะนัน้  ความสามารถนีจ้งึมีองค์ประกอบหลกั  คือสรรถนะครูและ

สมรรถนะการเป็นนกัวิจยัท่ีบรูณาการเป็นกลุม่โครงสร้างพฤตกิรรมทางสตปัิญญา  จิตวิจยั  และทกัษะ

ปฏิบตั ิ เกิดเป็นภาพรวมของสมรรถนะครูนกัวิจยั  มีสมรรถนะยอ่ยๆ หลายด้าน อาทิเชน่    มีความรู้สกึ

ไตร่ตรอง  ต้องการค้นหาข้อสงสยัในการสอน  มีทกัษะในการพฒันาการเรียนการสอน    มีการแสวงหา

ความรู้อยา่งเป็นระบบ  มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัรูปแบบและระเบียบวิธีวิจยั   มีทกัษะในการ

นกัวิชาการ 

ประเดน็สมรรถนะครูนกัวิจยั 
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เก็บรวบรวมข้อมลู  สามารถวิเคราะห์  สงัเคราะห์ข้อความรู้   มีจรรยาบรรณนกัวิจยั  รวมทัง้

คณุลกัษณะสว่นบคุคลท่ีเอือ้ตอ่การทําวิจยั  เชน่ทศันคตเิชงิวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้  อดทน รอบคอบ        

การรับรู้วา่ตนเองมีความสามารถในการทําวิจยั  เป็นต้น  จงึอาจกลา่วได้วา่  สมรรถนะครูนกัวิจยั     

เป็นลกัษณะสําคญัของครู  ท่ีแสดงออกถึงการเป็นครูผู้แสวงหาความรู้ภายใต้หลกัวิชาของการสอน  

อนันําไปสูก่ารเป็นครูมืออาชีพอยา่งแท้จริง 

จากสมรรถนะครูนกัวิจยัทัง้ 3 ด้าน คือด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านจติวิจยั  ด้านทกัษะปฏิบตั ิ 

ผู้ วิจยัศกึษาจากเอกสารเพ่ือเลือกสมรรถนะท่ีเหมาะสมในการพฒันาครูนกัวิจยั ดงันี  ้

ด้านความรู้ความเข้าใจ  พบสมรรถนะครูนกัวิจยัเป็น  2 ประเดน็  คือสมรรถนะครู เน้น

พฒันาด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  หลกัการเรียนรู้  จติวิทยา เป็นต้น ซึง่ผลการศกึษา

เอกสาร และงานวิจยัพบวา่ครูมีสมรรถนะทางด้านนีส้งูมาก  เน่ืองจากเป็นภารกิจหลกัท่ีครูปฏิบตัเิป็น

ปกต ิ ดงันัน้ ผู้ วิจยัจงึสนใจเลือกประเดน็ท่ี 2 คือสมรรถนะนกัวิจยั ซึง่มีสมรรถนะยอ่ยดงันี ้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการทําวิจยั   เทคนิควิธีการวิจยั  ระเบียบวิธีการวิจยั  การ

วิจยัเบือ้งต้น  การอา่นและการวิเคราะห์งานวิจยั 

 2. มีความสามารถเชงิวิเคราะห์  สงัเคราะห์  ประเมนิคา่ แสวงหาความรู้  คดิสะท้อนกลบัตัง้

คําถามวิจยั  มีการวิเคราะห์คําถาม  และดําเนนิการวิจยัเพ่ือหาคําตอบ  มีการลงมือปฏิบตัจิริง 

 3.  ศกึษาเอกสารตําราส่ือตา่งๆ เก่ียวกบัวิชาชีพครูอยูเ่สมอ  มีแหลง่ค้นคว้า 

 4.  เรียนรู้ประสบการณ์จากกรณีศกึษา  มีการแลกเปล่ียนผลการค้นคว้า  มีท่ีปรึกษาในการ

ทําวิจยั  มีการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ หรือผู้ ร่วมงานถึงผลลพัธ์ของความล้มเหลวและความสําเร็จ 

 5. โรงเรียนมีนโยบายสนบัสนนุ 

ด้านจิตวิจัย  พบสมรรถนะครูนกัวิจยั  7 ประเดน็ คือ 

 1. ชา่งสงัเกต มีลกัษณะตัง้คําถาม    มีวิธีการเรียนรู้  เป็นนกัอา่น 

 2. ขยนั   อดทน มีความรับผดิชอบ    มีความมุง่มัน่   มีศรัทธาตอ่งานวิจยั   มีแรงจงูใจ      

ความตัง้ใจท่ีชดัเจนและมีเป้าหมาย  ความสนใจใฝ่รู้  ใฝ่ค้นคว้า  

 3. มีความละเอียดรอบคอบและทํางานเป็นระบบ 

 4. มีความซ่ือสตัย์  ซ่ือตรงในทางวิชาการ  มีจรรยาบรรณการวิจยั  

 5.  มีใจกว้าง  รับฟังและเคารพความคดิเห็นทางวิชาการของผู้ อ่ืน 

 6.  มีความคดิอิสระ  ริเร่ิม  และสร้างสรรค์  การคดิไตร่ตรอง  มีเหตผุลเชิงวิชาการ  

 7.  มีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่เพ่ือนครูและนกัเรียน  รู้จกัและเข้าใจตนเอง 

ด้านทักษะปฏิบัต ิ พบสมรรถนะครูนกัวิจยั  5 ประเดน็ คือ 

 1.  ทกัษะในการวิเคราะห์  วินจิฉยัปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง  
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 2.  ทกัษะการค้นคว้า  สืบค้นข้อมลูทกัษะการแสวงหาความรู้  

 3.  ทกัษะการคดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมนิคา่ 

 4.  ปฏิบตักิิจกรรมฝึกทําวิจยั 

 5.  ทกัษะการส่ือสาร  นําเสนอผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้ 

จากการสงัเคราะห์เอกสารงานวิจยัสมรรถนะครูนวิัจยั  สรุปได้วา่  สิง่บง่ชีส้มรรถนะครูนกัวิจยั  

ประกอบด้วย 3 ด้าน  คือ ด้านความรู้ความเข้าใจการวิจยั  ด้านจติวิจยั  และด้านทกัษะปฏิบตักิารวิจยั  

นอกจากนี ้ พบวา่ผลการวิจยัแสดงความสําคญัด้านความรู้ ความเข้าใจการวิจยัมากกวา่ด้านอ่ืนๆ   

โดยให้เหตผุลวา่องค์ความรู้มีความสําคญั  ประกอบด้วยหลกัการ  แนวคดิ  วิธีการตามหลกัวิชาการ  

เม่ือผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบตักิารวิจยัได้อยา่งถกูต้อง  ท้ายท่ีสดุ เกิดความพงึพอใจมี

ทศันคตท่ีิดีตอ่การวิจยั  ดงันัน้ วิธีการสง่เสริมการเป็นครูนกัวิจยั  จงึควรพฒันา 3 ด้านดงักลา่วโดยใช้

ห้องเรียนเป็นฐานในการปฏิบตักิารสอนควบคูไ่ปกบัการสร้างองค์ความรู้ใหม ่     มุง่แสวงหาความรู้

จากประสบการณ์ตา่งๆ  ในบริบทชัน้เรียน  เพ่ือทําความเข้าใจสถานการณ์การปฏิบตัโิดยใช้ข้อมลูเพ่ือ

ตดัสินใจปรับปรุงการสอนของตนเองอยา่งเป็นระบบและใช้ผลการเรียนรู้นัน้ไปพฒันาผู้ เรียนหรือท่ีเรียก

กนัวา่  การวิจยัในชัน้เรียนนัน้เอง 

1.6 ความหมายของการวจัิยในชัน้เรียน 

 การให้ความหมายของการวิจยัในชัน้เรียนนัน้มีทิศทางท่ีเป็นไปในลกัษณะเดียวกนัคือ          

การแสวงหาความรู้ ความจริง หรือการใช้กระบวนการวิจยั ในบริบทของชัน้เรียน ซึง่จดัทําโดยครูผู้สอน

เพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในห้องเรียนและมุง่นําผลการวิจยัมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ อนัจะนําไปสูค่วามเป็นเลศิและความเป็นอิสระทางวิชาการ (Kemmis; &McTagggart. 

1990; ทิศนา แขมมณี  และ สร้อยสน สกลรักษ์. 2540; สวุฒันา สวุรรณเขตนิยม. 2544;และ อทุมุพร 

จามรมาน. 2546)  

 สวิุมล วอ่งวาณิช (2549: 21) ยงัได้กลา่ววา่ การวิจยัในชัน้เรียนเป็นการวิจยัท่ีต้องทําอยา่ง

รวดเร็ว นําผลไปใช้ทนัที และสะท้อนข้อมลูเก่ียวกบัการปฏิบตัติา่งๆในชีวิตประจําวนัของตนเองให้ทัง้

ตนเองและกลุม่เพ่ือนร่วมงาน โรงเรียนได้มีโอกาสวิพากษ์ อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแนวทางท่ีได้

ปฏิบตัแิละผลท่ีเกิดขึน้เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ทัง้ของครูและผู้ เรียนดงันัน้กระบวนการวิจยัท่ีใช้ในการวิจยั

ในชัน้เรียนนัน้จงึไมไ่ด้เข้มงวดกบัการควบคมุตวัแปรด้วยแบบแผนของการวิจยัมากจนเกินไป  แตเ่น้น

ผลการวิจยัท่ีมีคณุภาพเช่ือถือได้เหมาะสมกบัการนํามาใช้ปฏิบตัใินสถานการณ์จริงในชัน้เรียน    

 แมคลีน (Mclean. 2003, 97)กลา่ววา่ การวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนเป็นกระบวนการวิจยัท่ี

ครูทําการทดลองวิธีการตา่งๆ ในชัน้เรียน มีการตรวจสอบผลการใช้วิธีการเหลา่นัน้ และปรับวิธีการท่ีใช้

เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลกบัผู้ เรียนมากท่ีสดุ   
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 สรุปได้วา่ การวิจยัในชัน้เรียน หมายถึง การใช้กระบวนการวิจยัโดยครูผู้สอน เพ่ือใช้แก้ไข

ปัญหาในชัน้เรียน โดยมุง่ท่ีจะนําผลการวิจยัมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกิดประสทิธิภาพ

นอกจากนัน้มีการสะท้อนข้อมลูจากผลการปฏิบตัใิห้กบัเพ่ือนร่วมงานเพ่ือมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดย

การวิพากษ์ อภิปราย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทัง้ครูและผู้ เรียน 

1.7  ความสาํคัญของการวจัิยในชัน้เรียน 

 การวิจยัในชัน้เรียนเป็นการวิจยัท่ีเกิดจากการศกึษาโดยครูซึง่เป็นผู้ ท่ีอยูใ่นเหตกุารณ์หรือ

สถานการณ์ของห้องเรียนในขณะท่ีทํากิจกรรมการเรียนการสอนในชว่งระยะเวลาใดเวลาหนึง่  แล้วทํา

การเขียนรายงานผลการศกึษาออกมาในรูปแบบของงานวิจยัในชัน้เรียน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การศกึษาปัญหาท่ีเกิดขึน้ในครัง้ตอ่ไป จงึมีนกัวิชาการได้อธิบายถึงลกัษณะของการวิจยัในชัน้เรียน  

 สวิุมล วอ่งวาณิช (2549: 24–25) ได้กลา่วถึงความสําคญัและความจําเป็นของการวิจยัใน

ชัน้เรียนไว้ดงันี ้

1. เป็นการให้โอกาสครูในการสร้างองค์ความรู้ ทกัษะการทําวิจยั การประยกุต์ใช้ การ 

ตระหนกัถึงทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ท่ีจะเปล่ียนแปลงโรงเรียนให้ดีขึน้ 

2. เป็นการสร้างชมุชนแหง่การเรียนรู้ นอกเหนือการเปล่ียนแปลงหรือสะท้อนผลงาน 

3. เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ปฏิบตัโิดยตรง เน่ืองจากชว่ยพฒันาตนเองด้านวิชาชีพ 

4. เป็นการชว่ยให้เกิดพฒันาการท่ีตอ่เน่ืองและเกิดการเปล่ียนแปลงผา่นกระบวนการวิจยั

ในท่ีทํางาน ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่องค์กร เน่ืองจากนําไปสูก่ารปรับปรุงเปล่ียนแปลงการปฏิบตัิ และ

การแก้ปัญหา 

5. เป็นการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการมีสว่นร่วมของผู้ปฏิบตัใินการวิจยั  ทําให้กระบวนการวิจยั

มีความเป็นประชาธิปไตย และเกิดการยอมรับในความรู้ของผู้ปฏิบตัิ 

6. ชว่ยตรวจสอบกระบวนการทํางานของครูท่ีมีประสิทธิผล  

7. ทําให้ครูเป็นผู้ นําการเปล่ียนแปลง 

1.8  ขัน้ตอนการทาํวจัิยในชัน้เรียน 

 มีนกัวิชาการได้อธิบายขัน้ตอนการทําวิจยัในชัน้เรียน  ไว้หลายทา่นดงันี ้

  ไพจิตร สะดวกการ และศริิกาญจน์ โกสมุ (2548: 8-10) สามารถดําเนินการวิจยัตามขัน้ตอน

การทําวิจยัในชัน้เรียนดงันี ้

 1. วิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน การวิเคราะห์สภาพปัญหาในชัน้เรียน             

เป็นขัน้ตอนสําคญัท่ีครูต้องสํารวจวา่ มีอะไรเกิดขึน้ สิ่งนัน้เป็นปัญหาหรือไม่ และหากสภาพท่ีเกิดขึน้

แสดงถึงปัญหาท่ีต้องแก้ไขหลายประการ ครูต้องจดัลําดบัความสําคญัก่อนหลงัของปัญหาเหลา่นัน้
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โดยพจิารณาจากความรุนแรงของปัญหา วา่ปัญหาใดได้การแก้ไขก่อน ครูสามารถสํารวจและวิเคราะห์

ปัญหาได้หลายลกัษณะ 

 2. วิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา เม่ือเลือกปัญหาได้แล้วต้องวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาเพ่ือ

จะได้แก้ปัญหาตรงเหตุ ปัญหาจงึจะได้รับการแก้ไขให้ลลุว่งได้ สาเหตขุองปัญหาอาจเกิดจาก

พฤตกิรรม   การสอน การใช้ส่ือหรือการวดัผลของครู ทศันคติ พืน้ฐานภมูิหลงั นิสยัหรือพฤตกิรรมของ

ผู้ เรียน ระดบัความยากหรือปริมาณของเนือ้หาวิชา หรือบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีไมเ่อือ้อํานวยเชน่ 

ห้องเรียนคบัแคบ ร้อน แสงไมส่วา่งพอ แหลง่เรียนรู้สําหรับศกึษาค้นคว้าไมเ่พียงพอ เป็นต้น 

 3. ศกึษาหาวิธีการในการแก้ปัญหา เม่ือครูได้วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตขุองปัญหาแล้ว

เพ่ือท่ีจะให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหา ครูต้องศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เชน่ แนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้

หลกัสตูร ตํารา คูมื่อ ผลงานวิจยั เพ่ือครูจะได้ทราบวา่ปัญหาท่ีคล้ายกบัปัญหาท่ีประสบอยูน่ัน้มีผู้ ใด

ศกึษาไว้บ้าง ใช้วิธีใดในการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาเป็นอยา่งไร จะทําให้ครูเห็นแนวทางในการ

แก้ปัญหาได้อยา่งชดัเจนขึน้ ซึง่อาจจะเป็นกิจกรรม หรือส่ือชว่ยการเรียนรู้ เชน่ กิจกรรมกลุม่แบบตา่งๆ 

สถานการณ์จําลอง บทเรียนสําเร็จรูป บทเรียนคอมพวิเตอร์ชว่ยสอน (CAI) คอมพวิเตอร์ชว่ยเรียนรู้ 

(CAL) เป็นต้น 

 4. พฒันานวตักรรมหรือวิธีการแก้ปัญหา จากการศกึษาในขัน้ท่ี 3 ครูจะได้รับทางเลือกใน

การแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ ซึง่ครูต้องศกึษาและออกแบบหรือพฒันานวตักรรม  วิธีการ หรือส่ือชว่ยการ

เรียนรู้ท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหา 

 4.1 นํานวตักรรมหรือวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ ครูนํานวตักรรม วิธีการหรือส่ือท่ีสร้างขึน้ใน

ขัน้ท่ี 4 ไปใช้กบัผู้ เรียนของตน โดยระบชุัน้ตอนการดําเนินการอยา่งชดัเจน แล้วเก็บรวบรวมข้อมลู 

 4.2 ตรวจสอบและสรุปผล เม่ือรวบรวมข้อมลูได้แล้ว นําข้อมลูมาวิเคราะห์ โดยอาจใช้

การแจงนบัหรือเลือกใช้สถิตท่ีิเหมาะสม แล้วสรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมลู หากยงัไม่

สามารถแก้ปัญหาได้ตามท่ีต้องการ ก็ต้องทําการปรับปรุงแก้ไข โดยย้อนกลบัไปตรวจสอบในขัน้ตา่งๆ 

แล้วนํากิจกรรมหรือส่ือท่ีปรับปรุงไปใช้อีก จนกระทัง่สามารถแก้ปัญหาได้ตามท่ีต้องการ เขียนสรุปผล

การดําเนินงานตัง้แตข่ัน้ท่ี 1 ถึงขัน้ท่ี 5 ผลการวิจยัท่ีได้ก็จะเป็นผลของการแก้ไขปรับปรุงในวงจรการ

พฒันาคณุภาพการจดัการ   

 สเุทพ อว่มเจริญ (2529: 12) ได้ศกึษาวา่การดําเนินการวิจยัตามขัน้ตอนการทําวิจยัในชัน้

เรียนนัน้ มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี  ้

 1. กําหนดปัญหาวิจยั ปัญหาการวิจยัจะต้องระบถึุงตวัแปรอยา่งน้อยสองตวัแปรสามารถ

เก็บรวบรวมข้อมลู เชิงประจกัษ์ได้ และมีความชดัเจน ผู้ วิจยัอาจสรุปปัญหาในรูปแบบคําถามการวิจยั

ก็จะชว่ยให้ได้ทางเลือกในการแก้ปัญหานัน้ๆ ได้อยา่งชดัเจนย่ิงขึน้ 
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 2. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง จากปัญหาการวิจยั คําถามการวิจยั ผู้ วิจ ยั

จะต้องแสวงหาวา่มีความรู้ใดบ้างท่ีสามารถนํามาตอบคําถามดงักลา่วนีไ้ด้  โดยเฉพาะต้องตอบคําถาม

ใดๆ ต้องคํานงึถึงการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ซึง่มีความหมาย 2 ด้าน คือ1) 

ความหมาย ด้านผู้ เรียน คือ กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนมีสว่นร่วม เน้นการปฏิบตัจิริง ได้พฒันา

กระบวนการคดิมีอิสระในการเรียนตามความถนดั  และความสนใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยต้น

เอง ด้วยวิธีการ และแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย นําความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ และ 2) ความหมายด้านผู้จดั 

คือ กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีคํานงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  การเน้นประโยชน์สงูสดุของ

ผู้ เรียนเป็นสําคญั การเคารพในศกัดิศ์รี สิทธิของผู้ เรียน โดยมีการวางแผนการาจดัการประสบการณ์

การเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ วิจยัจะนําแผนไปปฏิบตัิ เพ่ือจดัการเก็บรวบรวมข้อมลูจําเป็น

จะต้องอาศยัแนวคดิของกระบวนการพฒันาคณุภาพด้วย  สืบเน่ืองจากการเรียนรู้การสอนเป็นเร่ือง

เก่ียวกบัการพฒันาคน ซึง่ไมใ่ชส่ิ่งทดลองหรือลองผิดลองถกู กระบวนการพฒันาคนนัน้ ครูและ

ผู้บริหาร ซึง่เป็นบคุคลภายในสถานศกึษาจะต้องร่วมกนัพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพดี  และจะต้อง

ดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง โดยชว่ยกนัวางแผน (Plan) วา่จะต้องทําอยา่งไร แล้วชว่ยกนัทํา (Do) ชว่ยกนั

ตรวจสอบ(Check) และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Action) โดยแผนยทุธศาสตร์นัน้ก็เป็นเร่ืองเดียวกบั

ระบบการประกนัคณุภาพ ซึง่สามารถปรับมาจากกระบวนการบริหารงานอยา่งมีคณุภาพ หรือวงจร 

PDCA 

 4. การวิเคราะห์ข้อมลู จดุมุง่หมายของการวิจยัจะเป็นตวักําหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู

โดยท่ีการวิเคราะห์มกัจะเป็นการบรรยายทัว่ๆ ไป ท่ีเก่ียวข้องกบัจดุมุง่หมาย โอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์

นัน้ๆ และผลการศกึษาวิจยั การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เรียนเป็นรายบคุคล  ครูจะต้องอาศยั

แนวคดิการประเมินเพ่ือค้นหาจดุท่ีต้องการพฒันา (Assessment) เป็นรายบคุคล และมีการสรุป

รายงานเป็นภาพรวมเม่ือสิน้สดุภาคเรียนหรือปีการศกึษา โดยนําข้อมลูท่ีได้จากการประเมนิหลายๆ 

ครัง้มาสรุปหาจดุเดน่ จดุท่ีต้องการพฒันาผู้ เรียนแตล่ะคนตามมาตรฐานและตวับง่ชี  ้การวิเคราะห์

พฒันาการการเรียนรู้ของผู้ เรียน จะเป็นการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของคะแนนสอบก่อนและหลงั

เรียน วา่มีความแตกตา่งกนัจริง โดยการพจิารณาระดบัความมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิใช้จะเป็นการ

ทดสอบคา่ที (Paired t – test) ในสว่นของการวิเคราะห์คณุภาพและประสิทธิภาพของการจดัการเรียน

การสอน จะพจิารณาจากคา่สถิตท่ีิได้จากคะแนนการทําแบบฝึกหดัและคะแนนสอบหลงัจากได้เรียนรู้

บทเรียนนัน้แล้ว เชน่ ตวัเลข 80/60 หมายถึง ผู้ เรียนทําแบบฝึกหดัหลงัเรียนได้ถกูต้องเฉล่ียร้อยละ  80 

และได้คะแนนผลการสอบหลงัเรียนได้เฉล่ียร้อยละ 60 
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 5. สรุปผลการวิจยั การสรุปผลการวิจยัก็จะเป็นการสรุปแผนท่ีวางไว้วา่ไปสูจ่ดุมุง่หมาย

ทางการศกึษาท่ีพงึประสงค์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ    

 สวุฒันา สวุรรณเขตนิคม ( 2538) ได้สรุปขัน้วิจยัในชัน้เรียนตามรูปแบบ เพ่ือให้ครูได้ทราบ

ขัน้ตอนตา่งๆ จงึได้แบง่ขัน้ตอนของการวิจยัในชัน้เรียนออกเป็น 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

 1. การศกึษาสภาพปัญหาท่ีต้องการศกึษา (Focusing your Inquiry) เป็นขัน้ตอนแรกของ

การวิจยัท่ีครูทําความเข้าใจ และศกึษาสภาพของปัญหาท่ีต้องการศกึษาวา่มีความเป็นมาอยา่งไรและ

มีความเก่ียวข้องกบัเร่ือง (ตวัแปร) ใดบ้าง วิธีการอาจใช้การประชมุร่วมกนัระหวา่งครูท่ีพบปัญหา

คล้ายๆ กนั โดยสภาพปัญหาต้องมีความเก่ียวข้องกบักิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในห้องเรียน  

 2. การกําหนดปัญหาวิจยั (Formulating a Question) เป็นการกําหนดหวัข้อของเร่ืองท่ี

ต้องการทําวิจยั หรือท่ีเราเรียกวา่ ช่ือวิจยั ซึง่มีความสอดคล้องกบัสภาพปัญหาท่ีได้ทําการศกึษามา

ก่อนหน้านี ้ปัญหาวิจยัในชัน้เรียนแตล่ะเร่ืองไมค่วรใช้ระยะเวลาในการศกึษานานเกินไปโดยมกัไมเ่กิน  

1 ภาคเรียน หรือ1 ปีการศกึษา ปัญหาวิจยัในชัน้เรียนท่ีดีจะประกอบด้วยลกัษณะท่ีสําคญั  3 อยา่งคือ 

  2.1 ต้องเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัตอ่การเรียนการสอน  และนกัเรียน ซึง่อาจเป็นปัญหา

ท่ีครูต้องการแก้ไข ต้องการปรับปรุง หรือประเมินผลท่ีเกิดขึน้จากการทํากิจกรรมการเรียนการสอน  

  2.2 มีความสมัพนัธ์กบัปัญหาท่ีต้องการศกึษา ถ้าครูทําการศกึษาปัญหาตา่งๆ ท่ี

เกิดขึน้มีมากกวา่หนึง่ปัญหาแล้ว ทกุปัญหาท่ีทําการศกึษาต้องมีความสมัพนัธ์กนัท่ีมีลกัษณะเป็นชดุ

วิจยั(Batteries of Research) 

  2.3 เป็นปัญหาท่ีสามารถหาคําตอบได้ เน่ืองจาก ปัญหาวิจยัในชัน้เรียนเป็นปัญหาท่ีใช้

ข้อมลู ซึง่รวบรวมได้จากห้องเรียนในการตอบคําถามวิจยั ซึง่ต้องเป็นปัญหาท่ีไมก่ว้างมากเกินไปเพราะ

มฉิะนัน้จะหาข้อมลูมาตอบคําถามวิจยัไมไ่ด้หรือตอบได้ไมส่มบรูณ์ 

 3. ค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (Review of literature and resources related  

to your question) การทําวิจยัในชัน้เรียนมีความจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีต้องอาศยัผลงานการศกึษาค้นคว้า

ของบคุคลอ่ืนเป็นแนวทาง จะคดิวา่เราเป็นคนแรกท่ีคดิทําเป็นคนแรกคงไมไ่ด้ถึงแม้วา่ปัญหานัน้จะไม่

ซํา้กบัใครหรือยงัไมเ่คยมีใครศกึษามาก่อนเลยก็ตาม  การท่ีผู้ วิจยัจะนยิามปัญหาวิจยัได้ชดัเจนเพียงใด 

สามารถทําการวิจยัได้หรือไมน่ัน้ จําเป็นท่ีจะต้องมีการศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องให้มาก ๆ ถ้า

พิจารณาดใูห้ดีแล้วจะพบความจริงประการหนึง่วา่ปัญหาทกุอยา่งเป็นของเดมิท่ีมีอยูก่่อนแล้วทัง้สิน้  

การท่ีเรามองเห็นวา่เป็นปัญหาใหมเ่พราะมีการแปลงรูปไปจากเดมิเทา่นัน้  แหลง่สําคญัท่ีสดุของ

การศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง คือ ห้องสมดุ เพราะห้องสมดุถือวา่เป็นท่ีรวบรวมของหนงัสือ 

ตํารา และเอกสารตา่ง ๆ มากมาย โดยเฉพาะห้องสมดุของมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัการศกึษา

ทัง้หลาย โดยผู้ วิจยัสามารถค้นคว้าหาความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาวิจยัจากแหลง่ความรู้ตอ่ไปนี  ้
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  3.1 หนงัสือ ตําราท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาวิจยัท่ีกําลงัศกึษา 

  3.2 สารานกุรมและท่ีรวบรวมผลงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  3.3 วารสารการวิจยัสาขาตา่งๆ 

  3.4 ปริญญานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  

  3.5 หนงัสือรวบรวมบทคดัยอ่ปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ 

  3.6 หนงัสือพิมพ์ทัง้รายวนัและรายสปัดาห์ นติยสารตา่งๆ 

  3.7 Dissertation Abstract International (DAI) 

  3.8 ERIC Educational Documents Abstract (ERIC) 

  3.9 ระบบเครือขา่ยข้อมลูทาง (INTERNET) 

 4. การรวบรวมข้อมลู (Collecting relevant data) เป็นสิง่ท่ีจะชว่ยให้ครูตอบคําถามการ

วิจยัในชัน้เรียนได้ถกูต้อง ลกัษณะของข้อมลูท่ีดีต้องมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัปัญหาวิจยั ข้อมลูท่ีใช้

สําหรับการวิจยัในชัน้เรียนได้มาจากแหลง่ตา่งๆ ได้แก่ จากแบบบนัทกึท่ีได้การสงัเกตพฤตกิรรมของ

นกัเรียน แบบทดสอบ แบบสอบถาม จากกลุม่ทดลองท่ีครูจดัขึน้ ข้อมลูท่ีรวบรวมได้ต้องอยูภ่ายใต้

กรอบของปัญหา ประเภทของข้อมลูท่ีใช้เพ่ือการวิจยัในชัน้เรียนแบง่ออกได้เป็น นามบญัญตั(ิNominal 

Scale) เรียงลําดบั (Ordinal Scale) อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) และอตัราสว่น (Ratio Scale) ซึง่

อาจอยูใ่นรูปของข้อมลูเชงิปริมาณ หรือเชิงคณุภาพก็ได้ การรวบรวมข้อมลูครูต้องยดึถือคณุธรรมและ

จริยธรรมของผู้ วิจยั (Ethical Issues) อยา่งเข้มงวด ไมมี่ความลําเอียง หรืออคตใิดๆทัง้สิน้ มิฉะนัน้    

ผลการศกึษาจะเกิดความผดิพลาดได้งา่ย 

 5. การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผล (Analyzing and interpreting the data) เป็น

ขัน้ตอนท่ีครูทําการประมวลผลข้อมลูท่ีรวบรวมได้แล้วนําเสนอในรูปของแผนภมูิ  ตารางตา่งๆ ซึง่อาจ

อยูใ่นรูปของข้อมลูดบิก็ได้ รูปแบบของข้อมลูท่ีนําเสนออาจมีลกัษณะเป็นกลุม่ เป็นรายบคุคล หรือผล

การทดสอบนยัสําคญัทางสถิติ ซึง่ประกอบด้วยสถิตพิรรณาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาวิจยัในชัน้เรียน

การแปลผลการวิเคราะห์นัน้ ครูต้องทําการอา่นผลการวิเคราะห์และทําการแปลผลออกมาเพ่ือให้

บคุคลอ่ืนสามารถทําความเข้าใจในผลการวิเคราะห์ได้  ในขัน้ตอนนีไ้มค่วรแสดงความคดิเห็นใดๆ ท่ีไม่

มีหลกัการหรือเอกสารการวิจยัรองรับ ควรแปลผลตามผลการวิเคราะห์ท่ีได้รับอยา่งแท้จริง และไมค่วร

มีอคตใินการแปลผล แตถ้่ามีข้อเสนอแนะใดๆ ครูสามารถเพิ่มเตมิในสว่นท่ีเก่ียวกบัข้อเสนอแนะ

เพิ่มเตมิ 

 6. การเขียนรายงานการวิจยั (Reporting Results) เป็นขัน้ตอนท่ีมีความสําคญัตอ่การ

เผยแพร่ผลการศกึษา รายงานการวิจยัในชัน้เรียนมี 3 สว่น คือ 
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  6.1 สว่นหวั (Heading) เป็นสว่นท่ีประกอบด้วย ปก คํานํา สารบญั สารบญัตาราง  

(ถ้ามี)บญัชีภาพประกอบ (ถ้ามี) 

  6.2 สว่นตวัรายงาน (Reporting) สว่นประกอบของตวัรายงานมี 5 สว่น ตามขัน้ตอน

ของการวิจยัในชัน้เรียน แตล่ะสว่นมีจํานวนหน้า ดงันี ้

6.2.1 การศกึษาสภาพปัญหาท่ีต้องการศกึษา 1 - 2 หน้า 

6.2.2 การกําหนดปัญหาวิจยั 1 - 2 หน้า 

6.2.3 ค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 3 - 5 หน้า 

6.2.4 การรวบรวมข้อมลู 2 - 4 หน้า 

6.2.5 การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผล 2-4 หน้า จํานวนหน้าของงานวิจยัในชัน้

เรียนสว่นนีข้องแตล่ะเร่ืองรวมแล้วไมเ่กิน 17 หน้าแตถ้่ามีเอกสารหรือรายการใดๆ ท่ีต้องการ 

6.3 สว่นท้าย (Tailing) เป็นสว่นท่ีประกอบด้วย บรรณานกุรม และภาคผนวกจาก

ขัน้ตอนท่ีนกัวิชาการได้กําหนดถึงขัน้ตอนของการทําวิจยัในชัน้เรียนนัน้สามารถสรุปเป็นขัน้ตอนท่ี

สําคญัได้6 ขัน้ตอน  

6.3.1   การสํารวจสภาพปัญหาการเรียนการสอน 

6.3.2   การกําหนดปัญหาการวิจยั 

6.3.3   การทบทวนเอกสารและสร้างนวตักรรม 

6.3.4   การนํานวตักรรมไปในการแก้ปัญหาผู้ เรียน 

6.3.5  การวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการแก้ปัญหา 

6.3.6  การเขียนรายงานการวิจยัและเผยแพร่ 

การวิจยัในชัน้เรียนมีการพฒันาการมาจากวิจยัการสอน  และได้รับการกลา่วถึงโดยมีนยั

วา่  เป็นการศกึษาวิจยัโดยครูผู้สอนภายใต้บริบทชัน้เรียนท่ีครูมีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ปรับปรุง  แก้ไขให้ดี

ขึน้  โดยท่ีบทบาทวิจยัของครูจะไมแ่ยกออกจากการสอน   

1.9  ข้อแตกต่างของการวจัิยในชัน้เรียน และการวจัิยทางวชิาการ 

 1. เป้าหมายมุง่สร้างความรู้เฉพาะเพ่ือใช้ห้องเรียนของครูผู้ วิจยัมุง่สร้างความรู้ทัว่ไป             

ซึง่สามารถสรุปอ้างอิงได้ 

  2. ผู้ วิจยัดําเนินการโดยครูผู้สอนในห้องเรียน มีลกัษณะการวิจยัแบบร่วมมือ 

(collaborative research)ใช้วงจรกาววิจยัแบบ PAORดําเนนิการโดยนกัวิชาการ หรือนกัศกึษาใน

มหาวิทยาลยัท่ีไมไ่ด้ปฏิบตังิานในห้องเรียน 

 3. วงจรของการวิจยัPlan Act, Observe, Reflect โดยขัน้ตอนReflect (สะท้อนกลบั) ท่ี

เดน่ท่ีทําให้การวิจยัแบบนีต้า่งจากการวิจยันีก้ารวิจยัแบบอ่ืนใช้วงจรการวิจยั  แบบกําหนดปัญหาศกึษา
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เอกสารท่ีเก่ียวข้องออกแบบการวิจยั(กําหนดประชากร กลุม่ตวัอยา่ง สร้างเคร่ืองมือ เก็บข้อมลู 

วิเคราะห์ข้อมลู)สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

 4. วิธีการวิจยัไมเ่น้นการกําหนดกรอบแนวคดิทฤษฎีแตใ่ช้ประสบการณ์ของผู้สอน  ไมเ่น้น

แบบแผนการวิจยัมาก ใช้การวิจยัเชงิคณุภาพมากกวา่เชงิปริมาณยดึแบบแผนการวิจยั  การออกแบบ

การวิจยัท่ีรัดกมุ มีการกําหนดรอบแนวคดิทฤษฎีตรวจสอบทฤษฎี  และพฒันาทฤษฎี ใช้การวิจยัเชงิ

ปริมาณมากกวา่ 

 5. การกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาในห้องเรียนใช้วิธีการเชิงอตัวิสยั  (Subjective) โดย

อาศยัประสบการณ์ของครูนกัวิจยั แตจ่ะใช้วิธีการเชิงปรนยัในการตรวจสอบผลวิจยัอิงทฤษฎีหรือมี

ผลการวิจยัรองรับ 

 6 กลุม่เป้าหมายท่ีต้องทําวิจยันกัเรียนในชัน้เรียนอาจเป็นรายคนหรือรายห้อง  กลุม่

นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนประชากร 

 7. ข้อมลูวิจยัครูเป็นผู้ เก็บข้อมลู ใช้วิธีการสงัเกตหลกัฐานการแสดงพฤตกิรรมของผู้ เรียน 

ข้อมลูสว่นใหญ่เป็นข้อมลูเชิงคณุภาพอาจใช้วิธีเก็บข้อมลูแบบเดียวกบัการวิจยัปฏิบตักิารนัน้เรียนแต่

โอกาสใกล้ชิดกบัแหลง่ข้อมลู (นกัเรียน) จะมีน้อย 

 8. การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การวิเคราะห์เนือ้หา ไมเ่น้นการวิเคราะห์ด้วยสถิตชิัน้สงูสว่นใหญ่

ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิตเิน้นการสรุปอ้างอิง 

 9. การอภิปรายแปลความหมายข้อค้นพบจากการวิจยัครูนกัวิจยัและเพ่ือนครูจะมี               

การแลกเปล่ียนประสบการณ์การวิจยัร่วมกนั มีการถกอภิปรายถึงวิธีการแก้ปัญหาท่ีใช้และผลท่ีเกิดขึน้

นกัวิจยัอภิปรายภายใต้กรอบทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจยั และใช้ความคดิเห็นของนกัวิจยัประกอบ             

การอภิปราย 

 10. ชว่งเวลาในการทําวิจยัทําเป็นสว่นหนึง่ของการเรียนการสอน และทําอยา่งรวดเร็ว 

เพ่ือให้สามารถทดลองใช้ผลตามแนวทางท่ีครูนกัวิจยัตดัสินใจจะใช้เป็นนกัวิจยัท่ีเฝ้าสงัเกตหรือเก็บ

ข้อมลูอยูห่า่งๆ แม้มีโอกาสเข้าในห้องเรียนแตก็่จะเป็นชว่งสัน้ เม่ือทําเสร็จก็ถอยหา่งออกมาการวาง

แผนการวิจยัอาจต้องใช้เวลานานกวา่การวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  

 11. การใช้ผลการวิจยันําผลไปใช้แก้ปัญหาในห้องเรียนทนัท่ี และตรวจสอบผลท่ีเกิดขึน้ 

ไมเ่น้นการตีพมิพ์เผยแพร่เป็นบทความวิชาการผลการวิจยัอาจไมไ่ด้นําไปใช้ในทางปฏิบตัจิริง  แตอ่าจมี

การตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจยั หรือบทความทางวิชาการจะเห็นวา่การวิจยัในชัน้เรียนใช้วิธี

วิทยาการวิจยัท่ียืดหยุน่ โดยจะเน้นถึงการทํางานของครูท่ีต้องใช้กระบวนแก้ปัญหาตามวงจรคณุภาพ

แล้วมี     การนําข้อค้นพบจากการวิจยัมาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัเพ่ือนครูด้วยกนั  เพ่ือจะได้

นําผลการวิจยัท่ีได้นัน้ไปพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป  ซึ่งจะแตกตา่งกบั     
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การวิจยัเชงิวิชาการท่ีมีการเคร่งครัดทางระเบียบวิธีการวิจยั มีการกําหนดรอบแนวคดิทฤษฎี ตรวจสอบ

ทฤษฎี และพฒันาทฤษฎีโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิตเิน้นการสรุปอ้างอิง  และอภิปรายภายใต้กรอบ

ทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจยัรวมทัง้ใช้ความคดิเห็นของนกัวิจยัประกอบการอภิปราย   

         นอกจากนัน้ สวิุมล วอ่งวาณิช (2549: 22) ได้สรุปลกัษณะท่ีสําคญัของการวิจยัในชัน้เรียนไว้ 

ดงันี ้

ลกัษณะท่ีสําคญัของการวิจยัในชัน้เรียน 

ใคร   ครูผู้สอนในห้องเรียน  

ทําอะไร  ทําการแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหา 

ท่ีไหน   ท่ีเกิดขึน้ในห้องเรียน 

เม่ือไร   ในขณะท่ีมีการเรียนการสอนกําลงัเกิดขึน้  

อยา่งไร   ด้วยวิธีการวิจยัท่ีมีวงจรการทํางานตอ่เน่ืองและมีการสะท้อนการทํางานของ

ตนเอง (Self – refection) โดยมีขัน้ตอนหลกัคือ การทํางานตามวงจร PAOR (Plan, Act, Observe, 

Reflect & Revise) 

เพ่ือจดุมุง่หมายใด เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ เรียน  

ลกัษณะเดน่ของการวิจยั ใช้กระบวนการวิจยัท่ีทําอยา่งรวดเร็ว โดยครูผู้สอนนําวิธีการ

แก้ปัญหาท่ีตนเองคดิเองคดิขึน้ ไปทดลองใช้กบัผู้ เรียนทนัทีและสงัเกตผลการแก้ปัญหานัน้                  

มีการสะท้อนผลและแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัเพ่ือนครูในโรงเรียน เป็นการวิจยัแบบร่วมมือ 

(Collaborative Research)จะเห็นวา่ลกัษณะท่ีสําคญัของการวิจยัในชัน้เรียนจะมีจดุมุง่หมายหลกัเพ่ือ

พฒันาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ เรียน รวดเร็ว โดยครูผู้สอนนําวิธีการแก้ปัญหาท่ี

ตนเองคดิเองคดิขึน้ ไปทดลองใช้กบัผู้ เรียนทนัทีและสงัเกตผลการแก้ปัญหานัน้ มีการสะท้อนผลและ

แลกเปล่ียนประสบการณ์กบัเพ่ือนครูในโรงเรียน ดงันัน้วิธีวิทยาท่ีใช้ในการวิจยัก็ไมเ่คร่งครัดมากนกั แต่

เน้นการทํางานตามวงจรคณุภาพ เพ่ือให้เกิด  การพฒันาท่ีตอ่เน่ือง อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาวิชาชีพครู

ได้อยา่งมีคณุภาพตอ่ไป 

1.10  สภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านการวจัิยของครู 

 จากความหมาย  ความสําคญัของสมรรถนะครูนกัวิจยั  แสดงให้เหน็วา่  กระบวนทศัน์        

การจดัการเรียนการสอนของครูไมค่วรเน้นการให้ผู้ เรียนทอ่งจําตามตําราอีกตอ่ไป  แตค่รูยคุใหมค่วร

เรียนรู้วิธีการจดัการเรียนการสอน  การสะท้อนกลบัผลการปฏิบตักิารสอน  ทําให้เห็นถึงสิ่งท่ีครู

สามารถทําได้  และเกิดผลตอ่ผู้ เรียน  นํามาซึง่ความเปล่ียนแปลงคณุภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน  ครูยคุ

ใหมจ่งึเป็นทัง้ครูผู้สอน และครูนกัวิจยัไปพร้อมๆกนั  ซึง่แนวคดินีไ้ด้มีการกลา่วถึงมากขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 

1980  ตามกระแสปฏิรูปการศกึษาท่ีได้ให้ความสําคญักบัความสามารถท่ีจะตรวจสอบได้ถึงผลการ
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ปฏิบตัติา่งๆท่ีจะทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ นําไปสูก่ารขยายมโนทศัน์ของยทุธวิธี การวิจยัทาง

การศกึษาท่ีเหมาะสมขึน้ ทําให้ครูมีการพฒันาความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ ชดัเจน เก่ียวกบัวิธีการเรียนรู้ 

และเนือ้หาสาระในศาสตร์ตา่งๆ ท่ีจะนําไปสูก่ารปรับปรุงโครงสร้าง ให้มีความสามารถในการ

ตรวจสอบได้ โดยโรงเรียน นกัการศกึษา ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนแนวคดิเก่ียวกบัการสร้างความรู้ใหมท่ี่

มีเป้าหมายพฒันาบคุคลให้มีความสามารถในการคดิ พฒันาการเรียนรู้จากภายในตวับคุคล   สร้าง

ความรู้ใหมเ่พ่ือนําไปสูค่วามรู้ความเข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป  (Henson. 1996: 96)  จนถึง

ปัจจบุนับทบาทครูนกัวิจยัยงัเป็นท่ียอมรับวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการจดัการเรียนรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ  และตลอด 10 ปี ท่ีผา่นมา  การวิจยัพฒันาการเรียนการสอนสร้างความสําเร็จเชงิ

ประจกัษ์ดงัผลการวิจยัในชัน้เรียนของครู  แตใ่นมมุมองหนึง่พบสิ่งสะท้อนสภาพการวิจยัท่ีขดัขวาง 

การพฒันาองค์ความรู้ด้านการวิจยัของครู  และผลการวิจยัสภาพปัญหา  และความต้องการใน      

การพฒันาตนเองด้านการวิจยัของครูดงัแสดงตาราง 2 
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ตาราง 2 สงัเคราะห์เอกสารงานวิจยั  สภาพปัญหา และความต้องการในการพฒันาตนเองด้านการวิจยัของครู 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. แหลง่ข้อมลูมไีมเ่พียงพอและข้อมลูไมท่นัสมยั                    

2. ครูมีงานพิเศษนอกเหนือจากการสอนมากจึงไมม่ีเวลาทําการวิจยัในชัน้เรียน                    

3.  นกัเรียนในห้องเรียนมีมากเกินไป จึงสงัเกตพฤติกรรมที่เกิดขึน้ไมท่นั                    

4. ไมไ่ด้นําผลการวจิยัไปใช้ในการปฏิบตังิานจริง                    

5. ขาดความรู้เก่ียวกบักระบวนการวิจยัต้องการความช่วยเหลอืในด้านความรู้ 

ให้มวีทิยากรท่ีเช่ียวชาญในการวจิยัมาแนะนํา หรือนิเทศการสอนแบบเพ่ือน

นิเทศเพ่ือน หรือ จดัให้มคีณะกรรมการท่ีปรึกษาการทําวจิยั ควรมกีารให้

ความรู้โดยการลงมือปฏิบตัิจริง 

                   

6. ขาดการสนบัสนนุจากผู้บริหารอยา่งตอ่เน่ือง เชน่ แหลง่ข้อมลู  งบประมาณ  

การเผยแพร่ผลงาน  กิจกรรม  ขวญัและกําลงัใจ            การฝึกอบรม  การ

สร้างบรรยากาศทางวิชาการ   ยกยอ่ง  เชิดชเูกียรติ  จดัประกวด  

                   

7. ควรมีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การทําวิจยัในชัน้เรียน                    

8. ครูศกึษาหลกัการวิจยัด้วยตนเองและอบรมระยะสัน้                    

9. สง่เสริมให้ครูพฒันานวตักรรม  เอกสารงานวจิยัตามวธีิการ  และรูปแบบท่ี

ถกูต้องตามหลกัวชิาการอยา่งเป็นระบบ 

                   

10. ครูขาดความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ  อดทน  ช่างสงัเกต  ใฝ่หา

ความรู้  ความมุง่มัน่ในการทําวจิยั  การทํางานท่ีเป็นระบบ 

                   

ประเดน็ 
ผู้วจิ ยั 
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ตาราง 2  (ตอ่) 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

11. ขาดความรู้ทกัษะเก่ียวกบัการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมลู  สถิติ

เพ่ือการวเิคราะห์ข้อมลู  การแปลผลวเิคราะห์ข้อมลู 

                   

12. การจดัให้มปีฏิทนิเพ่ือการดาํเนินการวจิยั                    

13.  ขาดความรู้  ความเข้าใจในการสร้างเคร่ืองมือการวิจยั และการเก็บ

รวบรวมข้อมลู 

                   

14.  ขาดอปุกรณ์ท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู                    

15.  ไมไ่ด้มกีารนําผลงานการวจิยัไปใช้ในการปฏิบตัจิริง                    

16. ปัญหาความไมต่อ่เน่ืองในการปฏิบตัหิน้าท่ีและอยูใ่นวงจรทํางานปกตขิอง

โรงเรียน 

                   

17.  ครูขาดความศรัทธาและรักความก้าวหน้าในอาชีพ                    

18. ครูแตล่ะสาระมีปัญหาไมแ่ตกตา่งกนั                     

ประเดน็ 
ผู้วจิ ยั 
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วิทยากรท่ีเช่ียวชาญในการวิจยัมาแนะนํา หรือนิเทศการสอนแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือนหรือ จดัให้มี

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการทําวิจยั ควรมีการให้ความรู้โดยการลงมือปฏิบตัจิริง  
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การเผยแพร่ผลงาน  กิจกรรม  ขวญัและกําลงัใจ  การฝึกอบรม  การสร้างบรรยากาศทางวิชาการ            

ยกยอ่ง  เชดิชเูกียรต ิ จดัประกวด 

 3. ครูมีงานพเิศษนอกเหนือจากการสอนมากจงึไมมี่เวลาทําการวิจยัในชัน้เรียน  

 4. ครูขาดความละเอียดรอบคอบ ความรับผดิชอบ  อดทน  ชา่งสงัเกต  ใฝ่หาความรู้  

ความมุง่มัน่ในการทําวิจยั  การทํางานท่ีเป็นระบบ 

ด้วยสภาพปัญหา และความต้องการในการพฒันาตนเองด้านการวิจยัของครูท่ีได้จาก         

การสงัเคราะห์งานวิจยันัน้ ผู้ วิจยัได้นํามาเป็นแนวทางในการศกึษาสภาพปัญหา และความต้องการใน

การพฒันาตนเองด้านการวิจยัของครูประจําการสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 

ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายในการพฒันาสมรรถนะครูนกัวิจยั  เพ่ือเป็นแนวทางในการสง่เสริมให้ครูพฒันา

ตนเองสูก่ารพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   

 สรุปได้วา่ ครูพร้อมท่ีจะเรียนรู้และพฒันาด้านการวิจยัด้วยวิธีการสนบัสนนุ  เอือ้อํานวยให้ครูมี

ความสะดวก  คล้องตวัในการเรียนรู้ เพราะกลุม่เป้าหมายเหลา่นีมี้ลกัษณะเฉพาะ  มีความหลากหลาย

ทัง้เร่ืองของความรู้ และประสบการณ์  ดงันัน้การเข้าใจหลกัของการจดัการเรียนรู้ให้กบัผู้ใหญ่   

จิตวิทยาผู้ใหญ่เป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะชว่ยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ใหญ่เกิดการพฒันา  

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรม  ทศันคตทิางการวิจยัไปในทิศทางท่ีดีขึน้  

 

 

 



50 

 

2. การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 

การทําความเข้าใจเก่ียวกบัการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้นัน้  ผู้ วิจยัเห็นวา่ก่อนอ่ืน ควรจะ

ทําความเข้าใจเก่ียวกบัการเรียนรู้  ซึง่มีผู้กลา่วไว้หลายทา่นดงันี  ้

 2.1 แนวคดิ ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการเรียนรู้ 

 บวร เทศารินทร์ (2550: ออนไลน์) ได้กลา่ววา่ การเรียนรู้ตามความหมายทางจติวิทยา

หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของบคุคลอยา่งคอ่นข้างถาวร    อนัเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือ

การมีประสบการณ์ จากความหมายดงักลา่ว พฤตกิรรมของบคุคลท่ีเกิดจากการเรียนรู้จะต้องมี

ลกัษณะสําคญั ดงันี ้1) พฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจะต้องเปล่ียนไปอยา่งคอ่นข้างถาวร   2) พฤตกิรรม

ท่ีเปล่ียนแปลงไปจะต้องเกิดจากการฝึกฝนหรือเคยมีประสบการณ์นัน้ๆ  มาก่อน 

 สวุฒัน์ วฒันวงศ์ (2545: 87) กลา่ววา่ การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม

อนัเน่ืองมาจากการได้รับสิง่เร้าและการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมดงักลา่วควรจะมีลกัษณะท่ีถาวร

พอสมควร ซึง่ก็คือการได้รับประสบการณ์นัน่เอง 

 จิราภา เตง็ไตรรัตน์; และคนอ่ืนๆ (2543: 23) กลา่ววา่การเรียนรู้ หมายถึง การ

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมท่ีคอ่นข้างถาวร ซึง่เป็นผลเน่ืองจากประสบการณ์หรือการฝึกฝนจะด้วยวิธีการท่ี

จงใจจะให้เกิดขึน้เชน่นัน้หรือเป็นไปโดยไมจ่งใจก็ตามที พฤตกิรรมท่ีเปล่ียนไปนีค้วรเป็นไปในลกัษณะ

ท่ีคอ่นข้างถาวรและเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเหมาะสมหรือไมเ่หมาะสมก็ได้ 

 จากข้อความข้างต้นพอจะสรุปได้วา่  การเรียนรู้  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงทศันคต ิ 

แนวคดิ  และพฤตกิรรมของบคุคลท่ีคอ่นข้างถาวร  อนัเน่ืองมาจากการได้รับสิง่เร้า  ได้ฝึกฝน  ได้รับการ

จดัประสบการณ์  เพ่ือนําความรู้ไปใช้ในการเปล่ียนแปลงตนเองทัง้ทางด้าน  เจตคต ิ ความรู้สกึ  

ความคดิ  ความเข้าใจ  และการกระทําตา่งๆ  ในการดํารงชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืน  

 2.2 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

 การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของมนษุย์ให้เป็นไปในทางท่ีถกูต้องและดี

กวา่เดมิ  พฤตกิรรมของมนษุย์เป็นผลท่ีเกิดขึน้จากอิทธิพลของตวับคุคลและสิ่งแวดล้อมรวมกนั  ไมใ่ช่

จากตวับคุคลหรือสิ่งแวดล้อมแตเ่พียงอยา่งเดียว  ดงันัน้  คนเราจะเรียนรู้ได้ดีหรือไมเ่พียงไร  

ยอ่มขึน้อยูก่บัอิทธิพลของพนัธุกรรมและสิ่งแวดล้อม  ทําให้มนษุย์เกิดความพร้อมในการกระทํา

กิจกรรมตา่งๆ  นัน่เอง  ฉะนัน้  สิ่งท่ีจะมามีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้ของมนษุย์จงึขึน้อยูก่บัวยัของมนษุย์

เชน่กนั  การเรียนรู้จงึต้องมีความเข้าใจถึงระดบัความพร้อมของมนษุย์ในวยัตา่งๆ  (ทิศนา  แขมมณี.

2550 : 44) ซึง่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ ดงัรายละเอียดท่ีจะกลา่งตอ่ไปนี  ้
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 ทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่  

 ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่นัน้  โนลล์ (สวุฒัน์  วฒันวงศ์. 2538: 138 – 139 ; อ้างอิงจาก 

Knowles. 1978. The Adult Learner: A Neglected Species.)  ได้ศกึษาค้นคว้าจากผลงานของลิ

นเดอแมน  และได้สรุปเป็นพืน้ฐานการเรียนรู้สําหรับผู้ใหญ่ (Modern Adult Learning  Theory) วา่มี

สาระสําคญัดงันี ้

 1.  ความต้องการและความสนใจ (Need  and  Interests )  การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะ

ได้ผลดี  หากตรงกบัความต้องการและความสนใจของเขา  

 2. สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตผู้ใหญ่ (Life Situation) การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะได้ผลดี      

ถ้าหากถือเอาตวัผู้ใหญ่เป็นศนูย์กลางในการเรียนการสอน  ( Life Centered)  ดงันัน้ในการจดัหนว่ย

การเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  จงึควรยดึถือสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ใหญ่เป็น

สําคญั  มใิชต่วัเนือ้หาวิชาทัง้หมด 

 3. การวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analysis  of  Experience) คือ การท่ีผู้สอนพยายาม

วิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใหญ่แตล่ะคนอยา่งละเอียด  มีสว่นใดพอท่ีจะนํามาใช้ในการเรียนการ

สอนได้บ้างและหาทางนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ไป 

 4.  ผู้ใหญ่ต้องการเป็นผู้ นําตนเอง (Self  Directing)  ความต้องการท่ีอยูใ่นสว่นลกึของ

ผู้ใหญ่ก็คือการมีความรู้สกึต้องการท่ีจะสามารถนําตนเองได้  เพราะฉะนัน้บทบาทของครูควรอยูใ่น

กระบวนการสืบหาหรือค้นหาคําตอบร่วมกบัผู้ เรียน  (Mutual  Inquirly) มากกวา่การทําหน้าท่ีสง่ผา่น

หรือเป็นส่ือ  สําหรับความรู้แล้วทําหน้าท่ีประเมนิผลวา่เขาคล้อยตามหรือไมเ่พียงเทา่นัน้  

 5.  ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  (Individual  Difference) ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล

จะมีเพิ่มมากขึน้ในแตล่ะบคุคลเม่ือมีอายมุากขึน้  ดงันัน้ในการสอนผุ้ใหญ่จะต้องคํานงึถึงรูปแบบของ      

การเรียนการสอน (Style) เชน่ เวลาท่ีได้ทําการสอน  สถานท่ีสอน  และประการสําคญัคือ  

ความสามารถในการเรียนรู้แตล่ะชัน้ของผู้ใหญ่  ยอ่มเป็นไปตามความสามารถของผู้ใหญ่แตล่ะคน

(Pace  of  Learning) 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  เป็นทฤษฎีพฤตกิรรมนยิมทางด้านจติวิทยาท่ีศกึษาพฒันาการ

เรียนรู้ของคน  จะอธิบายหรือให้เหตผุลถึงสภาพการณ์ตา่งๆ  ของกระบวนการเรียนรู้เป็นหลกัการท่ี

สามารถนํามาประยกุต์ใช้ในสถานการณ์การเรียนการสอนผู้ใหญ่ได้  

 สวุฒัน์  วฒันวงศ์ ( 2538: 43 – 45) ได้สรุปทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เป็น 3 กลุม่  

 1. ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุม่พฤตกิรรมนิยม (Behaviorism ) หลกัการสําคญัท่ีนกัจติวิทยา

ในกลุม่นีเ้ช่ือถือ คือ  การเรียนรู้จะเกิดขึน้เน่ืองจากความเก่ียวโยงกนัระหวา่งสิ่งเร้ากบัการตอบสนอง  
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สกินเนอร์ (Skinner) ได้กลา่วถึงลกัษณะการเรียนรู้โดยการเสนอให้เหน็ความสําคญัขององค์ประกอบ

การเรียนรู้ 2 ประการ  

  1.1  วิธีการควบคมุพฤตกิรรม (Control) ทัง้นีเ้พราะวา่พฤตกิรรมตา่งๆ ในการเรียนรู้

นัน้จําเป็นต้องอาศยัสภาพการณ์และเง่ือนไข  (Condition) ท่ีเหมาะสม  เพ่ือชว่ยให้การควบคมุ

พฤตกิรรมได้ผลดี  การใช้กฎในการรู้ผลลพัธ์ (Law  of Effect ) เป็นเง่ือนไขในการเปล่ียนแปลง

พฤตกิรรมด้านการเรียนรู้ 

  1.2 วิธีการตกแตง่พฤตกิรรม (Shaping)  เป็นเทคนิคทีต้องอาศยัการใช้แรงเสริม 

(Reinforcement)  ควบคูไ่ปด้วยในการตกแตง่พฤตกิรรมท่ีเหมาะสม  อนัทําให้ผลของการเรียนรู้ตามท่ี

เรามีความต้องการ 

 2.  ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุม่พทุธินยิม  (Cognitivism)  หลกัการสําคญัท่ีนกัจติวิทยาใน

กลุม่นีเ้ช่ือถือคือ  การเรียนรู้จะเกิดขึน้ต้องอาศยัทัง้สิ่งแวดล้อมและตวัผู้ เรียนประสานสมัพนัธ์กนั  คือ

สว่นหนึง่ต้องมาจากความต้องการ  และเป้าหมายของผู้ เรียนมใิชค่วามสําคญัขึน้อยูก่บัสิง่เร้าภายนอก

อยา่งเดียว  นกัจติวิทยากลุม่นีจ้ะเน้นให้ผู้ เรียนมีบทบาทและสว่นร่วมมากขึน้  โดยท่ีผู้ เรียนจะต้องมี

ความมุง่หมายและกําหนดวตัถปุระสงค์เป็นเป้าหมายของตนเองได้  

 3.  ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุม่มนษุยนยิม (Humanism)หลกัการสําคญัท่ีนกัจติวิทยากลุม่

นีเ้ช่ือถือ  คือ การให้ความสําคญักบัผู้ เรียน   โดยเน้นถึงศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์การเรียนรู้มี

ความสําคญัเก่ียวพนัธ์กบัตวัผู้ เรียนเป็นอยา่งมาก  ถึงแม้บรรดาสิง่เร้าทัง้หลายจะมาจากภายนอกก็

ตาม  แตว่า่  การคดิค้นเพ่ือความเข้าใจจะต้องเกิดจากตวัผู้ เรียนเป็นสําคญั  หลกัการท่ีสําคญัของ

มนษุย์นิยมก็คือ  ในการเรียนรู้นัน้ผู้ เรียนยอ่มจะได้รับประสบการณ์ตา่งๆ  ท่ีต้องการด้วยตนเอง  

 จากการศกึษาทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  สามารถสรุปได้วา่  ผู้ ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีก็

ตอ่เม่ือ  ได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ  อยา่งเตม็ท่ี  และได้รับการจงูใจให้อยากเรียนมองเห็น

ความสําคญัของเร่ืองท่ีจะเรียน  เร่ืองท่ีจะเรียนนัน้สนองความต้องการของผู้ เรียนและสมัพนัธ์กบัความรู้

และประสบการณ์ท่ีเขามี  ผู้ เรียนกบัผู้สอนมีความเข้าใจกนัและกนัการจดัการเรียนการสอนต้อง

สอดคล้องกบัปัญหาท่ีผู้ เรียนพบจริงในชีวิตประจําวนั  และผู้ เรียนจะรู้วิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการตา่งๆ ได้

ดี ดงันัน้ในการออกแบบกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการวิจยั  ผู้ วิจยั

จําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องคํานงึถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของมนษุย์ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัทางจิตวิทยา  ซึง่ในท่ีนี ้

ผู้ วิจยัมุง่เน้นการผสมผสานกระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  เพ่ือเป้าหมายไปสูรู่ปแบบการอํานวยให้ครู

ได้รับความรู้    เจตคต ิ และทกัษะด้านการวิจยั ได้แก่ ความสนใจและการรับรู้อยา่งถกูต้อง  การจดจํา  

ความเข้าใจ  ความกระตือรือร้นในการเรียน  แรงจงูใจ    การควบคมุตนเอง  การถ่ายโอนความรู้ และ

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผู้ เรียน กลา่วโดยสงัเขปได้ดงันี ้ 
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 1. ความสนใจและการรับรู้อยา่งถกูต้อง การเรียนรู้ของมนษุย์นัน้เกิดจากการท่ีมนษุย์ให้

ความสนใจกบัสิ่งเร้า และรับรู้ สิง่เร้าตา่งๆ นัน้อยา่งถกูต้องอยา่งไรก็ดี หากมีสิง่เร้าเข้ามาพร้อมกนั

หลายตวัและมนษุย์ไมไ่ด้ให้ความสนใจกบัตวักระตุ้นท่ีถกูต้องอยา่งเตม็ท่ี  การรับรู้ท่ีต้องการก็ไมอ่าจ

เกิดขึน้ได้ดงันัน้รูปแบบท่ีดีจะต้องออกแบบให้เกิดการรับรู้ได้โดยง่ายและเท่ียงตรงท่ีสดุ  การท่ีจะทําให้

ผู้ เรียนเกิดความสนใจกบัสิ่งเร้าและรับรู้สิ่งเร้าตา่งๆอยา่งถกูต้องนัน้  ผู้ออกแบบจะต้องคํานงึถึงปัจจยั

ตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง ยกตวัอยา่งได้แก่ปัจจยัในเร่ืองรายละเอียดและความเหมือนจริงจะต้องคํานงึถึง

คณุลกัษณะของผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ เชน่ ผู้ เรียนท่ีเป็นผู้ใหญ่ต้องการท่ีจะเห็นการฝึกทกัษะท่ีมีลกัษณะ

หรือตวัอยา่งท่ีเหมือนจริงและต้องการท่ีจะขอดรูายละเอียดมากกวา่  การใช้กระบวนการถ่ายทอดท่ี

หลากหลายตรงตามความต้องการจะชว่ยกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ  ไมว่า่จะเป็นการออกแบบ

การเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์  การฝึกทกัษะจากกิจกรรมท่ีอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ เรียน  เป็นชดุ

การเรียนรู้  คูมื่อ  การพบกลุม่  รวมถึงการให้ความชว่ยเหลือด้านเทคโนโลยีการสืบค้น เป็นต้น การรับรู้

ในตวักระตุ้นท่ีถกูต้องจะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือผู้ เรียนให้ความสนใจกบัสิ่งเร้าท่ีถกูต้องตลอดทัง้กิจกรรม

ไมใ่ชแ่คเ่พียงชว่งแรกของกิจกรรมเทา่นัน้ นอกจากนีผู้้ออกแบบยงัต้องคํานงึถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลตอ่การ

รับรู้ได้แก่ คณุลกัษณะตา่งๆของผู้ เรียนไมว่า่จะเป็นระดบัของผู้ เรียน ความสนใจ ความรู้พืน้ฐาน ความ

ยากงา่ยความเร็วช้าของการเรียนฯลฯ การรับรู้และการให้ความสนใจของผู้ เรียนนบัวา่มีความสําคญั

มากเพราะเป็นสิง่ท่ีชีนํ้าการพฒันาตนเองสูก่ารเป็นครูนกัวิจยั และการสร้างแรงจงูใจตา่งๆ 

 2. การจดจําสิง่ท่ีมนษุย์เรารับรู้นัน้จะถกูเก็บเอาไว้และเรียกกลบัมาใช้ในภายหลงั  แม้วา่

มนษุย์จะสามารถจําเร่ืองตา่งๆ ได้มากแตก่ารท่ีจะแนใ่จวา่สิ่งตา่งๆ ท่ีเรารับรู้นัน้ได้ถกูจดัเก็บไว้อยา่ง

เป็นระเบียบและพร้อมท่ีจะนํามาใช้ในภายหลงันัน้เป็นสิ่งท่ียากจะควบคมุโดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือสิ่งท่ี

รับรู้นัน้มีอยูเ่ป็นจํานวนมาก เชน่ การเรียนคําศพัท์ใหม่ๆ ในภาษาอ่ืนๆเป็นต้น ดงันัน้เทคนิคการเรียน

เพ่ือท่ีจะชว่ยในการจดัเก็บหรือจดจําสิ่งตา่งๆ นัน้จงึเป็นสิ่งท่ีจําเป็น ผู้ วิจยัจงึต้องออกแบบกระบวนการ

เรียนรู้โดยคํานงึถึงหลกัเกณฑ์สําคญัท่ีจะชว่ยในการจดจําได้ดี  2 ประการคือ หลกัในการจดัระเบียบ

หรือโครงสร้างเนือ้หาและหลกัในการทําซํา้เม่ือเปรียบเทียบทัง้ 2 วิธีแล้ว วิธีการจดัโครงสร้างเนือ้หาให้

ระเบียบและแสดงให้ผู้ เรียนดนูัน้ เป็นสิ่งท่ีง่ายและมีประสิทธิภาพมากกวา่วิธีท่ีให้ผู้ เรียนทําซํา้ๆ เพราะ

การจดัโครงสร้างเนือ้หาให้เป็นระเบียบจําชว่ยในการดงึข้อมลูความรู้นัน้กลบัมาใช้ในภายหลงัหรือท่ี

เรียกวา่การระลกึได้ เชน่ การเขียนแผนผงัความคดิ  การทบทวนความรู้จากกิจกรรม  แบบฝึกทกัษะ

เป็นต้น 

 3. ความเข้าใจการท่ีมนษุย์จะนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้นัน้ มนษุย์จะต้องผา่น

ขัน้ตอนในการนําสิ่งท่ีมนษุย์รับรู้นัน้มาตีความและบรูณาการให้เข้ากบัประสบการณ์และความเร็วใน

โลกปัจจบุนัของมนษุย์เอง โดยการเรียนรู้ท่ีถกูต้องนัน้ใชแ่ตเ่พียงการจําและการเรียกสิง่ท่ีเราจํานัน้
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กลบัคืนมาหากแตร่วมไปถึงความสามารถท่ีจะอธิบาย เปรียบเทียบ แยกแยะและประยกุต์ใช้ความรู้นัน้

ในสถานการณ์ท่ีเหมาะสมเป็นต้น หลกัการท่ีมีอิทธิพลมากตอ่การกระบวนการเรียนรู้คือหลกัการ

เก่ียวกบัการได้มาซึง่แนวคดิและ   การประยกุต์ใช้กฎตา่งๆ  ซึง่หลกัการทัง้สองนีเ้ก่ียวข้องโดยตรงกบั

แนวคดิในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัการประเมินความรู้ก่อนการใช้  การให้คํานยิามตา่งๆ

การแทรกตวัอยา่ง การประยกุต์กฎ และการให้ผู้ เรียนอธิบายโดยใช้ข้อความของตนโดยมีวตัถปุระสงค์

ของการเรียนเป็นตวักําหนดรูปแบบการนําเสนอและกิจกรรมตา่งๆในการรับข้อมลูความรู้เก่ียวกบัการ

วิจยัในชัน้เรียนของครู 

 4. ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  การเรียนรู้ของมนษุย์นัน้ใชแ่ตเ่พียงสงัเกตหากแตร่วม

ไปถึง  การปฏิบตัด้ิวย การมีปฏิสมัพนัธ์ไมเ่พียงแตค่งความสนใจเทา่นัน้ หากยงัชว่ยทําให้เกิดความรู้

และทกัษะใหม่ๆ ในผู้ เรียน การท่ีจะออกแบบรูปแบบการเสริมสร้างให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน

ได้นัน้จะต้องออกแบบให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัการสอนอยา่งสม่ําเสมอ และปฏิสมัพนัธ์นัน้จะต้อง

เก่ียวข้องกบัเนือ้หาและเอือ้อํานวยตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน  

 5. แรงจงูใจ แรงจงูใจท่ีเหมาะสมเป็นสิ่งสําคญัตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน รูปแบบการ

เสริมสร้างให้ครูมีความสามารถทางด้านการวิจยัจะมีประสทิธิภาพสงูในการสร้างแรงจงูใจเน่ืองจาก

ลกัษณะพิเศษของรูปแบบนัน่เอง นอกจากนีมี้ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจท่ีนา่สนใจหลายทฤษฎีท่ีได้

อธิบายถึงเทคนคิตา่งๆ ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ีทําให้เกิดแรงจงูใจในการเรียน  ทฤษฎี

แรงจงูใจท่ีสามารถนํามาประยกุต์ใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้แก่  

5.1 ทฤษฎีแรงจงูใจภายในและแรงจงูใจภายนอก ทฤษฎีนีเ้ช่ือวา่แรงจงูใจท่ีใช้ใน   การ

เรียนรู้ควรท่ีจะเป็นแรงจงูใจภายในหรือแรงจงูใจท่ีเก่ียวกบัสาระมากกวา่แรงจงูใจภายนอกซึง่เป็น

แรงจงูใจท่ีไมเ่ก่ียวเน่ืองกบัสาระแตเ่ป็นสิ่งท่ีผู้ เรียนต้องการ เชน่ การได้เลน่สนกุ หรือได้คา่ตอบแทน 

แรงจงูใจภายนอกทําให้ผู้ เรียนมีความสนใจในการเรียนน้อยเน่ืองจากเป้าหมายของการเรียนอยูท่ี่

รางวลัท่ีจะได้รับมากกวา่การเรียนรู้ ในทางตรงกนัข้ามแรงจงูใจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสาระเป็นแรงจงูใจท่ีดีตอ่

การเรียนรู้ ซึง่เทคนิคในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดแรงจงูใจภายใน  เชน่ การใช้เทคนิค

พิเศษในการให้รางวลั     เกียรตบิตัรเข้าร่วมกิจกรรม  มีกิจกรรมท่ีท้าทายผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนเกิด   

ความอยากรู้อยากเหน็ให้กําลงัใจผู้ เรียนแม้วา่ผู้ เรียนทําผดิเป็นต้น  

5.2 ทฤษฎีแบบจําลองอาร์ค ได้แก่การเร้าความสนใจความรู้สกึเก่ียวพนัธ์กบัเนือ้หา 

ความมัน่ใจ และความพงึพอใจของผู้ เรียน กลา่วโดยยอ่ดงันีคื้อ 

 5.2.1 การเร้าความสนใจจะต้องไมจํ่ากดัเฉพาะในชว่งแรกของ    การเรียนรู้เทา่นัน้  

หากเป็นหน้าท่ีของผู้ออกแบบท่ีจะต้องพยายามทําให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจตลอดทั ง้การเรียนรู้          
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วิธีหนึง่ท่ีเรียกความสนใจจากผู้ เรียนได้ดีก็คือ การทําให้ผู้ เรียนเกิดความอยากรู้อยากเหน็นัน่เอง         

ซึง่สามารถทําได้ด้วยวิธีการตา่งๆท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น 

 5.2.2 ความรู้สกึเก่ียวพนัธ์กบัเนือ้หาหมายถึงการทําให้ผู้ เรียนรู้สกึวา่สิง่ท่ีตนกําลงั

เรียนรู้อยูน่ัน้มีความหมายหรือมีประโยชน์ตอ่ตวัผู้ เรียนเอง  เชน่ การใช้ตวัอยา่งท่ีมีบริบทตรงกบัความ

สนใจหรือตรงกบัสาขาของผู้ เรียนเป็นต้น 

 5.2.3 ความมัน่ใจหมายถึงการทําให้ผู้ เรียนทราบถึงสิ่งท่ีตนเองควรคาดหวงัในการ

เรียนรู้และโอกาสในการทําให้สําเร็จตามความคาดหวงั  พร้อมทัง้คําแนะนําท่ีมีประโยชน์ เป็นการสร้าง

ความมัน่ใจให้แก่ผู้ เรียน นอกจากนีย้งัควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ควบคมุการเรียนรู้ของตนเองด้วย  

 5.2.4 ความพงึพอใจของผู้ เรียน การทําให้ผู้ เรียนมีความพงึพอใจในการเรียนรู้มาก

ขึน้นัน้ ทําได้โดนการจดัหากิจกรรมซึง่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ประยกุต์ใช้สิ่งท่ีตนเรียนมาในสถานการณ์

จริง และจดัหาผลป้อนกลบัในทางบวกหลงัจากท่ีผู้ เรียนได้แสดงความก้าวหน้า  และให้คําปลอบใจเม่ือ

ผู้ เรียนทําผดิพลาด ทัง้นีจ้ะต้องอยูบ่นฐานของความยตุธิรรม 

 6. การควบคมุเนือ้หาสาระ ตวัแปรสําคญัในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ประการหนึง่

นัน้ได้แก่การออกแบบการควบคมุเนือ้หาสาระ  ซึง่ได้แก่ การควบคมุลําดบัการเรียน เนือ้หา ประเภท

ของกิจกรรมเป็นต้น การท่ีให้ผู้ เรียนมีโอกาสในการเลือกสิ่งท่ีจะเรียนหรือลําดบัการเรียนเนือ้หาใด

ก่อนหลงันัน้ไมจํ่าเป็นวา่จะเกิดผลดีเสมอไป จากการศกึษา พบวา่จะเกิดผลดีภายใต้เง่ือนไขบาง

ประการ เชน่ เม่ือผู้ เรียนเป็นผู้ใหญ่ เม่ือผู้ เรียนมีผลการเรียนดี เม่ือเนือ้หานัน้เก่ียวกบัการใช้ทกัษะสงู

หรือเป็นเนือ้หาท่ีผู้ เรียนคุ้นเคย หรือเม่ือบทเรียนนัน้มีคําแนะนําในการตดัสินใจตา่งๆเป็นต้น  

 7. การถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยปกตแิล้วการเรียนรู้นัน้เป็นการเรียนรู้ในขัน้แรกก่อนจะมีการ

นําไปประยกุต์ใช้จริง การนําความรู้ท่ีได้จากการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาตขิองผู้

เรยนนัน้ไปประยกุต์ใช้ในโลกจริงก็คือ การถ่ายโอนการเรียนรู้นัน่เองสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่ความสามารถของ

มนษุย์ในการถ่ายโอนการเรียนรู้ ได้แก่ ความเหมือนจริง การถ่ายโอนการเรียนรู้ถือเป็นผลการเรียนรู้ท่ี

พงึปรารถนาท่ีสดุ 

 8. ความแตกตา่งรายบคุคลผู้ เรียนแตล่ะคนมีความเร็วช้าในการเรียนรู้แตกตา่งกนัไป

ผู้ เรียนบางคนจะเรียนได้ดีจากรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นการฟัง หรือ ปฏิบตั ิดงันัน้การออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้จงึต้องมีความยืดหยุน่เพ่ือท่ีจะตอบสนองความสามารถทางการเรียนของผู้ เรียนแต่

ละคนได้เป็นอยา่งดี  ซึง่ความแตกตา่งของมนษุย์นัน้แตกตา่งกนัไปทัง้ในด้านของบคุลิกภาพ  

สตปัิญญา วิธีการเรียนรู้ และลําดบัของการเรียนรู้ ดงันัน้การออกแบบกระบวนการเรียนรู้จงึควร

คํานงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและความเป็นธรรมชาตขิองการเรียนรู้ให้กบัผู้ใหญ่  สิ่งท่ีจะชว่ยได้
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ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เชน่ การจดัให้มีการประเมินผลก่อนเรียนจะชว่ยให้ทราบถึงความ

แตกตา่งของผู้ เรียนแตล่ะคน และการให้คําแนะนําแก่ผู้ เรียนอยา่งสม่ําเสมอตลอดบทเรียน  เป็นต้น 

 สรุปจติวิทยาการเรียนรู้ประกอบด้วยหลกัการ หลกัจติวิทยาการเรียนรู้มาใช้ในการเรียน     

การสอน การจดัระบบระเบียบของเนือ้หาให้สอดคล้องกบัประสบการณ์ของผู้ เรียน  การเรียนรู้เกิดได้

เม่ือมีความพร้อม การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ พจิารณาถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของ

มนษุย์ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัทางจติวิทยา ซึง่ในท่ีนีจ้ะมุง่เน้น  ความสนใจและการรับรู้อยา่งถกูต้อง       

การจดจํา ความเข้าใจ ความกระตือรือร้นในการเรียน แรงจงูใจ การควบคมุเนือ้หาสาระ และการถ่าย

โอน  การเรียนรู้ท่ีนําไปสูก่ารบรูณาการกระบวนการเรียนรู้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ชว่ยลดหรือ

แก้ปัญหา  อปุสรรคการเรียนรู้ทัง้ด้านความรู้  เจตคต ิ ทกัษะเก่ียวกบัการวิจยัของครู 

 การดําเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอนผู้ใหญ่  จําเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน

ด้วยกนั  โดยเฉพาะอยา่งย่ิง  ตวัครูผู้สอน  บทบาทของครูผู้สอน  หรือการถ่ายทอดความรู้นัน้จะเน้น 

“ครู” ในฐานะเป็น “ผู้ อํานวยความสะดวกเพ่ือการเรียนรู้ ( Facilitator  of Learning) มีนกัการศกึษา

ผู้ใหญ่ให้แนวคดิเก่ียวกบับทบาทของครูผู้สอนผู้ใหญ่วา่  เป็นการอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

(Facilitator Learning) ควรมีคณุสมบตัท่ีิสําคญั 3 ประการ(สวุฒัน์ วฒันวงศ์. 2538: 130) คือ 

 1. ให้ความไว้วางใจ  และการยอมรับในตวัผู้ เรียน 

 2.  การมีความจริงใจตอ่ผู้ เรียน 

 3. มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ  รวมทัง้มีการตัง้ใจฟังผู้ เรียนพดู 

 นอกจากนีค้วรมีแนวทางในการปฏิบตัเิพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้

ดงัตอ่ไปนี(้สวุฒัน์  วฒันวงศ์.2538: 130 ; อ้างอิงจาก Roger. 1986. Teaching  Adults) 

 1. สร้างบรรยากาศในการเรียนให้เป็นกนัเอง 

 2. ผู้สอนควรทําตวัเป็นสมาชกิของกลุม่คนหนึง่  แตจ่ะคอยชว่ยให้สมาชกิของกลุม่กล้า

ท่ีจะแสดงความคดิเห็น 

 3. คอยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ เรียน  เชน่ จดัส่ือ  อปุกรณ์  ตลอดจนแหลง่วิทยาการ

ตา่งๆ 

 4. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการวางแผนและจดักิจกรรมการเรียนการสอน  

 5.  สนบัสนนุให้ผู้ เรียนมีกําลงัใจ  มีความพยายามในการเรียน  และให้ความร่วมมือ

ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 

 6. ให้โอกาสแก่ผู้ เรียนได้ประเมินผลการจดักิจกรรม 

 7.  ใจกว้าง  อารมณ์ดี  รังฟังความคดิเห็นของผู้ เรียน  และให้ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
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 8. ผู้ เรียนควรเร่ิมต้นแสดงความรู้สกึให้เกิดขึน้ในกลุม่เม่ือมีความคดิเห็น แตไ่มใ่ช้การ

บงัคบัหรือวิธีการขม่ขู ่ ซึง่ความคดิท่ีแสดงออกมานัน้  สมาชกิอ่ืนอาจจะยอมรับฟังหรือไมรั่บฟังก็ได้  

 9. ตลอดเวลาของการมีประสบการณ์ร่วมกนัในห้องเรียน  ผู้ อํานวยความสะดวกจะต้อง

มีความวอ่งไวอยูต่ลอดเวลา  ต้องการแสดงออกในการรับรู้อารมณ์อยา่งลกึซึง้  

  10. ในขณะท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้ อํานวยความสะดวกตอ่การรับรู้  จะต้องพยายามรับรู้และ

ยอมรับวา่  ตวัเองก็ยอ่มจะมีข้อจํากดัอยูห่ลายประการด้วยเชน่กนั 

 หลักจติวทิยาผู้ใหญ่ 

 ผู้ เรียนท่ีเป็นผู้ใหญ่ท่ีจะมีลกัษณะการแสดงออก  การเรียนรู้และประสบการณ์ตา่งไปจาก

ผู้ เรียนท่ีอยูใ่นวยัเดก็  หลกัจติวิทยาผู้ใหญ่จะชว่ยทําให้ผู้สอนวางแผนการจดัการเรียนการสอน         

จดัประสบการณ์การเรียนรู้  รวมทัง้จดักิจกรรมพฒันาคณุภาพชีวิตให้กบัผู้ เรียนในวยัผู้ใหญ่ได้

เหมาะสมสอดคล้องย่ิงขึน้ (อรุณรักษ์  พว่งผล  และคณะ .2538: 14-15 ) 

1. ลกัษณะของผู้ใหญ่ 

- มีประสบการณ์เดมิท่ีจะนํามาใช้ในการเรียนรู้แตกตา่งกนั 

- ชอบการแนะนํามากกวา่การสอน 

- มกัคดิวา่ตนเองไมมี่ความสามารถทางการเรียนถ้าเคยออกกลางคนั  

- ชอบทําตามความเคยชนิ 

- ชอบการปฏิบตัท่ีิมีความจริงใจ  ความปรารถนาดี  ความยตุธิรรม  และมีเหตผุล  

- มีภารกิจความรับผดิชอบในชีวิตมาก 

- ชอบสิ่งท่ีปฏิบตังิ่ายๆ  และคลอ่งตวั 

- ต้องใช้เวลามากในการสร้างความคุ้นเคยและสนทิสนม 

- มีจดุมุง่หมายในการมาเรียนแตกตา่งกนั 

- จะมีความสนใจมากในสิง่ท่ีตรงกบัความชอบและความต้องการ 

2. การแสดงออกของผู้ใหญ่ 

- ไมช่อบการตําหนิ การดหูมิ่น และการแสดงตวัในท่ีประชมุ  

- ไมช่อบถกูบงัคบัหรือต้องตอบคําถามทนัทีโดยมไิด้เตรียมตวัลว่งหน้า  

- ไมช่อบพดูถึงปมด้อยและความผดิพลาดของตน  

- ไมช่อบการเข้มงวดกวดขนั 

- ไมช่อบให้ชว่ยเหลือและเอาใจใสจ่นเกินไป 

- ไมช่อบจู้ จีจ้กุจิกนินทา 

- มีความประหมา่ และกลวัผดิมากกวา่เดก็ 
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- มีประสบการณ์สามารถตดัสนิใจได้ดีกวา่เดก็ 

- รู้จกัตนเองวา่มีความรู้ความสามารถ 

- มีความพร้อมในด้านกาย  อารมณ์ สงัคม  และสตปัิญญามากกวา่เดก็  

- ชอบการยกยอ่ง ชมเชย  และสนบัสนนุให้กําลงัใจ 

3. หลกัการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีเม่ือ 

- ได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ อยา่งเตม็ท่ี 

- ได้รับการจงูใจ  และมองเห็นความสําคญัของสิ่งท่ีจะเรียน 

- สิ่งท่ีเรียนนัน้สนองความต้องการของตน 

- สิ่งท่ีเรียนสนองความรู้และประสบการณ์ท่ีมี 

- สิ่งท่ีเรียนนัน้เป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียนนําไปใช้ได้ทนัที 

- ผู้ เรียนกบัผู้สอนมีความเข้าใจกนั  ให้กําลงัใจผู้ เรียนอยูเ่สมอ 

- ผู้ เรียนมีความพอใจท่ีจะเรียน 

- การเรียนใช้ปัญหาท่ีพบจริงในชีวิต  เรียนรู้ด้วยวิธีแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย  

- เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนและปฏิบตัด้ิวยตนเองให้มากท่ีสดุ  

- มีวิธีเรียนแตกตา่งกนั  ผู้สอนควรใช้วิธีสอนหลาย ๆ อยา่งให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

นอกจากนีผู้้ เรียนผู้ใหญ่ มีความแตกตา่งจากเดก็ดงันี ้(กรมการศกึษานอกโรงเรียน. 2541: 2-3) 

 1. การเข้าใจตนเอง 

     ผู้ใหญ่มีความเป็นตวัของตวัเอง  รู้ตนเองวา่อยูใ่นสถานภาพใดในสงัคม  เม่ือมาเรียน  จงึไม่

ต้องการให้ผู้สอนตกัเตือนวา่กลา่ว  ตําหน ิ แตห่ากต้องการ  การยอมรับจากกลุม่ผู้ เรียนด้วยกนั  และ

ให้ครูผู้สอนมีสว่นร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ 

 2. ประสบการณ์ 

     ผู้ใหญ่มีอาชีพ  มีความรู้เร่ืองชีวิตมากกวา่เดก็ ๆ  เข้าใจปัญหาตา่งๆ  ได้เร็วจดัเป็นแหลง่

ความรู้ท่ีมีคณุคา่ย่ิง  และสามารถนําประสบการณ์เดมิสมัพนัธ์กบัประสบการณ์ใหม ่ เพ่ือให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้ 

 3. ความพร้อมท่ีจะเรียน 

     ผู้ใหญ่ต้องการเรียนรู้เพ่ือสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของตน  

 4. เป้าหมายของการเรียนรู้ 

    ผู้ใหญ่มาเรียนเพ่ือสนองความต้องการแก้ปัญหาในปัจจบุนั  ดงันัน้การจดัการศกึษา  ควร

มุง่จดัหลกัสตูรท่ีเน้นปัญหาตา่งๆ ท่ีเป็นจริง เพ่ือให้ผู้ เรียนนําความรู้และทกัษะไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้  

 



59 

 

 

ลักษณะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

   ลกัษณะการสอนผู้ใหญ่และเดก็แตกตา่งกนั  การเรียนรู้ของเดก็จะเน้นเนือ้หาเพ่ือให้เดก็ได้มี

ความรู้ประสบการณ์เรียนรู้มากๆ  เพ่ือเตรียมไว้ใช้ในอนาคต  แตก่ารเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะเรียนเพ่ือ

สามารถได้นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในปัจจบุนั  ทัง้นีเ้พราะผู้ใหญ่เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์  มีความคดิ

เป็นของตนเอง  มีความรับผดิชอบ  มีความพร้อมท่ีจะรับความรู้เพียงแตค่รูผู้สอนชว่ยจดักระบวนการ

เรียนการสอนให้เทา่นัน้  ควรศกึษาหลกัการเรียนรู้สําหรับผู้ใหญ่  ดงันี ้คือ (สวุฒัน์  วฒันวงศ์ 2538: 56) 

   1.  ผู้ใหญ่จะเรียนได้ดี  ถ้าหากเขาได้มีสว่นร่วมอยา่งจริงจงั  การจดัให้มีสว่นร่วมมีความ

รับผดิชอบ  จะชว่ยให้ก้าวหน้าในการเรียนมากย่ิงขึน้ 

   2.  จดัอปุกรณ์การสอนท่ีชว่ยให้สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัจริง ๆ ทําให้เรียนได้ดีกวา่

การใช้อปุกรณ์การสอนท่ีไมส่มัพนัธ์กนัชีวิตจริง 

   3.  รับความคดิใหม ่ๆได้เร็วกวา่  ถ้าความคดินัน้สอดคล้องกบัความเช่ือเก่าๆ ของเขาท่ีมีอยู่  

   4.  จะต้องศกึษาพืน้ฐานและความต้องการของผู้ เรียน  เพ่ือจะได้นําไปเป็นแนวในการจดั

ประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู้  เพราะจะชว่ยสร้างความอบอุน่ และความมัน่ใจให้ก่อนท่ีจะเร่ิมต้นเรียน  

   5.  จะต้องชว่ยสร้างความสําเร็จในบทเรียนขัน้ต้น  ให้แก่ผู้ เรียนท่ีมีพืน้ฐานการศกึษาน้อย  

ก่อนท่ีจะเร่ิมบทเรียนใหมต่อ่ไป 

   6.  ชว่ยผู้ เรียนได้เรียนในสิง่ท่ีเขาสนใจมาก และชว่ยเขาได้ก้าวหน้าไปตามความสามารถ

ของเขาเอง 

   การพฒันาผู้ เรียนโดยคํานงึถึงความพร้อมและเวลาของพฒันาการท่ีแตกตา่งกนัของผู้ เรียน

แตล่ะคน การให้ความคดิใหม่ การฝึกทกัษะใหมห่รือการตดัสินใจวา่ควรใช้เทคนิคการเรียนการสอน

อยา่งไร ต้องคํานงึถึงการท่ีไมส่ามารถบงัคบัให้ผู้ เรียนเรียนรู้ได้ทัง้หมดแตส่ามารถสร้างหรือเตรียม

สิ่งแวดล้อมและวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึน้  สรุปหลกัการแนวคดิและ

ทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่ดงักลา่วได้วา่ การเรียนรู้ผู้ใหญ่มีพืน้ฐานทฤษฎี ประกอบด้วย การเรียนในเร่ือง

ท่ีมีความต้องการและสนใจ ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้และประสบการณ์ท่ีผา่นมา และผู้ เรียนมีความ

แตกตา่งกนั พฤตกิรรมท่ีแสดงออกจากความคดิและทกัษะขึน้อยูก่บัสิง่เร้าได้แก่เนือ้หาวิชาสง่ผา่น

ผู้ เรียนโดยกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

   จากแนวคดิ ทฤษฎีของนกัคดิและนกัจติวิทยาหลายทา่นดงักลา่วข้างต้น  พอจะสรุปได้วา่   

การจดักระบวนการเรียนรู้ของบคุคลได้ให้ความสําคญัในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัตวัผู้ เรียนเป็นสําคญัผู้สอน

หรือผู้จดักระบวนการเรียนรู้จะต้องเข้าใจความต้องการ  ความสนใจ ธรรมชาติ พฒันาการ และ      

ความแตกตา่งของผู้ เรียนในแตล่ะชว่งวยั ตลอดจนความพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่การเรียนรู้          
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เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้พฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ  โดยจดักิจกรรม  

การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

2.3  แนวคดิ ทฤษฎีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

       คณะอนกุรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2544: 39) ได้ให้ความเห็นวา่ การจดักระบวนการ

เรียนรู้ หมายถึง การกําหนดจดุมุง่หมาย สาระ กิจกรรม แหลง่เรียนรู้ ส่ือการเรียนและการวดัและ

ประเมินผลท่ีมุง่พฒันาคนและชีวิตให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้เตม็ตามความสามารถ  สอดคล้องกบั

ความถนดั   ความสนใจ และความต้องการของผู้ เรียน หรือเป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมุง่

ประโยชน์สงูสดุของผู้ เรียน 

 นวลจติต์ เชาวกีรตพิงศ์; และคนอ่ืนๆ (2545: 7) ได้ให้ความหมายของการจดั

กระบวนการเรียนรู้ไว้วา่ การจดักระบวนการเรียนรู้ต้องยดึหลกัวา่ ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้

พฒันาตนเองได้ และถือวา่ผู้ เรียนมีความสําคญัท่ีสดุ กระบวนการจดัการศกึษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียน

พฒันาตนตามธรรมชาตเิตม็ศกัยภาพ 

 กิตตชิยั สธุาสโินบล (2546: 8) ได้กลา่ววา่ การจดักระบวนการเรียนรู้จดัขึน้เพ่ือพฒันา

ศกัยภาพความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์นัน้ถือเป็นสว่นสําคญัท่ีสง่ผลตอ่ผู้ เรียนโดยตรง  ดงันัน้ ผู้ ท่ีมีหน้าท่ี

ในการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตนเองให้มีศกัยภาพ  ความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์นัน้

จะต้องถือวา่เป็นภารกิจและพนัธกิจท่ีสําคญัท่ีจะต้องจดัการเรียนรู้อยา่งเตม็ความสามารถของ         

การเป็นครูมืออาชีพ 

 จากข้อความข้างต้นพอจะสรุปได้วา่ การจดักระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การกําหนด  

จดุมุง่หมาย สาระ กิจกรรม แหลง่เรียนรู้ ส่ือการเรียนและการวดัประเมินผล ท่ีมุง่พฒันาผู้ เรียนให้เกิด

ประสบการณ์การเรียนรู้ พฒันากระบวนการคดิ การปฏิบตัเิตม็ตามความสามารถ สอดคล้องกบัความ

ถนดั ความสนใจ และความต้องการของผู้ เรียน เพ่ือพฒันาศกัยภาพความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์โดยยดึ

หลกัวา่ ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ  

 ทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้  

          กระบวนการเรียนรู้เป็นแนวทางท่ีจะได้มาซึง่ความรู้จากความคดิ  วิเคราะห์ วางแผน

ปฏิบตัจิริง ประเมิน ปรับปรุงให้เหมาะสม สรุปและสร้างความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้มีหลาย

ลกัษณะบคุคลอาจมีกระบวนการเรียนรู้แตกตา่งกนั  การเรียนเนือ้หาสาระตา่งกนัก็ใช้กระบวนการ

เรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนั ผู้ วิจยัจงึขอนําเสนอทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

ดงันี ้

 2.3.1 แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ เป็นแนวคดิท่ีเน้นการปฏิบตัหิรือ

มีประสบการณ์จริงมากพออยา่งตอ่เน่ือง โดยเน้นกระบวนการคดิวิเคราะห์ควบคูก่บักระบวนการทาง
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สงัคม ท่ีผู้ เรียนจะมีการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ความเข้าใจ  ความคดิ หรือ

ด้านสตปัิญญา ด้านอารมณ์ ความรู้สกึ และด้านทกัษะ สาระสําคญัของแนวคดินีมี้ดงันี  ้

 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์  ได้มีนกัวิชาการหลายคนได้

ให้ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์  (Experiential Learning) โดยในอดีตมกัจะใช้

คําภาษาองักฤษเหลา่นีแ้ทนอาทิ “Learning by Doing” หรือ “Active Learning” หรือ “Action 

Learning” (Dennison Bill ;& Kirk Roger. 1990: 5) ท่ีสําคญัสรุปได้ ดงันี ้

 วฒันาพร ระงบัทกุข์ (2542: 41) ได้กลา่วถึงการจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์วา่

เป็นการเรียนรู้ท่ีมุง่เน้นให้ผู้ เรียนสร้างความรู้จากประสบการณ์เดมิ   สมศกัดิ์ ภูว่ภิาดาวรรธน์ (2544 : 

39) ได้ให้ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์วา่  เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ หรือ  

การเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบตัจิริง โดยผู้ เรียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์แล้ว จะได้รับการกระตุ้น

ให้สะท้อนสิ่งตา่ง ๆ(Reflection) ท่ีได้จากประสบการณ์ออกมา เพ่ือพฒันาทกัษะใหม่ ๆ อารมณ์ 

ความรู้สกึใหม่ ๆหรือวิธีการคดิใหม่ ๆ 

 ทิศนา แขมมณี (2550: 131) ได้ให้ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบ

ประสบการณ์ หมายถึง การดําเนนิการอนัจะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายโดยให้ผู้ เรียน

ได้รับประสบการณ์(Experience) ท่ีจําเป็นตอ่การเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียนรู้ก่อน แล้วจงึให้ผู้ เรียนย้อนไป

สงัเกต ทบทวนสิ่งท่ีเกิดขึน้ และนําสิ่งท่ีเกิดขึน้มาคดิพิจารณาไตร่ตรองร่วมกนัจนกระทัง่ผู้ เรียนสามารถ

สร้างความคดิรวบยอดหรือสมมตฐิานตา่ง  ๆ ในเร่ืองท่ีเรียนรู้ แล้วจงึนําความคดิหรือสมมตฐิาน

เหลา่นัน้ไปทดลองหรือประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ตอ่ไป  

 เดน็นิสนั บลิ และเคร์ิก โรเจอร์ (Dennison Bill ;& Kirk Roger. 1990: 3-4)ได้อธิบาย

การจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์ หมายถึง การจดัประสบการณ์ให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสปฏิบตัิ (Doing)   

ทัง้ในและนอกชัน้เรียนแล้วเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีได้มาทบทวน (Review)ด้วยการอภิปรายพดูในสิ่งท่ียงั

ไมเ่ข้าใจ คลมุเครือ เสนอภาพการหยัง่เห็นในประสบการณ์เฉพาะเร่ืองท่ีพบ ชว่ยให้ผู้ เรียนตัง้ใจ จดจอ่ 

เกิดการเรียนรู้ขึน้ (Learn) และนําการเรียนรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ (Apply) เป็นวงจรตอ่เน่ือง การเรียนรู้ท่ี

เกิดขึน้จงึเป็นผลจากการกระทําซึง่สามารถสงัเกตเหน็ได้จากการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม  (Behavior) 

และอารมณ์ ความรู้สกึ (Attitude)ตลอดจนได้รับการพสิจูน์วา่ มีความรู้ท่ีเป็นปัญญาอยา่งมาก 

(Identify Greater Knowledge)เกิดขึน้จากการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 

 เมคกิล   และบร็อคแบงค์   (McGill  ;& Brockbank.2004: 13-14) ได้ให้ความหมาย

ของ    การจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์ แตใ่ช้ภาษาองักฤษคําวา่ Action Learning แทน วา่เป็น

การจดัประสบการณ์ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการผา่นการสะท้อน  (Reflection) และการกระทํา 
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(Action) ทําให้สามารถค้นพบแนวปฏิบตัใินเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตใหม่  ๆ ได้หรือถกู

คาดการณ์ลว่งหน้าไว้วา่จะเกิดขึน้ 

 จากความหมายท่ีนกัวิชาการดงักลา่วได้นําเสนอความหมายของการจดัการเรียนรู้

แบบประสบการณ์ ผู้ วิจยัสามารถสรุปความหมายได้วา่ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้มีโอกาสรับ

ประสบการณ์ทัง้ในและนอกชัน้เรียนโดยผา่นการปฏิบตัจิริง มีการทบทวนการเรียนรู้ด้วยการเก็บ

รวบรวมข้อมลู นําข้อมลูท่ีได้ผา่นกระบวนการสะท้อนทางความคดิในเร่ืองท่ีได้กระทําและการสะท้อน

การกระทํา ชว่ยให้เกิดการหยัง่เห็นหรือคาดการณ์ลว่งหน้าถึงแนวปฏิบตัใิหมท่ี่ต้องการหรือเผชิญใน

เหตกุารณ์ในอนาคตใหม่ ๆ ได้ ชว่ยให้เกิดการสร้างความรู้ท่ีเป็นปัญญาปฏิบตัขิึน้ในผู้ เรียนการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐานจงึชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจท่ีชดัเจนและมีความหมายตอ่

ผู้ เรียน เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ท่ีเร่ิมจากประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมเห็นได้ชดัเจน  นําประสบการณ์ท่ี

ได้มาทบทวนผา่นกระบวนการสะท้อนทางความคดิในเร่ืองท่ีได้กระทําและการสะท้อนการกระทํา  ทํา

ให้สามารถชว่ยถ่ายโอนการเรียนรู้ท่ีได้รับการศกึษาในชัน้เรียนซึง่เป็นนามธรรมได้กบัการลงมือปฏิบตัิ  

สง่ผลตอ่การคดิการปฏิบตัใิหม่ ๆ หรือสร้างความรู้ใหมข่ึน้ ชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สกึผกูพนั ตระหนกั

ถึงความสําคญัของกระบวนการเรียนรู้ มีความต้องการและความรับผดิชอบท่ีจะเรียนรู้ตอ่ไป 

ลักษณะสาํคัญของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐาน 

ลกัษณะสําคญัดงันี ้(วฒันาพร ระงบัทกุข์.2542: 41-46)(ทิศนา แขมมณี.2550: 131-132) 

1. เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัประสบการณ์ของผู้ เรียน โดยผู้สอนมีการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ (Learning Experience) ในเร่ืองท่ีเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้ลงไปประสบพบเห็นด้วยตนเอง 

2. เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผู้ เรียนต้องทํากิจกรรมการเรียนไมไ่ด้นัง่

ฟังบรรยายอยา่งเดียว ก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีท้าทายและตอ่เน่ือง 

3. มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียน และผู้ เรียนกบัผู้สอน 

4. ปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ก่อเกิดการขยายตวัของเครือขา่ยความรู้ท่ีผู้ เรียนมีอยูอ่อกไป

กว้างขวาง 

5. เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัการส่ือสารทกุรูปแบบ  การพดูหรือการเขียนการวาดรูป    

การแสดงบทบาทสมมติ ซึง่เอือ้อํานวยให้เกิดการแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ และสงัเคราะห์การเรียนรู้ 

6. ผู้ เรียนมีการสะท้อน (Reflect) และอภิปราย (Discussion) 

7. ผู้ เรียนมีการนําความคดิรวบยอด หรือหลกัการ หรือสมมตฐิานตา่ง ๆ ท่ีสร้างขึน้ไป

ทดลองหรือประยกุต์ใช้สถานการณ์ใหม่ ๆ 
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8. ผู้สอนมีการตดิตามผลและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแลกเปล่ียนผลการทดลองหรือการ

ประยกุต์ใช้ความรู้ เพ่ือขยายขอบเขตของการเรียนรู้ หรือปรับเปล่ียนความคดิ หรือหลกัการ หรือ

สมมตฐิานตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม 

9. ผู้สอนมีการวดัและประเมินผล โดยใช้การประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองของ

ผู้ เรียน ประกอบกบัการประเมินผลของผู้สอนด้วย 

กลา่วโดยสรุปจะเหน็ได้วา่ลกัษณะสําคญัของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐานนัน้  

ผู้สอนมีบทบาทหน้าท่ีจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียนโดยเน้นให้ผู้ เรียนได้กระทําอยา่งต่ืนตวั

ควบคูก่บักระบวนการทางสงัคม โดยใช้การตดิตอ่ส่ือสารทกุรูปแบบ มีการสะท้อนความคดิในเร่ืองท่ีได้

กระทําและการสะท้อนการกระทํา นําไปสูก่ารเช่ือมโยงความรู้ท่ีได้สรุปอ้างอิง สร้างแนวความคดิรวบ

ยอด หรือหลกัการ หรือวิธีการ หรือสร้างความรู้ใหม่ ๆตลอดจนการประยกุต์ใช้ความรู้ท่ีได้ รวมถึง

ผู้สอนและผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในผู้ เรียน 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐาน ได้มีนกัวิชาการหลายคนได้เสนอ

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐานท่ีสําคญัมีดงันี  ้

วฒันาพร ระงบัทกุข์ (2542: 43) ได้กลา่วถึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐานวา่

เป็นกระบวนการท่ีมีความเป็นพลวตัร โดยอาจเร่ิมท่ีขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่ แล้วเคล่ือนย้ายไปมา

ระหวา่งขัน้ตอน ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ (1) ประสบการณ์(Experience) (2) การสะท้อนและ

อภิปราย (Reflection and Discussion) (3) ความเข้าใจและเกิดความคดิรวบยอด (Understanding 

and Conceptualization) และ (4) การทดลองหรือประยกุต์แนวคดิ (Experiment or Application)           

สมศกัดิ์ ภูว่ภิาดาวรรธน์ (2544: 41-42) ได้อธิบายกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็น

ฐานประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่ (1) ประสบการณ์ (Experiencing) (2)นําเสนอและแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ (Publishing) (3) อภิปรายผล (Discussing) (4) สรุปอ้างอิง  (Generalizing) และ (5) 

ประยกุต์ใช้ (Applying) 

โคล์บ (Dennison ;& Roger. 1990: 18-20 ; citing Kolb. 1983)ได้เสนอขัน้ตอนการจดั     

การเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐาน โดยใช้วงจรของ Kolb (Kolb’scycle) ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน 

ได้แก่ (1)การพบเห็นประสบการณ์รูปธรรม (Concrete Experience) (2)การสงัเกตและการสะท้อน 

(Reflection and Observation) (3)เกิดความคดิรวบยอดและสรุปอ้างอิง  สร้างความรู้ใหม ่(Formation 

of Abstract Concepts and Generalizations) และ(4)ทดสอบแนวคดิท่ีได้ในสถานการณ์ใหม่ 

(Testing Implications of Concepts in New Situations) 
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ภาพประกอบ 2  วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential  Learning) ของ  

       โคล์บ (Dennison ;& Roger. 1990: 18-20 ; citing Kolb. 1983) 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 ประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete  Experience) เป็นประสบการณ์การ

เรียนรู้ท่ีเกิดจากความรู้สกึของบคุคลเม่ือได้ทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่  

ขัน้ตอนท่ี 2  การสงัเกต  และการแสดงความเห็นหรือการให้ข้อมลูสะท้อนสิ่งท่ีได้จากการ

สงัเกต(Reflection  of  Observation) โดยท่ีผู้ เรียนสามารถเสนอแนวคดิตา่งๆ  ท่ีได้จากการสงัเกตจาก

ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ในขัน้ตอนแรก 

ขัน้ตอนท่ี 3 กําหนดกรอบแนวคดิให้กบัสิ่งท่ีเป็นนามธรรมและสรุปผล (Abstract  

Conceptualization)ผู้ เรียนรวบรวมประสบการณ์ท่ีได้จากการเห็น  การสงัเกตในขัน้ตอนท่ีสองมา

ประมวลสร้างเป็นแนวคดิตา่งๆ  เป็นทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ของตนเอง  

ขัน้ตอนท่ี 4 นําผลสรุปของสิ่งท่ีเรียนรู้ไปทดลองใช้กบัสถานการณ์ใหมท่ี่ตา่งออกไป(Active  

Experience)  นัน้คือการนําข้อสรุปท่ีเป็นทฤษฎีปฏิบตัใินขัน้ตอนท่ี 3 ไปทดลองปฏิบตัใินสถานการณ์

ตา่งๆอาจจะเป็นขัน้ตอนของการประยกุต์สิ่งท่ีตนได้เรียนรู้มากบัสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนัออกไป  และ

หมนุเวียนอยูใ่นวงจรการเรียนรู้อีก 

มาร์โล และเพจ (Eva  & Susan . 2001: 162-165 ; citing  Marlowe & Page. 1998) ได้เสนอ

ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐาน  5 ขัน้ตอนในรูปแบบประสบการณ์ (Experiential 

Model) ดงันี ้(1) กําหนดเป้าหมาย(Goal Setting) (2)การมีสว่นร่วมในประสบการณ์ท่ีได้วางแผน

ประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม 

(Concrete  Experience) 

การสงัเกตและการแสดง

ความเห็นหรือการให้ข้อมลู

สะท้อนสิง่ท่ีได้จากการสงัเกต 

(Reflection  of  Observation) 

นําผลสรุปของสิ่งท่ีเรียนรู้ไป

ทดลองใช้กบัสถานการณ์ใหมท่ี่

ตา่งออกไป 

(Active  Experience) 

กําหนดกรอบแนวคดิให้กบัสิ่งท่ี

เป็นนามธรรมและสรุปผล 

(Abstract  Conceptualization) 
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ร่วมกนั (Experiencing หรือParticipate in a Planed Experience)  (3)การสะท้อน (Reflecting) ท่ี

ผา่นกระบวนการสงัเกต(Process through Observation) ผา่นการกําหนดเป้าหมายแล้ว มีการ

สะท้อนและวิเคราะห์(Reflection and Analysis) (4)การสรุปอ้างอิงเป็นหลกัการ แนวความคดิรวบ

ยอด(Generalizing) ท่ีได้จากประสบการณ์และการประมวลผล (Formulate Abstract 

Concepts,Rules, and Principles from Experience and Processing) และ(5)การประยกุต์ใช้

(Application) ในสถานการณ์ใหมรู่ปแบบประสบการณ์ของอีวา และซูซาน (Eva  ;& Susan:n.d.) ได้

อธิบายแนวคดิพืน้ฐานท่ีสําคญั 3 ประการของการจดัการเรียนรู้เน้นประสบการณ์เป็นฐานไว้ คือ 

(1)การเรียนรู้จะมีประสิทธิผลสงูสดุนัน้ ผู้ เรียนต้องเข้ามามีสว่นเก่ียวข้องกบัประสบการณ์การเรียนรู้  

(2)ความรู้ท่ีผู้ เรียนได้ค้นพบนัน้จะมีความหมาย หรือทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม และ    

(3)การเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดความผกูพนั ผู้ เรียนจะต้องกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และมีการจงูใจให้มี

สว่นร่วมภายใต้กรอบการทํางานท่ีได้กําหนดขึน้ร่วมกนั  ซึง่จะชว่ยเสริมสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึน้

ในผู้ เรียนได้เป็นอยา่งดี นอกจากนีรู้ปแบบประสบการณ์ยงัชว่ยเสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีกระบวนการคดิ

วิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ เกิดความรู้สกึและอารมณ์ ความรู้สกึภายในขึน้ได้จากการสะท้อนความคดิใน

เร่ืองท่ีได้กระทํา และการสะท้อนการกระทํา ชว่ยสร้างความคดิรวบยอดหรือสร้างความรู้ใหม่ ๆ ได้ และ

ได้นําความรู้ท่ีค้นพบไปปฏิบตัทิดลองจริง จงึชว่ยเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้ เรียนมากขึน้ 

 วเิคราะห์กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐาน  

ผู้ วิจยัวิเคราะห์ข้อคดิเห็นบง่ชีท่ี้สําคญัในกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐานโดยใช้

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมลูคณุภาพของทฤษฎีฐานราก มาวิเคราะห์เพ่ือค้นหาข้อคดิเห็นบง่ชีท่ี้

เก่ียวข้องวา่มีจดุร่วม จดุแตกตา่งเร่ืองใดบ้าง และสรุปข้อบง่ชีก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์

เป็นฐานท่ีได้ดงัปรากฏรายละเอียดผลการวิเคราะห์ในตาราง  3 

 

ตาราง 3 ข้อบง่ชีสํ้าคญัในกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐานจําแนกตามรายช่ือนักวิชาการ 
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1. มปีระสบการณ์/มสีว่นร่วมในประสบการณ์     4 

2.การสะท้อนและอภิปราย/นําเสนอแลกเปลีย่น 

ประสบการณ์อภิปรายผล/ใช้การสงัเกตให้มีการสะท้อน 

    4 

นกัวิชาการ 

ข้อบง่ชีก้ระบวนการเรียนรู้ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
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รวม 

3. การเข้าใจเกิดความคิดรวบยอด/สรุปอ้างอิง     4 

4. ทดลองประยกุต์ใช้/ทดสอบแนวคดิท่ีได้ในสถานการณ์ใหม ่     4 

5. กําหนดเป้าหมาย - - -  1 

6. การวางแผนร่วมกนั - - -  1 

 

นกัวิชาการทัง้ 4 คนได้ให้ความคดิเหน็สอดคล้องตรงกนั ได้แก่ มีประสบการณ์/มีสว่นร่วมใน

ประสบการณ์ (4) การสะท้อนและอภิปราย/นําเสนอแลกเปล่ียนประสบการณ์ อภิปรายผล/ใช้การ

สงัเกต ให้มีการสะท้อน(4) การเข้าใจเกิดความคดิรวบยอด/สรุปอ้างอิง(4) ทดลองประยกุต์ใช้/ทดสอบ

แนวคดิท่ีได้ในสถานการณ์ใหม่(4) และมีนกัวิชาการ 1 ใน 4 คนดงักลา่วได้ให้ข้อคดิเห็นบง่ชีท่ี้แตกตา่ง

ออกไปเพิม่เตมิอีก 2 ข้อ คือ กําหนดเป้าหมาย (1) และวางแผนร่วมกนั (1)เม่ือพิจารณาข้อคดิเห็นบง่ชี ้

กระบวนการเรียนรู้ท่ีนกัวิชาการทกุคนได้ให้ความคดิเห็นสอดคล้องตรงกนันัน้ได้นําเสนอขัน้ตอนท่ี

เหมือนกนั 4 ขัน้ตอน ได้แก่ (1)ขัน้ตอนมีประสบการณ์ หรือขัน้ลงมือปฏิบตัจิริง(Do) ในขัน้ตอนนี ้

ผู้ เรียนต้องเผชิญ หรือสมัผสัประสบการณ์จริง หรือกระทํากิจกรรมจริง (2)ขัน้วิเคราะห์ข้อมลูแล้ว

สะท้อนผลการวิเคราะห์ข้อมลูออกมาเป็นความคดิในเร่ืองท่ีได้กระทําและการสะท้อนการกระทําโดย

ผู้ เรียนต้องใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีหลากหลายรวมถึงกระบวนการสงัเกต  กระบวนการคดิ

วิเคราะห์ นําข้อมลูมาแยกแยะ จดัระบบเพ่ือประมวลผลข้อมลู นําเสนอผลการประมวลข้อมลูท่ีได้

ออกมาด้วยการอธิบาย อภิปราย พดูหรือเขียนความรู้สกึตอ่สิง่ท่ีได้จากการวิเคราะห์หรือประมวลผล

ข้อมลู ซึง่เป็นการทบทวน (Review) สิ่งท่ีได้สมัผสัประสบการณ์ท่ีผา่นกระบวนการคดิวิเคราะห์มาแล้ว  

(3)ขัน้เกิดการเรียนรู้ (Learn) เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ เช่ือมโยงความรู้ แล้วสรุปอ้างอิงสร้าง

ความคดิรวบยอดจากการคดิวิเคราะห์ข้อมลู  โดยเฉพาะถ้าได้มีการแลกเปล่ียนมมุมองท่ีหลากหลายก็

จะเกิดความเช่ือมโยงของความรู้เป็นปัญญาท่ีได้จากการปฏิบตัเิป็นหลกัการ  และสร้างความรู้ใหมข่ึน้ 

และ (4)ขัน้ประยกุต์ใช้ (Apply) ขัน้ตอนนีผู้้ เรียนสามารถนําหลกัการ ปัญญาปฏิบตัิ หรือความรู้ใหมท่ี่

ได้ไปทดลองใช้หรือทดลองใช้ในสถานการณ์ใหมห่รือประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัเป็นวงจรตอ่เน่ืองกนั

 แนวคดิกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐานท่ีได้  4 ขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัจะนําไปวิเคราะห์

นกัวิชาการ 

ข้อบง่ชีก้ระบวนการเรียนรู้ 
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ร่วมกบักระบวนการเรียนรู้ท่ีวิเคราะห์ได้จากแนวคดิกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาตกิาร

เรียนรู้ของผู้ใหญ่  และสภาพปัญหา  ความต้องการในการเรียนรู้เชน่  แนวคดิกระบวนการเรียนรู้แบบ

นําตนเอง  แนวคดิกระบวนการสะท้อนความคดิผงัมโนทศัน์   และแนวคดิการจดัการเรียนรู้แบบพบ

กลุม่ เพ่ือนํามากําหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ได้แก่ กิจกรรมการ

เรียนรู้  ขัน้ตอนการทํากิจกรรม เนือ้หา ชว่งเวลา ระยะเวลาการปฏิบตักิิจกรรม  การประเมนิผล เป็นต้น  

2.3.2  แนวคดิการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง 

ความหมายของการเรียนรู้แบบนําตนเอง 

นกัการศกึษาหลายทา่นได้ให้ความหมายเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบนําตนเองไว้  ดงันี ้

ทฟั (Tough.1979: 114)ได้กลา่วถึงการเรียนรู้แบบนําตนเองวา่ เป็นการเรียนโดยเจตนา       

จงใจ ตัง้ใจท่ีจะเรียนรู้ และจะเกิดขึน้เม่ือคนใดคนหนึง่ผกูพนัและมุง่มั่นกบัการเรียนเร่ืองใดเร่ืองหนึง่

อยา่งตอ่เน่ือง พร้อมกบัมีการวางแผนการเรียนของตนเองด้วย  โนลส์ (Knowles. 1975: 18) ได้ให้

ความหมายของการเรียนรู้แบบนําตนเองวา่ เป็นกระบวนการคดิริเร่ิมการเรียนเอง โดยวินจิฉยัความ

ต้องการในการเรียนของตน กําหนดเป้าหมายและส่ือการเรียน ตดิตอ่กบับคุคลอ่ืน หาแหลง่ความรู้ 

เลือกใช้ยทุธวิธีการเรียนรู้ เสริมแผนการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนของตน ด้วยความร่วมมือ

ชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืนหรือไมก็่ได้ ซึง่ผู้ เรียนสามารถเรียนได้ดีกวา่ท่ีจะให้ผู้ อ่ืนริเร่ิมการเรียนให้ เพราะ

ผู้ เรียนจะมีจดุหมายชดัเจนและมีแรงจงูใจสงู เรียนอยา่งตัง้ใจ สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ 

สามารถพฒันาความเป็นตวัของตวัเอง มีความเป็นอิสระในการเรียน และจะมีความรับผิดชอบตอ่

ตนเองเพิ่มขึน้เร่ือยๆ นอกจากนี ้การเรียนรู้แบบนําตนเองจะทําให้ผู้ เรียนได้พฒันาความสามารถให้

สอดคล้องกบัระบบการศกึษาใหม่ หลกัสตูรใหมห้่องเรียนแบบเปิด ศนูย์บริการทางวิชาการ การศกึษา

อยา่งอิสระ การจดัโปรแกรมการเรียนให้กบับคุคลภายนอก มหาวิทยาลยัเปิด ทําให้ผู้ เรียนสามารถ

ดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  ดงันัน้ การเรียนรู้แบบนําตนเองจงึเป็น

กระบวนการตอ่เน่ืองตลอดชีวิต (A Lifelong Process) (Knowles. 1975: 14 - 15) 

กริฟฟิน (Griffin. 1987: 153) สรุปวา่ การเรียนรู้แบบนําตนเองคือ วิธีการเรียนรู้และวิธีการ

สอนท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยแสดงพฤตกิรรมท่ีหลากหลาย 

ทําให้ผู้ เรียนต้องควบคมุการเรียน และทําความเข้าใจเนือ้หาด้วยตนเอง 

แคนดี ้(Candy. 1991: 6 – 23) ได้วิเคราะห์แนวความคดิเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบนําตนเองวา่  

ประกอบด้วย 2 มิติ คือ มติขิองกระบวนการ (process) วา่ เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนให้ผู้ เรียน

พฒันาตนไปสูก่ารเป็นผู้ เรียนรู้แบบนําตนเอง และมิตขิองผลผลิต (product) คือลกัษณะของผู้ เรียนรู้

แบบนําตนเอง 
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สมบตัิ สวุรรณพิทกัษ์ (2543: 7) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบนําตนเองวา่  เป็น

กระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และการพฒันาทกัษะท่ีผู้ เรียนจดัการเรียนด้วยตนเอง โดยรับความ

ชว่ยเหลือแนะนําและสนบัสนนุจากผู้ อ่ืน เชน่ เพ่ือน หรือครู และให้ความคดิเห็นวา่ การเรียนรู้แบบนํา

ตนเองนีผู้้ เรียนจะได้ทํากิจกรรมการเรียนร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งหลากหลาย  เชน่ ครูผู้สอน ผู้ให้คําแนะนํา 

วิทยากร และเพ่ือน 

กลา่วโดยสรุปได้วา่ การเรียนรู้แบบนําตนเอง หมายถึง การท่ีผู้ เรียนเป็นผู้ ริเร่ิมการเรียนด้วย

ตนเอง โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการสิง่ท่ีจะเรียน มีวิธีการเลือกและแสวงหาความรู้ มีกระบวนการ

เรียนรู้ ได้แก่ การกําหนดเป้าหมายการเรียน การวางแผนการเรียน การค้นหาและเลือกแหลง่การเรียนรู้ 

ทัง้บคุคลและวิทยาการ ส่ือตา่งๆ มีทกัษะการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน ทกัษะการตดัสนิใจ และสามารถ

ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทกัษะการจดัการเรียนด้วยตนเอง โดยอาจได้รับความชว่ยเหลือ

แนะนําและสนบัสนนุจากผู้ อ่ืน เชน่ เพ่ือน หรือครู  

 

ลักษณะของการเรียนรู้แบบนําตนเอง 

ความสามารถในการเรียนรู้แบบนําตนเองเป็นลกัษณะสําคญัของผู้ เรียนวยัผู้ใหญ่  เป็น

เป้าหมายท่ีสําคญัของการศกึษาท่ีจะนําไปสูก่ารเป็นผู้สร้างองค์ความรู้   นกัวิชาการได้เสนอรูปแบบของ

การเรียนการสอนแบบนําตนเองออกเป็น 5 กลุม่ (สนุนัทา สวุรรณศลิป์. 2543: 26 ; อ้างอิงจาก  

Griffin. 1987) คือ 

 1. กลุม่ท่ีเช่ือในแนวคดิของโนลส์ (Knowles group learning stream) ท่ีใช้รูปแบบ

“learning contract” หรือ สญัญาการเรียน เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการทําให้ผู้ เรียนเรียนด้วยตนเอง  

 2. กลุม่ท่ีเช่ือแนวคดิของทฟั (Tough adult project stream) รูปแบบท่ีสําคญั คือ 

“learning project” ท่ีเป็นตวัชีว้า่บคุคลมีสว่นในการเรียนรู้แบบนําตนเองเพียงใด  

 3. กลุม่ท่ีเช่ือเร่ืองบทเรียนสําเร็จรูป (individulized program instruction) ซึง่ตาม

แนวความคดิของ สกินเนอร์ กริฟฟิน ได้วิจารณ์วา่ วิธีนีเ้ป็นวิธีการท่ีเรียนด้วยตนเอง (self-directed  

approach) มากกวา่เป็นการเรียนรู้แบบนําตนเอง (self-directed learning) เพราะครูกํากบัการเรียน

มากกวา่ 

 4. กลุม่ท่ีไมอ่ยูใ่นสถานศกึษา (non-tradition instutional) ผู้ เรียนจะได้ประกาศนียบตัร  

สําหรับบคุคลภายนอก อาจเป็นการสะสมหนว่ยกิต หรือได้ประสบการณ์ชีวิต ฯลฯ หรือเป็นกลุม่คนท่ี

ต้องการความรู้มาสมคัรเรียนด้วยความสนใจ  

 5. กลุม่ท่ีเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ในชีวิตของตน  เป็นการเรียนรู้ตามสภาพจริงของมนษุย์  

โนลส์ (Knowles. 1975: 87) ได้เสนอทฤษฎีการศกึษาผู้ใหญ่ (andragogy) ซึง่เขาเช่ือวา่การเรียนรู้จะ
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เรียนได้มากท่ีสดุ เม่ือมีวิธีการและเทคนิคการสอนให้ผู้ เรียนมีสว่นเก่ียวข้องในการเรียนรู้แบบนําตนเอง       

ซึง่ทฤษฎีนีต้ัง้อยูบ่นสมมตุฐิานของการเรียนรู้ 4 ประการ คือ 

 1. ด้านมโนทศัน์ (self-concept) เม่ือบคุคลเจริญวยัขึน้เป็นผู้ใหญ่มีวฒุิภาวะจะมอง

ตนเองวา่สามารถควบคมุและนําตนเองได้โดยไมต้่องพึง่พาใคร  มีอิสระเป็นผู้ นําตนเองได้ 

 2. ประสบการณ์ (experience) บคุคลจะแสวงหาประสบการณ์เพิม่มากขึน้ตามอายุ

และ    วฒุภิาวะ ประสบการณ์จะสามารถรองรับการเรียนรู้ใหม่ๆ  เพิ่มขึน้จนเป่ียมไปด้วยแหลง่การ

เรียนรู้ 

 3. ความพร้อม (readiness) ผู้ใหญ่พร้อมท่ีจะเรียนเม่ือเห็นวา่ สิ่งท่ีเรียนมีความหมาย

และความจําเป็นตอ่บทบาทและสถานภาพทางสงัคม พร้อมท่ีจะเพิ่มพนูความรู้ได้พฒันาตนเอง 

 4. แนวโน้มตอ่การเรียนรู้ (orientation to learning) การเรียนรู้ของผู้ใหญ่เป็นการเรียน

เพ่ือแก้ปัญหาชีวิตประจําวนั ยดึปัญหาเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้มากกวา่เนือ้หาสาระ  จงึสนใจท่ีจะ

เรียนเนือ้หาใกล้ตวัและเกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง  ผู้ใหญ่จะทําตามแรงจงูใจภายในมากกวา่ภายนอกทัง้นี  ้

นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีมีชว่งวยัระหวา่ง วยัรุ่น (อาย ุ13 – 19 ปี) กบัวยัผู้ใหญ่ตอนต้น (อาย ุ20 – 

30 ปี) ครูผู้สอนควรได้เข้าใจความรู้สกึของผู้ เรียนวา่ เขามีความรับผดิชอบ มีวฒุภิาวะเพียงใด เพ่ือ

วางแผนจดัวิธีการสอนให้เหมาะสม การเรียนรู้แบบนําตนเองในอดีตถกูจดัเป็นเร่ืองการศกึษาผู้ใหญ่  

แท้ท่ีจริงแล้วสามารถนําไปใช้กบัทกุกลุม่อายุ วฒันธรรม และทกุระดบัการศกึษา (รุ่ง แก้วแดง. 2540)  

อยา่งไรก็ตาม การเรียนรู้แบบนําตนเอง จําเป็นต้องอาศยัหลกัการของทฤษฎีการศกึษาผู้ใหญ่

โดยถือวา่ ผู้ เรียนจะต้องมีความต้องการเป็นของตวัเอง และในขณะเดียวกนัก็ต้องการให้ผู้ อ่ืนเห็นวา่ 

เขาเป็นตวัของตวัเองด้วย ฉะนัน้ ผู้สอนไมค่วรนําความคดิของตนไปจํากดัผู้ อ่ืน แตค่วรสง่เสริมให้มี

ความรับผดิชอบตอ่การเรียนมาจากตวัของผู้ เรียนเอง  โดยให้ผู้ เรียนมีสว่นเก่ียวข้องมากท่ีสดุ และ    

การเรียนรู้แบบนําตนเองจะมีประสิทธิภาพได้ดีนัน้ยงัขึน้กบัองค์ประกอบการเรียนการสอนท่ีมี

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอน เนือ้หา และผู้ เรียนด้วย (สรรรัชต์ หอ่ไพศาล. 2554: ออนไลน์)  

นกัวิชาการได้กลา่วถึงพฤตกิรรมของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของการเรียนรู้แบบนําตนเองไว้หลาย

ทา่น อาทิ สมคดิ อิสระวฒัน์ (2543), โนลส์( Knowles .1975), สเคเจอร์ ;&เดฟ(Skager ;& Dave. 

1978) โบด์(Boud. 1982) ,แคนดี ้(Candy. 1991) และ ฮีมสตราและเบร์ิน (Hiemstra ;& Burns. 

1997) ซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้

     1. ความเป็นตวัของตวัเอง (autonomy) ไมข่ึน้กบัผู้ใด เป็นผู้ ท่ีสามารถควบคมุ และนํา

ตนเองได้    มีอิสระทางอารมณ์จากการครอบงําของสงัคม เป็นผู้ ชีแ้นะ อภิปรายในห้องเรียน มีการ

แสดงความคดิเห็นสว่นตวั รู้จกัปฏิเสธท่ีจะเห็นด้วยหรือปฏิบตัติามในสิ่งท่ีผู้ อ่ืนต้องการถ้าเห็นวา่เป็นสิ่ง

ท่ียอมรับไมไ่ด้ พยายามมีความคดิเหน็ท่ีแตกตา่งจากผู้สอน เลือกใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใดแบบหนึง่ 
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มีการกําหนดปัญหาเทียบกบัมาตรฐานของระยะเวลาและสถานท่ีวา่ลกัษณะการเรียนแบบใดท่ีมี

คณุคา่และเป็นท่ียอมรับได้ สามารถเลือกทางแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกบัตนเองและสถานการณ์ท่ีกําลงั

เผชิญอยูไ่ด้ 

 2. มีแรงจงูใจภายใน (instrinsic motivation) สามารถเรียนโดยปราศจากสิง่ควบคมุหรือ

บงัคบัจากภายนอก เชน่ รางวลั การถกูตําหนิ การลงโทษ การเรียนเพ่ือวฒุิบตัรหรือตําแหนง่แตค่วร

เรียนแบบร่วมมือกบัเพ่ือนหรือบคุคลอ่ืน 

 3. เป็นผู้ยอมรับตนเอง (self-acceptance) มีเจตคตใินเชงิบวกตอ่ตนเอง และมี

บคุลกิภาพเชงิบวก ตลอดจนการมีข้อมลูเชิงบวกตอ่สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้  ระบคุา่นิยมสว่นตวัและ

ความสนใจของตนเองได้ 

 4. รู้ “วิธีการท่ีจะเรียน” (know how to learn) ผู้ เรียนควรมีขัน้ตอนการเรียนรู้ของตนเชน่         

มีการวางแผนการเรียน อนัประกอบด้วย การรับรู้ความต้องการในการเรียนของตน การวางจดุมุง่หมาย

ให้สอดคล้องกบัความต้องการ และวางแผนการปฏิบตังิานท่ีมีประสิทธิภาพบรรลตุามวตัถปุระสงค์ มี

ระบบการเรียนและประยกุต์ได้ ช่ืนชมและสนกุสนานกบักระบวนการเรียน ทบทวน  กระบวนการเรียนรู้

อยา่งตอ่เน่ือง สามารถประเมินข้อบกพร่องและข้อจํากดัของตนเองในฐานะผู้ เรียน  มีการเรียนจาก

ข้อผดิพลาดและความสําเร็จ สามารถประเมินตนเองและเข้าใจศกัยภาพของตน (feedback and 

reflection) สามารถปรับยทุธศาสตร์ของตนเองเพ่ือเสริมศกัยภาพในการเรียนรู้  

 5. ใช้ตนเองเป็นแหลง่ข้อมลู (self resourceful) คือ รู้วา่ตนจะเรียนเร่ืองอะไร ต้องการ

ทกัษะและข้อมลูท่ีจําเป็นอะไร อาจกลา่วได้วา่มีความคดิริเร่ิมในการวินจิฉยัหรือประเมนิความต้องการ

ใน  การเรียนรู้ของตนเอง สามารถกําหนดเป้าหมาย มีวิธีการรวบรวมข้อมลูและสามารถท่ีจะ

ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองวา่เรียนได้ดีแคไ่หน และรู้จกัพฒันาเกณฑ์ในการประเมินของตนเอง

อาจให้ผู้ อ่ืนประเมินและประเมินตามสภาพจริง ควรเป็นผู้จดัการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ด้วยตนเองมี

ความสามารถในการเลือกแหลง่ท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ หรือแสวงหาบคุคลและแหลง่วิทยาการท่ี

เหมาะสมโดยไมต้่องเรียนรู้เอง ตระหนกัในความสามารถทางการตดัสินใจ ความรับผดิชอบตอ่หน้าท่ี

และบทบาทในการเป็นผู้ เรียนรู้ท่ีดี 

 6. สร้างกรอบแนวคดิได้ชดัเจนอยา่งอิสระ พร้อมท่ีจะเปล่ียนแนวคดิอยา่งมีเหตผุล 

 7. มีลกัษณะท่ีเปิดกว้างตอ่ประสบการณ์ (openness to experience) ได้แก่ สมคัรใจท่ีจะ

เรียนด้วยตนเอง (voluntarity to learn) โดยเรียนด้วยความสนใจ อยากรู้ อดทนตอ่ความคลมุเครือ 

ชอบสิง่ท่ียุง่ยากสบัสน เรียนอยา่งสนกุ ก่อให้เกิดแรงจงูใจในการทํากิจกรรมและเกิดประสบการณ์ใหม่ 

พยายามหาคําตอบด้วยวิธีการใหม่ๆ  มีความคดิริเร่ิม ประยกุต์ใช้ความรู้ในแตล่ะสถานการณ์ มีวิธีการ

นําข้อมลูไปใช้ หาโอกาสในการพฒันาและค้นหาข้อมลูในการแก้ปัญหา  
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 8. มีความสามารถในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัเพ่ือน เพ่ือให้บคุคลเหลา่นัน้เป็นผู้

สะท้อนให้ทราบความต้องการในการเรียนรู้ มีความสามารถในการเช่ือมความสมัพนัธ์กบัผู้สอนเพ่ือขอ

ความชว่ยเหลือ หรือขอคําปรึกษา รวบรวมข้อมลูจากการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคล 

 9. มองเป้าหมาย นโยบาย และแผนอยา่งอิสระ โดยปราศจากแรงกดดนัจากผู้ อ่ืนรวม  ทัง้

ให้การชว่ยเหลือผู้ อ่ืน และยอมรับความชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืน 

 10. มีลกัษณะของการยืดหยุน่ (flexibility)ในการเรียนรู้ เตม็ใจท่ีจะเปล่ียนแปลงเป้าหมาย

หรือวิธีการเรียน ใช้ระบบการเข้าถึงปัญหา ใช้ทกัษะการสํารวจ การลองผดิลองถกู โดยไมล้่มเลกิความ

ตัง้ใจท่ีจะเรียนรู้ 

 11. มีความเข้าใจถึงความแตกตา่งของบคุคลในด้านความคดิ  และทกัษะท่ีจําเป็นใน         

การเรียนรู้ ได้แก่ ความแตกตา่งระหวา่งการเรียนโดยมีครูเป็นผู้ ชีนํ้าและการเรียนรู้แบบนําตนเอง

สามารถพฒันาความเข้าใจในความเป็นไปตา่งๆ จนสามารถอธิบายกบัผู้ อ่ืนได้ 

โดยสรุปแล้ว ลกัษณะการเรียนรู้แบบนําตนเองไมส่ามารถเกิดขึน้กบัทกุคนเทา่เทียมกนัแต่

สามารถทําให้เกิดขึน้ได้ โดยจดักระบวนการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนเร่ิมต้นจากการรู้จกัและยอมรับ

ตนเอง เพ่ือท่ีจะวินิจฉยัได้วา่ ตนเองต้องการเรียนรู้สิ่งใดเสียก่อน อนัจะนําไปสูก่ระบวนการในการ

จดัการเรียนการสอนท่ีฝึกให้ผู้ เรียนมีทกัษะการเรียนรู้ และให้ผู้ เรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้แบบ

นําตนเองทีละขัน้ ตอนจนสมบรูณ์ ควรได้สร้างโอกาสให้กบัผู้ เรียน อาทิ แหลง่การเรียนรู้ การจดั

สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ และเข้าใจบทบาทของผู้สอนและผู้ เรียนให้ชดัเจน 

กระบวนการในการเรียนรู้แบบนําตนเอง เป็นวิธีการท่ีผู้ เรียนต้องจดักระบวนการเรียน 

ด้วยตนเอง โดยเป็นผู้ มีองค์ประกอบในการเรียนรู้ 5 ประการ คือ (Knowles. 1975) 

 1. การวินจิฉยัความต้องการในการเรียน 

 2. การกําหนดจดุมุง่หมายในการเรียน 

 3. การออกแบบแผนการเรียน 

 4. การดําเนนิการเรียนรู้จากแหลง่วิทยาการ 

 5. การประเมินผล 

ลกัษณะสําคญัท่ีจะต้องจดัให้ผู้ เรียนในการจดัการเรียนการสอนแบบนําตนเองมี  5 

ประการ ดงันี ้(Skager ;& Dave. 1978) 

 1. การมีสว่นร่วมในการวางแผน การจดัการ และประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้ เรียนมีสว่น

ร่วมวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้บนพืน้ฐานความต้องการของกลุม่ผู้ เรียน  

 2. การเรียนรู้ท่ีคํานงึถึงความสําคญัของผู้ เรียนเป็นรายบคุคล  ได้แก่ ความแตกตา่งใน

ความสามารถ ความรู้พืน้ฐาน ความสนใจเรียน วิธีการเรียนรู้ จดัเนือ้หาและส่ือให้เหมาะสม 
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 3. การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ การสืบค้นข้อมลู ฝึกเทคนิคท่ีจําเป็น เชน่          

การสงัเกต การอา่นอยา่งมีจดุประสงค์ การบนัทกึ เป็นต้น 

 4. การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ซึง่กนัและกนั ได้แก่ การกําหนดให้ผู้ เรียนแบง่ความ

รับผิดชอบในกระบวนการเรียนการสอน การทํางานเด่ียว และเป็นกลุม่ท่ีมีทกัษะการเรียนรู้ตา่งกนั 

 5. การพฒันาทกัษะการประเมินตนเองและการร่วมมือในการประเมินกบัผู้ อ่ืน  ได้แก่ การ

ให้ผู้ เรียนเข้าใจความต้องการในการประเมิน ยอมรับการประเมนิจากผู้ อ่ืน เปิดโอกาสให้ประเมินหลาย

รูปแบบ 

โกรว์ (Grow. 1996: 144) ได้กลา่วถึง ขัน้ของการพฒันาผู้ เรียนให้เป็นผู้ เรียนรู้แบบนําตนเอง 

โดยใช้แนวคดิขัน้การพฒันาการเรียนรู้แบบนําตนเอง  (Staged Self – directed Learning Model) 

(SSDL) จากรูปแบบภาวะผู้ นําตามสถานการณ์ (The Situational Leadership Model) ของเฮอร์เซย์

และบลานชาร์ด (Hersey and Blanchard. 1996) ซึง่แบง่เป็น 4 ขัน้ แตล่ะขัน้ ได้กลา่วถึงบทบาทของ

ผู้สอน ผู้ เรียน และตวัอยา่งการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือฝึกฝนให้ผู้ เรียนพฒันาไปสูก่ารเป็นผู้

เรียนรู้แบบนําตนเองในท่ีสดุ ดงันี ้

ขัน้ ท่ี 1 ผู้สอนเป็นผู้ มีอํานาจตามบทบาท (authority, coach) ผู้ เรียนปฏิบตัติาม  

            (dependent) 

ขัน้ ท่ี 2 ผู้สอนให้แรงจงูใจ ชีนํ้า (motivator, guide) ผู้ เรียนให้ความสนใจ (interested) 

ขัน้ ท่ี 3 ผู้สอนเป็นผู้ อํานวยความสะดวก (facililator) ผู้ เรียนมีสว่นเก่ียวข้อง (involved) 

ขัน้ ท่ี 4 ผู้สอนให้คําปรึกษา แนะนํา (consultant, delegator) ผู้ เรียนเป็นผู้ เรียนรู้แบบนํา 

            ตนเอง(self – directed) 

บอลฮยุส์ (Bolhuis. 2003: 323 – 347) ได้เสนอวิธีการสอนแบบเน้นกระบวนการ(Process – 

oriented) โดยสอนให้ผู้ เรียนสร้างพลงัแรงใจในการเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเองมีหลกัการท่ีสําคญั  

4 ประการ คือ 

 1. ให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ริเร่ิมจดักระบวนการเรียนรู้ทีละขัน้จนสมบรูณ์ 

 2. ให้ความสําคญักบัความต้องการในการสร้างความรู้  เน้นทกัษะการเรียนรู้เจตคติ และ

ความรู้ 

 3. ให้ความสนใจกบัมิตด้ิานอารมณ์ในการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนเห็นคณุคา่ในการเรียน มี

แรงจงูใจภายใน ยินดีท่ีจะแก้ปัญหาท่ียาก 

 4. ให้กระบวนการเรียนรู้และผลท่ีเกิดขึน้เป็นปรากฏการณ์ทางสงัคม โดยให้ผู้ เรียนรู้จกั 

การสงัเกต การปฏิบตัขิองผู้ อ่ืน สามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีประสทิธิภาพ 



73 

 

จะเห็นวา่ นกัวิชาการมีแนวทางของกระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเองท่ีไปในรูปแบบเดียวกนั  

คือ ผู้สอนฝึกทกัษะการเรียนรู้ ได้แก่ ความพร้อมทางการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ความ

ต้องการจําเป็นในการเรียนรู้ และมีลําดบัขัน้ ของกระบวนการเรียนรู้เป็น 4 ขัน้ จากการถ่ายโอนบทบาท

การเรียนรู้จากผู้สอนไปสูผู่้ เรียนในท่ีสดุ 

บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนรู้แบบนําตนเอง 

   บทบาทของผู้สอนในการเรียนรู้แบบนําตนเอง 

    การจดัการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้แบบนําตนเอง  ในอนัดบัแรกก่อนท่ีผู้ เรียนจะเร่ิม

สามารถนําตนเองได้นัน้ ผู้สอนควรมีบทบาทในการนําผู้ เรียนโดย(Hamilton ;& Ghatala. 1994: 354) 

(Treffinger. 1995 : 324) (Hiemstra. 1997: 395) 

 1. การชว่ยสร้างทางเลือกท่ีหลากหลายแก่ผู้ เรียน และมีสว่นร่วมในการตดัสินใจใน

ทางเลือกงาน วิธีการทํางาน ระดบัความยาก และวิธีประเมินผล ย่ิงมีทางเลือกให้ผู้ เรียนมากโอกาสท่ี

ผู้ เรียนจะพฒันาความรับผดิชอบในการเรียนรู้ย่ิงมาก 

 2. ผู้สอนจะมีบทบาทตามมาอีก 3 ประการ คือ แนะนํา ชว่ยเหลือ และจดัหาแหลง่ความรู้

สนบัสนนุให้ผู้ เรียน นอกจากนี ้ผู้สอนควรได้สนทนากบัผู้ เรียน ดแูลจดัหาแหลง่ความรู้ให้ผู้ เรียน รวมถึง

การประเมินผล และสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีการคดิวิเคราะห์  

 3. ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศการเรียนท่ีเน้นการเรียนอยา่งรู้รอบ  (mastery goal 

orientation) เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้สํารวจความคดิและนําเสนอรูปแบบการคดิรวมทัง้กระบวนการ

เรียนรู้ และการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง   

สว่นบทบาทของผู้สอนในการให้คําแนะนําปรึกษา เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนได้บรรลผุลสําเร็จใน     

การเรียนรู้แบบนําตนเองอยา่งดีท่ีสดุ สมบตั ิสวุรรณพิทกัษ์ (2543) ได้กลา่วไว้ ดงันี ้

 1. ผู้สอนกําหนดโครงสร้างคร่าวๆ ของหลกัสตูรหรือเนือ้หาสาระวา่ผู้ เรียนนา่จะเรียนเร่ือง

อะไร จะบรรลวุตัถปุระสงค์อะไร โดยดําเนนิการ 

 1.1 กําหนดขอบเขตของหลกัสตูรหรือเนือ้หาสาระหรือชีแ้จงโครงสร้างของหลกัสตูร

หรือเนือ้หาสาระ ได้แก่ กําหนดเนือ้หากว้างๆ ให้ผู้ เรียนได้ศกึษาเป็นแนวทาง กําหนดจดุมุง่หมายการ

เรียนของวิชาวา่ต้องการให้ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์ใหญ่อะไร  กําหนดโครงสร้างของรูปแบบการเรียน

กว้างๆ วา่จะไปแนวใด 

 1.2 จดัรูปแบบของเนือ้หาเป็นหนว่ยการเรียน 

 1.3 จดัหนว่ยการเรียนท่ีมีกิจกรรมการเรียน 

 1.4 กําหนดส่ือการเรียนท่ีเหมาะสม ผู้สอนแนะนําแนวทางการใช้ส่ือ เป็นต้น 
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 2. ยัง่ยแุละกระตุ้นให้เกิดพฤตกิรรมการเรียนรู้ในตวัผู้ เรียน  ผู้สอนทําตวัเป็นผู้ประสานสิ่งท่ี

ตนเองรู้กบัสิ่งท่ีผู้ เรียนต้องการ และในบางโอกาสอาจต้องทําหน้าท่ีเป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้ถ้าผู้ เรียน

ขอร้องหรือต้องการ 

จะเห็นวา่ บทบาทของผู้ให้คําแนะนําปรึกษามี 2 ประการ คือ แนะนําการจดักระบวน         

การเรียนรู้ และ ให้ความรู้ท่ีเป็นเนือ้หาในฐานะท่ีเป็นแหลง่วิทยาการ ผู้ให้คําปรึกษาจะต้องเป็นผู้สร้าง

สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การจดักระบวนการเรียนรู้  ดงันี ้

 1. การสร้างบรรยากาศท่ีดี ทําให้ผู้ เรียนในกลุม่เกิดความคุ้นเคยกนั ให้ผู้ เรียนเข้าใจ

บทบาทของผู้สอนในฐานะผู้ให้คําแนะนําปรึกษา ให้ผู้ เรียนเข้าใจบทบาทของตนเอง และร่วมมือ

ชว่ยเหลือกนัให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 

 2. การวางแผน ต้องทราบวา่ เร่ืองใดใช้วิธีการสอนอยา่งไร มีสว่นร่วมในการตดัสินใจและ

มีบทบาทเข้าร่วมเพียงใด 

 3. การวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ของผู้ เรียนวา่  ต้องการให้ผู้ เรียนเกิดพฤตกิรรม

อะไรจดัประสบการณ์การเรียนรู้อะไร จะเสนอรูปแบบของพฤตกิรรมการเรียนรู้อยา่งไรท่ีไมทํ่าให้ผู้ เรียน

คบัข้องใจเม่ือผู้ เรียนกําหนดไมต่รงกบัผู้สอน หรือไมไ่ปกีดกัน้ ความคดิสร้างสรรค์ของผู้ เรียน 

 4. การกําหนดจดุมุง่หมายของการเรียน จะชว่ยให้ผู้ เรียนเปล่ียนความต้องการท่ีมีอยูใ่ห้

เป็นจดุมุง่หมายของการเรียนรู้อยา่งไร และสามารถวดัได้และเป็นไปได้จริง ทําอยา่งไรให้ผู้ เรียนเข้าใจ

จดุมุง่หมายท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 5. การกําหนดแนวการเรียน ให้คําแนะนําในการกําหนดแนวการเรียนท่ีแจม่แจ้ง  ใน

รูปแบบตา่งๆ ท่ีเหมาะสม แนะนําการหาแหลง่วิชาการ และหาวิธีการให้ผู้ เรียนชว่ยเหลือกนั 

 6. การเข้าร่วมในการทํากิจกรรมในการเรียน จดักิจกรรมเร่ืองใดท่ีตรงตามวตัถปุระสงค์

พจิารณาวา่กิจกรรมใดทําโดยกลุม่หรือบคุคลคนเดียว  

 7. การประเมินผล มีบทบาทอยา่งไรในการหาข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสินผลการเรียนท่ี

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ ทําอยา่งไรให้การประเมนิไมข่ดัขวางกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน มี

บทบาทในการกําหนดเกณฑ์ตดัสินเพียงใด ต้องแสดงออกอยา่งไรท่ีไมต่ดัรอนการสร้างความคดิรวบ

ยอดของผู้ เรียนในการเรียนรู้แบบนําตนเอง  

คณาพร คมสนั (2540: 63) ได้สรุปบทบาทของผู้สอนในการสง่เสริมการเรียนรู้แบบนําตนเอง

ของผู้ เรียนไว้ ดงันี ้

 1. เป็นท่ีปรึกษาแก่ผู้ เรียน แนะนําทางเลือกท่ีหลากหลาย 

 2. ชว่ยเหลือและอํานวยความสะดวก ให้ผู้ เรียนตดัสินใจได้ถกูทาง 

 3. ให้ความรู้เก่ียวกบัยทุธวิธี และทกัษะท่ีจะชว่ยให้การเรียนมีประสทิธิภาพ ได้แก่ 
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ยทุธวิธีการจดัการสว่นบคุคล การทํางานกลุม่ การแก้ปัญหา การตดัสินใจ การคดิสร้างสรรค์ เป็นต้น 

 4. จงูใจ กระตุ้น และสง่เสริมให้ผู้ เรียนรับรู้และยอมรับความสามรถของตนเอง รู้จกัคดิ

วิเคราะห์ทางเลือกท่ีหลากหลายในการทํางาน มีสว่นร่วมในการเรียนรู้ มีความรับผดิชอบ และพฒันา

เป้าหมายการเรียนรู้ 

 5. ประเมนิผลการเรียนท่ีเกิดจากการเรียนรู้ตามกระบวนการทัง้ท่ีเป็นลกัษณะทาง

บคุลกิภาพ และผลการเรียนในเนือ้หาวิชาเฉพาะ 

2.3.3  แนวคดิเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ผังมโนทัศน์ 

   ความหมายของมโนทัศน์ 

    คําวา่ “มโนทศัน์” มีความหมายตรงกบัคําในภาษาองักฤษวา่ Concept ซึง่คํานีใ้น

ภาษาไทยมีนกัการศกึษาหลายทา่นได้บญัญตัคํิาความหมายเดียวกนัหลายคํา  เชน่ สงักปั ความคดิ

รวบยอด     มโนภาพ  มโนทศัน์ มโนมต ิซึง่ในงานวิจยันีผู้้ วิจยัจะใช้คําวา่ มโนทศัน์ แทนคําบญัญตัิ

อ่ืนๆ โดยความหมายของ   มโนทศัน์ได้มีนกัการศกึษาให้ความหมายไว้หลายทา่นดงันี  ้

   บญุล้อม ไชยสิงห์ (2530: 8) ; หทยัรัช รังสวุรรณ (2539:12) ได้ให้ความหมายในแนว

เดียวกนัวา่ มโนทศัน์ หมายถึง ความคดิ ความเข้าใจทัง้หมดของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่หรือเร่ืองใด

เร่ืองหนึง่โดยอาศยัประสบการณ์เดมิและคณุลกัษณะร่วมของสิง่นัน้มาประมวลเข้าด้วยกนัเป็นข้อสรุป

หรือจํากดัความของสิ่งนัน้หรือเร่ืองนัน้ 

   วิชยั วงษ์ใหญ่ (2532: 18) ได้ให้ความหมายของคํามโนทศัน์ หมายถึง ภาพท่ีเกิดขึน้ในใจ

ของบคุคลเก่ียวกบักลุม่ของสิ่งเร้าท่ีมีคณุสมบตัิ คณุลกัษณะร่วมกนักลุม่ของสิ่งเร้านีอ้าจจะเป็นชนิด 

ประเภทวตัถ ุธรรมชาติ เหตกุารณ์ หรือบคุคลก็ได้ 

   มนสั บญุประกอบ (2533: 26) ได้ให้ความหมาย มโนทศัน์วา่เป็นการสรุปรวมข้อเท็จจริงและ

ผลของความคดิท่ีคนมีตอ่สิ่งของหรือเหตกุารณ์ ทําให้สามารถแยกแยะประเภทของสิ่งตา่งๆ ได้เป็น

หมวดหมู่ 

   จากความหมายของมโนทศัน์ท่ีกลา่วข้างต้น  พอสรุปได้วา่ มโนทศัน์ หมายถึง ภาพรวมของ

ความคดิความเข้าใจท่ีมีตอ่เร่ืองใดเร่ืองหนึง่  ซึง่เป็นผลมาจากการนําคณุลกัษณะร่วมของสิง่นัน้หรือ

เร่ืองนัน้มาประมวลเข้าด้วยกนัจนเป็นข้อสรุปหรือคําจํากดัความของสิ่งนัน้ทําให้สามารถจดัประเภท

หรือแยกแยะสิ่งตา่งๆ ได้ 

ความหมายของผังมโนทัศน์ (Concept Map) 

   มีนกัการศกึษาหลายทา่นได้ให้ความหมายของผงัมโนทศัน์ดงัตอ่ไปนี  ้

   มอไรรา (Moreira. 1979: 283) ) ได้ให้ความหมายผงัมโนทศัน์วา่ ผงัมโนทศัน์เป็นการแสดง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งมโนทศัน์อยา่งเป็นลําดบั เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการจดัมโนทศัน์อยา่งเป็นลําดบัขัน้      
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เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการจดัมโนทศัน์ในวิชาใดวิชาหนึง่ หรือบางสว่นซึง่อาจมีทิศทางเดียวหรือ

สองทศิทางหรือมากกวา่ก็ได้ 

   เจมส์ และ โรเวล (เกษแก้ว ปวนแดง. 2539: 12 ; อ้างอิงจาก James ;&Rowell. 1979)ได้ให้

ความหมายวา่ ผงัมโนทศัน์เป็นการแสดงโครงสร้างรายวิชา หรือแสดงสว่นหนึง่ของรายวิชาโดยแสดง

ในรูป 2 มิติ เพ่ือแสดงข้อมลูของรายวิชาเป็นโครงสร้างในลกัษณะเชิงเส้นท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง

มโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องในรายวิชาอยา่งเหมาะสม โดยทัว่ไปจะแสดงความสมัพนัธ์อยา่งตอ่เน่ืองจากมโน

ทศัน์ท่ีมีความหมายทัว่ไป (General Concept) ซึง่เขียนไว้สว่นบนสดุของแผนผงัมโนทศัน์ มโนทศัน์

รองจะลดหลัน่ลงมา จนถึงมโนทศัน์เฉพาะ(Specific Concept) หรือตวัอยา่งของมโนทศัน์ 

   โนแวค และโกวิน (Novak ;& Gowin. 1984: 15) กลา่ววา่ ผงัมโนทศัน์มีความมุง่หมายท่ี

แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์อยา่งมีความหมายระหวา่งมโนทศัน์ในรูปของประพจน์  (Propositions) 

ตัง้แต ่2 มโนทศัน์ขึน้ไปหรือมากกวา่ท่ีเช่ือมโยงโดยคําเช่ือมท่ีมีตอ่วิชาในเร่ืองหนึง่ๆ  

   คลิเบร์ิน (ศภุลกัษณ์ ทองสนธิ.2536: 23 ; อ้างอิงจาก Cliburn. 1987: 426) ได้กลา่ววา่        

ผงัมโนทศัน์เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้แสดงรูปแบบความคดิและความสมัพนัธ์ของมโนทศัน์ตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

กนัอยา่งมีระบบ 

สว่นนกัศกึษาไทยท่ีมีความสนใจเก่ียวกบัผงัมโนทศัน์และได้ให้ความหมายไว้มีหลายทา่น  ดงันี ้

    มนสั บญุประกอบ (2533: 26) ได้กลา่ววา่ ผงัมโนทศัน์มีลกัษณะเป็นแผนภมูิอยา่งหนึง่ ท่ีมี

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ด้วยเส้น และคําเช่ือมโยงท่ีเหมาะสม ทําให้สามารถอา่นความสมัพนัธ์จาก       

ผงัมโนทศัน์นัน้เป็นประโยคหรือข้อความท่ีมีความหมายได้  

   สนีุย์ สอนตระกลู (2535: 62) ได้กลา่ววา่ ผงัมโนทศัน์ หมายถึง แผนภาพท่ีใช้แสดง

ความสมัพนัธ์กนัอยา่งตอ่เน่ืองของมโนทศัน์ตา่งๆ อยา่งมีลําดบัขัน้ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เสนอความคดิ

และแสดงความสมัพนัธ์ของมโนทศัน์อยา่งมีระบบ 

   อญัชลี ตนานนท์ (2535: 51) กลา่ววา่ ผงัมโนทศัน์ คือ การถ่ายทอดความคดิหรือความ

เข้าใจของผู้สร้างในเร่ืองหนึง่ออกมาในรูปของความสมัพนัธ์ของมโนทศัน์ซึง่มีลําดบัขัน้โดยเร่ิมจากมโน

ทศัน์หลกัไปยงัมโนทศัน์รองท่ีลดหลัน่ลงไปเร่ือยๆ 

   จากความหมายของผงัมโนทศัน์ท่ีกลา่วมา สรุปได้วา่ ผงัมโนทศัน์ หมายถึง แผนผงัท่ีแสดง

ความสมัพนัธ์กนัอยา่งตอ่เน่ืองของมโนทศัน์ระดบัตา่งๆ โดยเร่ิมจากมโนทศัน์หลกัซึง่มีความหมายท่ี

กว้างไปยงัมโนทศัน์รองจนถึงมโนทศัน์เฉพาะ ทําให้สามารถอา่นความสมัพนัธ์ของผงัมโนทศัน์ และ

ทราบถึงความคดิความเข้าใจของผู้สร้างท่ีมีตอ่เร่ืองใดเร่ืองหนึง่  ซึง่ผงัมโนทศัน์ท่ีสร้างอาจมีทิศทาง

เดียวกนัก็ได้ 
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ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับผังมโนทัศน์ 

   ทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความหมายของ ออซเูบล (Ausubel) 

   ออซเูบล (วฒันา อคัพราหมณ์. 2540: 10 ; อ้างอิงจาก Ausubel. 1968) ได้เสนอทฤษฎี         

การเรียนรู้อยา่งมีความหมายวา่เป็นการเช่ือมโยงสิง่ท่ีจะเรียนรู้ใหมห่รือมโนทศัน์ใหมเ่ข้ากบัความรู้เดมิ

ท่ีมีอยูแ่ล้วในโครงสร้างทางสตปัิญญา (Cognitive Structure) ของผู้ เรียน ทําให้เกิดการเรียนใหมไ่ด้

อยา่งเข้าใจและเกิดความคงทนในการเรียนรู้ ซึง่การเรียนรู้อยา่งมีความหมายมีความแตกตา่งจากการ

เรียนรู้แบบทอ่งจํา(Rote Learning) กลา่วคือ การเรียนรู้แบบทอ่งจํา ผู้ เรียนไมส่ามารถเช่ือมโยงสิ่งท่ี

เรียนรู้ใหมเ่ข้ากบัสิ่งท่ีเรียนรู้มาก่อนในโครงสร้างทางสตปัิญญา ซึง่เป็นการเรียนรู้ท่ีปราศจากเหตผุล 

ดงันัน้ผู้ เรียนจงึไมส่ามารถเรียนรู้ได้อยา่งเข้าใจการเรียนรู้อยา่งมีความหมายจะเกิดขึน้เม่ือความรู้ใหม่

สมัพนัธ์กบัมโนทศัน์ ซึง่อยูใ่นโครงสร้างของความรู้เดมิท่ีมีอยู่ ซึง่ออซูเบลเรียกวา่ กระบวนการดดูซมึ 

หรือเรียกมโนทศัน์ซึง่เกิดจากการเช่ือมโยงนัน้วา่ซบัซมัเมอร์  แตถ้่าไมไ่ด้นําความรู้ใหมเ่ข้าไปเช่ือมโยง

กบัความรู้เดมิท่ีมีอยู่ จะเป็นการเรียนรู้แบบทอ่งจําซึง่ ออซเูบล (สรุางค์ โค้วตระกลู. 2537: 156 ; 

อ้างอิงจาก Ausubel. 1968) ได้แนะนําวิธีการท่ีจะชว่ยการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ถ้าหากผู้สอนใช้

วิธี Advance Organizers จะได้ผลดีเพราะเป็นวิธีการสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งสิ่งท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้

กบัสิ่งท่ีจําเป็นจะต้องเรียนรู้ เพ่ือผู้ เรียนจะได้มีความเข้าใจเนือ้หาของหนว่ยเรียนใหมแ่ละชว่ยความจํา

ให้ดีขึน้ ดงันัน้ ครูผู้สอนจะต้องเรียบเรียงข้อมลูขา่วสารท่ีต้องการให้ผู้ เรียน เรียนออกมาเป็นหมวดหมู่

หรือให้หลกัการกว้างๆ ก่อนท่ีนกัเรียนจะเรียนความรู้ใหม่ หรือแบง่บทเรียนออกเป็นหวัข้อท่ีสําคญัๆ ถ้า

มีความคดิรวบยอดท่ีสําคญัเก่ียวกบัหวัข้อท่ีจะเรียนรู้ใหมก็่ควรอธิบายให้ผู้ เรียนทราบก่อนท่ีจะสอน

หนว่ยเรียนใหม่ ดงัภาพประกอบท่ี 3-5 

 
 

ภาพประกอบ 3 การเรียนรู้อยา่งมีความหมายและการเรียนรู้แบบทอ่งจํา ซึง่เกิดจากการได้รับข้อมลู 

       จากภายนอกผา่นเคร่ืองกีดขวางการรับรู้  

 ท่ีมา  :  สนีุย์ สอนตระกลู. 2535: 78;อ้างอิงจากNovak.1984: 74 
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ภาพประกอบ 4   แสดงการเรียนรู้อยา่งมีความหมายเม่ือ ง, จ, ฉ เป็นความรู้ใหมจ่ะเช่ือมโยงกบั    

       โครงสร้างความรู้ท่ีมีอยูเ่ดมิ คือ ก, ข และ ค  

 ท่ีมา  :  สนีุย์ สอนตระกลู. 2535: 78;อ้างอิงจากNovak.1984: 75 

 

 
 

ภาพประกอบ 5   แสดงสะพานเช่ือมความรู้เดมิกบัความรู้ใหมเ่ข้าสูโ่ครงสร้างของความรู้ 

       แอดวานซ์ ออแกไนเซอร์  

 ท่ีมา  :  สนีุย์ สอนตระกลู. 2535: 78;อ้างอิงจากNovak.1984: 75 

 

จากทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความหมายเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย      

ออซเูบล(ก่ิงฟ้า สินธุวงษ์. 2527: 170 ; อ้างอิงจาก Ausubel. 1968) ได้กลา่ววา่ วิชาหนึง่ๆ 

ประกอบด้วยมโนทศัน์ท่ีสามารถนํามาจดัให้ตอ่เน่ืองกนัได้  โดยมีมโนทศัน์หลกัอยูบ่นยอดฐานจะ

ครอบคลมุและรวมไว้ ซึง่ความเข้าใจของมโนทศัน์ท่ีอยูร่องลงไป ดงันัน้ ผู้สอนควรจะเร่ิมสอนด้วย   
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มโนทศัน์ท่ีครอบคลมุแล้วคอ่ยๆเจาะลกึลงไปถึงมโนทศัน์ยอ่ยๆ  ท่ีเก่ียวข้อง และยงัได้เน้นวา่ใน        

การนําเสนอบทเรียนนัน้ ผู้สอนควรอยา่งย่ิงท่ีจะจดัประสบการณ์กิจกรรมการเรียนการสอนในแตล่ะ

เนือ้หาสาระให้มีลกัษณะเป็นมโนทศัน์ 

นอกจากนี ้ออซเูบล (Ausubel) ยงัชีใ้ห้เห็นวา่วิธีสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย

ขึน้อยูก่บัเง่ือนไข 3 ประการ คือ 

 1. ความรู้ใหมต้่องมีความหมายเชงิเหตผุลตอ่เน่ืองกบัความรู้เดมิของผู้ เรียน  

 2. โครงสร้างของความรู้เดมิต้องสมัพนัธ์กบัความรู้ใหม่ 

 3. ผู้ เรียนต้องเข้าใจและมีเจตนาแนว่แนท่ี่จะเรียนรู้อยา่งมีความหมายมฉิะนัน้แล้วการมี

เง่ือนไข 2ข้อแรกก็จะเกิดการเรียนรู้แบบทอ่งจํา 

จากแนวคดิดงักลา่ว โนแวค (Novak) และโกวิน (Gowin) ได้นํามาเป็นพืน้ฐานในการสร้าง

แผนมโนทศัน์ ซึ่งศภุลกัษณ์ ทองสนธิ (2536: 45) ได้กลา่วถึงการสร้างแผนผงัมโนทศัน์ของโนแวคและ

โกวินนัน้อาศยัหลกัการเรียนรู้ของ ออซเูบล (Ausubel) ดงันี ้

 1. โครงสร้างของความรู้ (Cognitive Structure) ซึง่เป็นโครงสร้างท่ีอยูใ่นสมองจะมีการ

จดัลําดบัมโนทศัน์จากมโนทศัน์ท่ีมีความหมายกว้างทัว่ไป  ไปสูม่โนทศัน์ท่ีแคบลงและมีความหมาย

เจาะจงมากขึน้ 

 2. กระบวนการแยกแยะความแตกตา่งเชงิก้าวหน้า (Progressive Differentiation) จาก

การเรียนรู้ของออซูเบล (Ausubel) ท่ีกลา่ววา่ การเรียนรู้อยา่งมีความหมายจะเกิดขึน้เม่ือมีการนํา

ความรู้ใหมไ่ปสมัพนัธ์กบัความรู้เดมิเกิดเป็นความสมัพนัธ์ใหม่ ดงันัน้จงึเกิดการเรียนรู้อยา่งไมส่ิน้สดุ

จะเป็นการขยายความรู้ให้กว้างขึน้ จนกลายเป็นการแยกแยะความแตกตา่งเชงิก้าวหน้า โดยมโนทศัน์

ท่ีมีความหมายกว้างอยูด้่านบนของโครงสร้างความรู้ และมโนทศัน์ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงอยูถ่ดัลงมา 

กระบวนการแยกแยะความแตกตา่งเชงิก้าวหน้าจะเพิม่ขึน้ ถ้าผู้ เรียนมีโอกาสอภิปรายร่วมกนัและจะทํา

ให้เห็นความเก่ียวข้องของสิ่งตา่งๆ ท่ีเรียนรู้ได้ดีขึน้ 

 3. การประสานสมัพนัธ์เชงิบรูณาการ (Integrative Reconciliation) จากหลกัการเรียนรู้

ของออซเูบลท่ีกลา่ววา่ การเรียนรู้อยา่งมีความหมายจะเกิดการเช่ือมโยง ความรู้ใหมเ่ข้ากบัความรู้เดมิ

ท่ีมีอยู่ ดงันัน้ถ้าผู้ เรียนสามารถเช่ือมโยงทําให้เกิดความสมัพนัธ์ใหม่ และเช่ือมโยงระหวา่งชดุของมโน

ทศัน์ จะทําให้เกิดการประสานสมัพนัธ์เชิงบรูณาการของมโนทศัน์ซึง่จะทําให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมี

ความหมายมากขึน้ 

สรุปได้วา่ การเรียนรู้อยา่งมีความหมาย เป็นการเรียนรู้โดยการนําความรู้ใหมห่รือ

ประสบการณ์ใหมม่าเช่ือมโยงสมัพนัธ์กบัความรู้เดมิหรือประสบการณ์เดมิ  เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการ

เรียนรู้ได้เข้าใจอยา่งถ่องแท้ 
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 การสร้างผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) 

     ผู้ ท่ีจะสร้างผงัมโนทศัน์ได้ดีนัน้ ยอ่มขึน้อยูก่บัผู้สร้างต้องมีความเข้าใจในเร่ืองท่ีจะสร้าง

อยา่งชดัเจนเพราะการสร้างผงัมโนทศัน์ผู้สร้างจะต้องมองเห็นความสมัพนัธ์ของมโนทศัน์แตล่ะมโน

ทศัน์ และเรียงลําดบัมโนทศัน์ได้อยา่งถกูต้อง 

   โนแวค (เกษแก้ว ปวนแดง. 2539: 14 ; อ้างอิงจาก Novak. 1980) ได้แนะนําวิธีสร้าง             

ผงัมโนทศัน์ มีขัน้ตอนดงันี ้

 1. คดัเลือกบทเรียนจากหนงัสือท่ีไมย่ากจนเกินไป และควรเป็นเนือ้หาท่ีสัน้ๆประกอบด้วย

มโนทศัน์ท่ีไมม่ากจนเกินไป 

 2. วิเคราะห์มโนทศัน์ท่ีมีความสําคญั ด้วยการเขียนมโนทศัน์แตล่ะมโนทศัน์ลงบน

กระดาษ 

 3. จดัลําดบัหรือแยกแยะมโนทศัน์ โดยดวูา่มโนทศัน์ใดเป็นมโนทศัน์ท่ีกว้างครอบคลมุ               

มโนทศัน์ใดเป็นมโนทศัน์รอง มโนทศัน์ใดเป็นมโนทศัน์เฉพาะเจาะจง 

 4. เรียงลําดบัของมโนทศัน์ โดยให้เรียงมโนทศัน์ท่ีกว้างครอบคลมุอยูบ่นสดุ  และลดหลัน่

ลงมาสูม่โนทศัน์รอง จนถึงมโนทศัน์เฉพาะเจาะจง 

 5. ลากเส้นเช่ือมโยงระหวา่งมโนทศัน์ตา่งๆ จากนัน้หาคําหรือข้อความท่ีจะนํามาเช่ือมมโน

ทศัน์เพ่ือให้มโนทศัน์ท่ีจะเช่ือมมีความสมัพนัธ์กนั 

 6. ตรวจสอบแผนผงัมโนทศัน์ท่ีสร้างเสร็จให้มีความถกูต้องตรงกบัเนือ้หา  

สว่น อลัท์ (สนีุย์ สอนตระกลู. 2535: 65 ; อ้างอิงจาก Ault. 1985: 41) ได้แนะนําขัน้ตอน      

การสร้างแผนผงัมโนทศัน์ใกล้เคียงกบัโนแวค ซึง่มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การเลือก 

2. การจดัลําดบั 

3. การจดักลุม่ 

4. การจดัระบบ 

5. การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เลือก 

การเลือกเร่ืองหรือเนือ้หาท่ีจะสร้างผงัมโนทศัน์อาจนํามาจาก  ตําราเรียน สมดุจดคําบรรยาย

คําอธิบาย จากนัน้จงึเร่ิมอา่นข้อความท่ีเป็นเนือ้หานัน้อยา่งน้อย 1 ครัง้ แล้วเลือกมโนทศัน์ทีสํ่าคญั

อาจจะโดยการขีดเส้นใต้หรือวงกลมคําและประโยคท่ีเป็นวตัถหุรือเหตกุารณ์  แล้วเขียนมโนทศัน์

เหลา่นัน้ลงในกระดาษเล็กๆ เพ่ือสะดวกในการจดักลุม่หาความสมัพนัธ์ 

ขัน้ท่ี 2 การจดัอนัดบัหรือเรียงลําดบั 
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การจดัอนัดบัหรือเรียงลําดบั กระทําได้โดยการนํามโนทศัน์ท่ีสําคญั เขียนลงในกระดาษแผน่

เลก็ๆไว้แล้วมาเรียงลําดบัความสําคญัจากมโนทศัน์หลกัท่ีมีความหมายกว้างไปหามโนทศัน์รองท่ีมี

ความหมายแคบเข้ามาและลงไปหามโนทศัน์เฉพาะเจาะจงมากท่ีสดุ 

ขัน้ท่ี 3 การจดักลุม่ 

การจดักลุม่ก็คือ การนํามโนทศัน์มาจดัเข้ากลุม่กนัโดยมีเกณฑ์  2 ข้อ คือ 

1.  จดักลุม่มโนทศัน์ท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั  

2. จดักลุม่มโนทศัน์ท่ีมีความเก่ียวข้องกนั 

ขัน้ท่ี 4 การจดัระบบ 

หลงัจากท่ีจดักลุม่มโนทศัน์แล้ว นํามโนทศัน์ท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนัมาจดัระบบตามลําดบัความ  

เก่ียวข้อง ซึง่ในขัน้นีผู้้สร้างสามารถเปล่ียนแปลงหรือหามโนทศัน์อ่ืนๆ มาเพิ่มเตมิได้อีก 

ขัน้ท่ี 5 การเช่ือมมโนทศัน์ 

การเช่ือมมโนทศัน์ทําได้โดยการนํามโนทศัน์ท่ีจดัระบบแล้วมาเช่ือมโยง  โดยการลากเส้น

เช่ือมโยงระหวา่งมโนทศัน์และใช้คําเช่ือม เพ่ือระบคุวามสมัพนัธ์ระหวา่งมโนทศัน์ให้เป็นประโยค และ

เส้นเช่ือมโยงนีอ้าจเช่ือมระหวา่งมโนทศัน์ในชดุเดียวกนัหรือเช่ือมระหวา่งมโนทศัน์ท่ีตา่งชดุกนัก็ได้  

ประโยชน์ของผังมโนทัศน์ 

   ได้มีนกัการศกึษาและนกัวิชาการหลายทา่น  กลา่วถึงประโยชน์ของการนําผงัมโนทศัน์มาใช้

ในการศกึษาดงันี ้

   โนแวคและโกวิน (นงลกัษณ์ เฉลียว. 2537: 31; อ้างอิงมาจาก Novak ;& Gowin. 1984: 

40-55)ได้กลา่วถึงประโยชน์ของผงัมโนทศัน์ พอสรุปได้ดงันี ้

 1. ผงัมโนทศัน์ชว่ยในการสํารวจพืน้ฐานความรู้ของผู้ เรียน เพ่ือประโยชน์ในการเตรียมการ

สอนและจดักิจกรรมให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

 2. ผงัมโนทศัน์ใช้ในการประเมินความคดิของผู้ เรียนได้วา่ กําลงัคดิอะไร และกําลงัคดิจะ

ทําอะไร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้คล้ายกบัการเดนิทางโดยแผนท่ี  

 3. ใช้ผงัมโนทศัน์ชว่ยในการสรุปเนือ้หาจากตํารา ซึง่จะชว่ยประหยดัเวลาในการอา่นครัง้

ตอ่ไปและจะทําให้ไมเ่กิดความเบ่ือหนา่ยในการอา่น 

 4. ใช้ผงัมโนทศัน์เป็นเคร่ืองมือในการจดบนัทกึ เพ่ือสรุปความท่ีได้จากการทดลองใน

ห้องปฏิบตักิารหรือจากการปฏิบตักิารในภาคสนาม  

 5. ใช้ผงัมโนทศัน์ชว่ยในการวางแผน การเขียนรายงานหรือการบรรยาย 

สว่นนกัการศกึษาไทยท่ีได้กลา่วถึง ประโยชน์ของผงัมโนทศัน์ท่ีนํามาใช้ในการศกึษา ได้แก่ 

   มนสั บญุประกอบ (2533: 26 - 24) ได้กลา่วถึงประโยชน์ไว้หลายประการพอสรุปได้ดงันี  ้
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 1. ใช้เพ่ือการวางแผนเตรียมการ เชน่ การจดัพฒันาหลกัสตูร หนว่ยการเรียน บทความ

การเขียนเค้าโครงของเร่ือง เพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ เน่ืองจากแผนผงัมโนทศัน์จะแสดงให้เห็น

ภาพรวมได้อยา่งชดัเจนและรวดเร็ว 

 2. ใช้เป็นเคร่ืองมือในการทําวิจยัทางการศกึษาได้อยา่งหนึง่  เชน่ โจเซฟ ดี โนแวค และ ดี 

บ๊อบ     โกวิน ได้ใช้ผงัมโนทศัน์เป็นเคร่ืองมืออนัสําคญั เพ่ือศกึษาและวิจยัการเรียนรู้ในห้องเรียนของ

ผู้ เรียนทกุระดบัชัน้ ตัง้แตอ่นบุาลศกึษาจนถึงอดุมศกึษา 

 3. ใช้เป็นเสมือนแผนท่ีแสดงเส้นทางการเรียนรู้ในเร่ืองหนึง่ 

 4. ใช้สรุปบทเรียนหรือสรุปความหมายเชิงมโนทศัน์ ท่ีได้รับจากการอา่นจากตําราเรียน 

บทความวารสาร นติยสาร 

 5. ใช้ประเมินผลหรือสํารวจความเข้าใจบทเรียนของผู้ เรียน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 

จากประโยชน์ของผงัมโนทศัน์ สามารถสรุปสาระสําคญัได้ดงันี  ้คือ 

 1. ผงัมโนทศัน์สามารถนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการจดัการศกึษารวมทัง้                

การเตรียมการสอนของครู 

 2. ผงัมโนทศัน์นําไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนทําให้ทราบถึงแนวความคดิของผู้ เรียน

ได้เป็นอยา่งดี 

 3. ผงัมโนทศัน์สามารถนํามาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ โดยดจูากผงัมโนทศัน์ท่ี

ผู้ เรียนสร้างจะทําให้ครูผู้สอนทราบถึงความรู้ท่ีผู้ เรียนได้รับ 

สรุปได้วา่  แนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้ผงัมโนทศัน์  มีลกัษณะท่ีแสดงความสมัพนัธ์กนั

อยา่งตอ่เน่ืองขององค์ความรู้ท่ีซบัซ้อน  ทําให้สามารถแยกแยะ  เช่ือมโยงสร้างความสมัพนัธ์สิ่งใดสิ่ง

หนึง่  โดยอาศยัประสบการณ์เดมิและคณุลกัษณะร่วมของสิง่นัน้มาประมวลเข้าด้วยกนัเป็นข้อสรุป  

เม่ือผู้สอนและผู้ เรียนต้องการแสดงความคดิ  ความเข้าใจสิ่งหนึง่สิ่งใดด้วยความสมัพนัธ์ของมโนทศัน์

ระดบัตา่งๆ  ทําให้ทราบถึงความคดิความเข้าใจของผู้สร้างท่ีมีตอ่เร่ืองหนึง่ๆ  ดงันัน้วิธีการเรียนรู้แบบ

ผงัมโนทศัน์นีเ้ป็นวิธีการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย  สร้างความเช่ือมโยงองค์ความรู้ใหมก่บัองค์ความรู้

เดมิ  ซึง่ชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจความคดิรวบยอดท่ีสําคญั  เก่ียวกบัหวัข้อท่ีเรียน  กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

และการมีสว่นร่วม 

2.3.4  แนวคิดเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม 

      การพบกลุม่  โดยดําเนินการจดักิจกรรมการสอนเน้นกระบวนการให้ผู้ เรียนสร้างความรู้

ความคดิได้ด้วยตนเอง  ซึง่มีนกัวิชาการหลายทา่นให้ความหมายไว้ดงันี  ้
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กลุ่ม   

    เดวิส  (Davis.1963: 605) กลา่ววา่  กลุม่ หมายถึง บคุคลตัง้แต ่2  คนขึน้ไป  มีปฏิสมัพนัธ์

กนัโดยมีเป้าหมายร่วมกนัอยา่งเหน็ได้ชดั  (สํานกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อธัยาศยั.2551: online) กลา่ววา่กลุม่  หมายถึง  การรวมตวัของบคุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไป  โดยสมาชกิ

ในกลุม่จะต้องมีจดุประสงค์ท่ีแนน่อนร่วมกนั  มีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัในระดบัหนึง่  คือ สามารถ

พึง่พาอาศยัชว่ยเหลือกนัและกนัได้   

การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม 

    เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีกําหนดให้ผู้ เรียนมาพบกนัโดยมีครูเป็นผู้ ดําเนินการให้เกิด

กระบวนการกลุม่ เพ่ือให้มีการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้และหาข้อสรุปร่วมกนัทกุสปัดาห์  ครูจะต้อง

จดัให้มีการพบกลุม่เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั ครูมีบทบาทเป็นผู้ อํานวยความสะดวก 

ใช้เวลาในการพบกลุม่อยา่งน้อยสปัดาห์ละ 3 ชั่วโมง  (สํานกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามตามอธัยาศยั. 2551: online) 

 กระบวนการกลุ่ม 

    หมายถึง กระบวนการท่ีกลุม่ผู้ เรียนผู้สอนเคล่ือนไหวและประสานกนัในการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน  ซึง่เป็นการฝึกให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเกิดความเข้าใจสมาชกิกลุม่มากขึน้  เป็น

การฝึกการเรียนรู้อยา่งมีเหตผุล  ยอมรับฟังความคดิเหน็ของผู้ อ่ืนรู้จกัการเป็นผู้ นําผู้ตามท่ีดี  ฝึกทกัษะ

ด้านมนษุย์สมัพนัธ์  รู้จกัคดิ  ตดัสินใจอยา่งสมเหตสุมผล  สามารถพึง่ตนเองได้ (อดุม  เชยกีวงศ์. 2540 

: 73-74) กระบวนการพบกลุม่เป็นวิธีสอนท่ีชว่ยสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สง่เสริม

การเรียนรู้แบบประชาธิปไตย  ชว่ยสร้างความสมัพนัธ์อนัอบอุน่  เป็นการลดชอ่งวา่งระหวา่งผู้ เรียนกบั

ผู้สอน  ทําให้ผู้ เรียนมีทศันคตท่ีิดีงาน  ลกัษณะการเรียนไมย่ดึครูเป็นศนูย์กลาง  ครูไมไ่ด้สอนโดยตรง

หรือผกูขาดแตเ่พียงผู้ เดียว  แตค่รูเป็นผู้ประสานงาน  กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีวินยั  มีอิสระ  มีประชาธิปไตย

ในการเรียน  ตลอดจนมีสว่นร่วมในบทเรียนมากขึน้  

    ทฤษฎีกระบวนการพบกลุม่สําหรับการเรียนการสอน  หมายถึง  หลกัการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้มีสว่นเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนในการเรียนรู้สิ่งตา่งๆ  (นิยม  ฉิมตระกลู. 2542: 

115 )  การเรียนการสอนแบบการพบกลุม่  ผู้สอนควรสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้ร่วมวิเคราะห์สิ่งตา่งๆ  ได้

แสดงความรู้สกึ  ความคดิ  และแสดงพฤตกิรรมการเรียนรู้  ซึง่ทําให้ผู้ เรียนเข้าใจปัญหาในการเรียน

ตา่งๆ  อยา่งถ่องแท้ ถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีได้รับจากการวิเคราะห์ปัญหาในกลุม่ผู้ เรียน

ร่วมกนั     ทิศนา  แขมมณี (2548: 22 ) ได้แบง่การเรียนตามทฤษฎีกระบวนการกลุม่ออกเป็น 4 ระยะ 

ดงันี ้
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 1. ระยะการมีสว่นร่วม  ผู้ เรียนจะเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียน  เพราะถือวา่เป็น

สมาชิกคนหนึง่ของกลุม่  เป็นผู้ลงมือปฏิบตัหิรือคดิค้น  แสวงหาสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง        

การมีสว่นร่วมของผู้ เรียน  ในการทํากิจกรรมจะเน้นการมีสว่นร่วมในทกุๆ ด้านคือ ด้านร่ายกาย       

ด้านจิตใจ  ด้านปัญญา  และสมอง  รวมทัง้ด้านสงัคม  

 2. ระยะวิเคราะห์  เป็นระยะท่ีผู้ เรียนจะร่วมวิเคราะห์ประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ทนัที  จะ

ชว่ยให้ผู้ เรียนมีความรู้กว้างขวาง  สามารถประเมนิความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชกิในกลุม่วิธีการเรียน       

ผลของการเรียนรู้  ตลอดจนชว่ยให้ผู้ เรียนรู้จกัตนเองมากขึน้ 

 3.  ระยะสรุปและประยกุต์หลกัการ  ผู้ เรียนจะรวบรวมแนวิคดท่ีตนค้นพบและแนวคดิท่ีได้

จากการแลกเปล่ียนความคดิเห็นของผู้ อ่ืน  และสรุปหลกัการของตนเองแล้ว  นําหลกัการนัน้ไป

ประยกุต์ใช้ในอนาคตหรือประยกุต์ให้เข้ากบัตนเอง  

 4.  ระยะการประเมิน  ผู้ เรียนจะเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและกลุม่จากการ

อภิปราย  ให้ข้อเสนอแนะ  มีการตชิมร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืน  

การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม ควรดําเนินการ ดงันี  ้

 1. การนําเสนอผลจากการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองหรืองานกลุม่โดยผู้ เรียน  ซึง่เป็นการทํา

กิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมายจากการพบกลุม่สปัดาห์ท่ีแล้ว  ครูทําหน้าท่ีกระตุ้นให้เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั และสรุปองค์ความรู้ร่วมกนัระหวา่งผู้ เรียนและครู 

 2. การจดัการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ท่ีได้วางแผนร่วมกนัไว้แล้วระหวา่งครูและ

ผู้ เรียน โดยครูเป็นผู้จดักระบวนเรียนรู้ เพิ่มเตมิความรู้หรือเนือ้หาสาระท่ีจําเป็น  ท่ีผู้ เรียนยงัไมเ่ข้าใจ

และต้องการจะเรียนรู้ โดยอาจสอนเพิ่มเตมิในบางเนือ้หาท่ีผู้ เรียนต้องการ  หรือจดัสอนเสริม

นอกเหนือจากเวลาพบกลุม่ (โดยเฉพาะในเนือ้หายากท่ีผู้ เรียนไมส่ามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เชน่ 

คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์) 

 3. การนําเสนอโครงงาน โดยผู้ เรียนนําเสนอความคดิ และความก้าวหน้าในการทํา

โครงงานตอ่กลุม่ใหญ่ เพ่ือให้ผู้ เรียนคนอ่ืนและครูชว่ยกนัวิเคราะห์ ซกัถามให้ข้อเสนอแนะ  คําแนะนํา

ทําให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นการตอ่ยอดทางความคดิและนําไปสูก่ารพฒันาโครงงานใน

สปัดาห์ตอ่ไป การนําเสนอโครงงานเชน่นีจ้ะเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองทกุครัง้ท่ีพบกลุม่จนสิน้สดุภาคเรียน  

 4. การสอบยอ่ย (QUIZ) เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจสาระเนือ้หา โดยครูและ

สถานศกึษาเป็นผู้จดัทําข้อทดสอบยอ่ย ในลกัษณะ ถาม-ตอบ (QUIZ) ให้ผู้ เรียนตอบคําถามแบบเขียน

สัน้ ๆ ในลกัษณะการสรุปความคดิรวบยอด ท่ีเป็นความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกบัเนือ้หาในรายวิชานัน้ 

ของตวัผู้ เรียนเอง 
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 5. การฝึกกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ “คดิเป็น” ให้ผู้ เรียนฝึกคดิวิเคราะห์

สงัเคราะห์ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือ เชน่ สถานการณ์จริง ขา่ว นสพ.บทความ ท่ีเก่ียวข้อง

กบัเนือ้หารายวิชาท่ีกําลงัเรียนรู้ ครูทําหน้าท่ีเป็นผู้กระตุ้น เสริมแรง ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่น

ร่วมให้ผู้ เรียนทกุคนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัตลอดชว่งเวลาการพบกลุม่  โดยครูควรตัง้คําถาม

ปลายเปิดให้ผู้ เรียนได้คดิ ร่วมอภิปรายเพ่ือหาคําตอบจากประเดน็ปัญหา  และพยายามเช่ือมโยงเร่ืองท่ี

เรียนรู้จากรายวิชานัน้เข้าสูวิ่ถีชีวิตของผู้ เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนได้มองเหน็ประโยชน์จากการมาพบกลุม่  

 6. การฝึกให้ผู้ เรียนได้แสดงออกเพ่ือให้สามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ เชน่  การนําเสนอ

งานประกอบการใช้ส่ือ การฝึกพดูในโอกาสตา่ง ๆ การใช้ภาษาไทยท่ีถกูต้อง  การฟังและการจบั

ประเดน็สําคญั การพดู/การเขียนเพ่ือสรุปใจความสําคญั ฯลฯ 

 7. การวางแผนจดักิจกรรมการเรียนรู้ตอ่เน่ือง เป็นการกําหนดข้อตกลงร่วมกนัในกลุม่การ

นดัหมายกิจกรรมตา่งๆ ท่ีผู้ เรียนต้องทําระหวา่งสปัดาห์ รวมทัง้การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ครูจะต้อง

เน้นยํา้ให้ผู้ เรียนไปศกึษาค้นคว้าตามแผนการเรียนรู้ท่ีได้ร่วมกนักําหนดไว้  โดยเน้นเป็นพิเศษสําหรับผู้ ท่ี

จะมานําเสนอสปัดาห์ตอ่ไป และกําหนดภารกิจสําหรับผู้ เรียนคนอ่ืน ๆ ด้วย  

 8. การตดิตามและชว่ยเหลือ อาจใช้กระบวนการตดิตามชว่ยเหลือโดยเพ่ือน  กลุม่เพ่ือนจดั

ให้มีการปรึกษาหารือกนัระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน หรือใช้ระบบหวัหน้ากลุม่ผู้ เรียน 

 งานวจัิยท่ีเก่ียวข้องการวธีิการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม 

     บญัญตั ิครุธพุม่ (2548: 45)ศกึษาเร่ือง รายงานผลแผนการพบกลุม่แบบบรูณาการ : หมวด

วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (บงัคบั) หมวดวิชาสงัคมศกึษา 1 (บงัคบั) หมวดวิชาภาษาไทย 1 (บงัคบั) หลกัสตูร

การศกึษานอกโรงเรียน พทุธศกัราช 2530 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ประชากรท่ีใช้ในการรายงาน 

คือ ครูการศกึษานอกโรงเรียน ของศนูย์บริการการศกึษานอกโรงเรียนอําเภอทกุอําเภอในจงัหวดั

อทุยัธานี ปีงบประมาณ 2550 จํานวน 57 คน ในการรายงานครัง้นีไ้ด้กําหนดขอบเขตในการรายงาน 

ความเหมาะสมของเอกสารคูมื่อใน 3 ด้าน คือ ด้านรูปเลม่ของเอกสารคูมื่อ ด้านเนือ้หาสาระและ

ประโยชน์ของคูมื่อ 

    ผลการวิจยัพบวา่ ครูการศกึษานอกโรงเรียน มีความคดิเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของ

เอกสารคูมื่อการจดักระบวนการเรียนรู้การศกึษานอกโรงเรียน แบบพบกลุม่ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ

จดัการศกึษานอกโรงเรียนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544โดยรวมมีความ

เหมาะสมมากท่ีสดุและผลการประเมนิรายด้านพบวา่ มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 2 ด้าน คือ ด้าน

ประโยชน์ของคูมื่อ ด้านเนือ้หาสาระ และด้านลกัษณะรูปเลม่ของคูมื่อมีความเหมาะสมระดบัมาก

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของครูการศกึษานอกโรงเรียน ก่อนศกึษาเอกสารคูมื่อ มีคะแนนเฉล่ีย 15.10 

คดิเป็นร้อยละ 37.52 และผลการทดสอบ ผลสมัฤทธ์ิผลการเรียนหลงัศกึษาเอกสารคูมื่อมีคะแนนเฉล่ีย 
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35.36 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 88.40 ซึง่มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้คดิเป็นร้อยละ 50.88 จงึสรุปได้วา่ครู

การศกึษานอกโรงเรียนท่ีศกึษาคูมื่อการจดักระบวนการเรียนรู้การศกึษานอกโรงเรียน แบบพบกลุม่ 

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการศกึษานอกโรงเรียนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 

2544 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัศกึษาคูมื่อสงูกวา่ก่อนศกึษาคูมื่อ  

    จากเอกสารวิชาการเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบพบกลุม่  จะสงัเกตได้วา่เป็นกระบวนการ

จดัการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั  ผู้ เรียนได้เรียนรู้ศกึษาด้วยตนเอง  ซึง่ในบางครัง้การเรียนรู้อาจพบ

ข้อตดิขดัไมส่ามารถทําความเข้าใจได้  กระบวนการพบกลุม่นีเ้ป็นแนวทางการศกึษาหาความรู้วิธีการ

หนึง่ท่ีชว่ยไขข้อคําถามของผู้ เรียนเม่ือผู้ เรียนได้มาพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั  อีกทัง้ยงั

ขยายพืน้ท่ีทางวิชาการให้เข้มแขง็ด้วยกระบวนการกลุม่อีกด้วย  ซึง่รูปแบบการเรียนการสอนนีเ้ป็น

อมตะในวงการการศกึษานอกโรงเรียน  เน่ืองจากชว่ยผู้ เรียนมากในเร่ืองของเวลา  เพราะผู้ เรียนมี

ลกัษณะท่ีหลากหลาย  การเรียนรู้นัน้จะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือมีความพร้อม  ทัง้เวลา  สถานท่ี  ท่ีแตกตา่งกนั   

ซึง่ลกัษณะดงักลา่วก็ไมแ่ตกตา่งจากลกัษณะของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มากนกั  ดงันัน้  ในสว่นแนวคดิ

การเรียนรู้แบบพบกลุม่นี ้ผู้ วิจยัเช่ือวา่สามารถสนบัสนนุการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ท่ีประกอบอาชีพครูได้ไม่

แตกตา่งกนั ด้วยเหตผุล  ของเวลาของผู้ เรียน  ลกัษณะเฉพาะของเนือ้หา  องค์ความรู้เก่ียวกบัการวิจยั

ซึง่บางเร่ืองก็ยากท่ีจะเข้าใจได้ด้วยตนเอง  ดงันัน้  ผู้ เรียนได้พบกลุม่เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์กนัย่ิงชว่ยให้เกิดการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้ เรียนมากย่ิงขึน้ 

2.4 ความหมายของการบูรณาการ 

      คําวา่ “บรูณาการ” (Integration) เป็นกระบวนการผสมผสานหลาย ๆ เร่ืองเข้าด้วยกนั ใช้

ทัง้      ด้านการบริหารงานท่ีเรียกวา่ การบริหารงานแบบบรูณาการสาหรับในด้านการเรียนการสอน                     

นกัการศกึษาทัง้ไทยและตา่งประเทศได้ให้ความหมายไว้ตา่ง  ๆ กนั ดงัตอ่ไปนี ้ 

      พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตุโต. 2540: 30) ให้ความหมายวา่ การบรูณาการคือ การทํา

ให้สมบรูณ์ โดยขยายความวา่เป็นการทําให้หนว่ยยอ่ย  ๆ ทัง้หลายท่ีสมัพนัธ์อาศยัซึง่กนัและกนั เข้า

มาร่วมทําหน้าท่ีประสมกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึง่เดียวท่ีมีความครบถ้วนสมบรูณ์ในตวั   

     วิเศษ ชิณวงศ์ (2544: 28) ให้ความหมายวา่ การบรูณาการคือ การจดักระบวนการเรียนรู้

ให้ผู้ เรียน โดยมีการเช่ือมโยงผสมผสานกระบวนการสอน การสร้างคณุธรรมให้สอดคล้องกบั

ความสามารถของผู้ เรียน ให้นําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้อยา่งเหมาะสม  

     กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ (2543: 2) ให้ความหมายวา่ การจดัการเรียนรู้แบบ     

บรูณาการคือ ยทุธศาสตร์การเรียนรู้ ซึง่เปิดโอกาสให้ใช้วิธีการตัง้คําถาม (Questioning) และ

กระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving) มาเป็นตวันํากระบวนการแสวงหาความรู้และทกัษะ  โดยไม่
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ยดึตดิในโครงสร้างของสาขาวิชาทางด้านวิชาการเพ่ือประโยชน์ในการจดัหลกัสตูรและจดัการเรียน   

การสอน  

     สาลี รักสทุธี และคณะ (2544: 5) กลา่ววา่ การจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ เป็น

การจดัการเรียนการสอนท่ีมีลกัษณะเป็นองค์รวมผสมผสานความรู้ตา่ง  ๆ เข้าด้วยกนัอยา่งเป็นกลุม่มี

การเช่ือมโยงความรู้อยา่งกว้างขวางให้ความสําคญักบัผู้ เรียนสง่เสริมให้ผู้ เรียน  รู้จกัเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ได้เรียนรู้ในเร่ืองท่ีสอดคล้องกบัความสามารถและความต้องการของตนเอง  และได้พฒันาศกัยภาพ

ของตนเองอยา่งเตม็ท่ี  

     อรทยั มลูคํา และคณะ (2544: 10) กลา่ววา่การเรียนการสอนแบบบรูณาการ หมายถึง       

การเน้นท่ีองค์รวมของเนือ้หามากกวา่องค์ความรู้ของแตล่ะรายวิชาและเน้นท่ีการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็น

สําคญัย่ิงกวา่การบอกเนือ้หาของครู  

     ประดษิฐ์ เหลา่เนตร์ และคณะ(2549: 1) ให้ความหมายวา่ การจดัการเรียนรู้แบบบรูณา

การคือ เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบันกัเรียน  โดยผสมผสานความรู้ในกลุม่สาระวิชา

เดียวกนัเข้าด้วยกนั หรือเช่ือมโยงความรู้ให้สมัพนัธ์กบักลุม่สาระวิชาอ่ืน ๆ ได้อยา่งผสมกลมกลืน โดย

ใช้กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคดิ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการแสวงหาความรู้ 

กระบวนการสืบค้นข้อมลู การสํารวจตรวจสอบ ซึง่อาจจะให้นกัเรียนเขียนออกมาในรูปแบบรายงาน 

(Report) หรือจดักระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Work)  

     กดู (Good. 1973: 308) กลา่ววา่ บรูณาการคือ ความสอดคล้องกนัของการเรียนรู้ในด้าน

องค์ประกอบทางจิตพิสยั (Affective Domain) และพทุธพิสยั (Cognitive Domain) ของแตล่ะบคุคล

และกลุม่บางทีก็เรียกวา่การศกึษาเพ่ือความเป็นมนษุย์ (Humanistic Education) หรือการศกึษาท่ี

สมบรูณ์ (Confluent Education)  

     สรุปได้วา่ การเรียนรู้แบบบรูณาการ จงึหมายถึงการรวมหรือเช่ือมโยงเนือ้หาวิชาตัง้แต่ 2 

วิชาขึน้ไปเข้าด้วยกนั เพ่ือทําให้การเรียนรู้มีความสมบรูณ์ในตวั สามารถเช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนรู้และ

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

     การบรูณาการจดุมุง่หมายและเนือ้หาสาระตามความเหมาะสม หมายความวา่ ในแตล่ะ

กิจกรรมหรือแตล่ะคาบเวลา ต้องมีเนือ้หาวิชาและจดุมุง่หมายหลกัและมีการผสมผสานวิชาอ่ืนเป็น

องค์ประกอบ โดยเฉพาะด้านคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยม สามารถนํามาบรูณาการเข้าไปในเนือ้หา

และกิจกรรมวิชาอ่ืนๆ ได้ โดยถือหลกัวา่ คณุธรรม คา่นยิม และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์สามารถจะ

ปลกูฝังและสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนได้ทกุวิชา  

     การจดักระบวนการเรียนรู้แบบบรูณาการ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมและพฒันาผู้ เรียน

ให้เป็นผู้รอบรู้ในสาระการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัอยา่งเหมาะสม ก่อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพ
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และสตปัิญญา โดยมุง่หวงัให้ผู้ เรียนสามารถปฏิบตักิารสืบค้นแสวงหาข้อมลู  รู้จกัเลือกใช้ข้อมลูท่ีเป็น

ประโยชน์ รู้จกัการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีความสขุ มีความรักธรรมชาติ มีความรับผดิชอบและ

เพิ่มพนูคณุลกัษณะการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีคณุธรรม จริยธรรม การจดักระบวนการเรียนรู้แบบ

บรูณาการนี ้สามารถสรุปรูปแบบใหญ่ๆ ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ (สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 

2547: 154,180) 

 1. การจดักระบวนการเรียนรู้แบบบรูณาการสูก่ารเรียนรู้  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

เช่ือมโยงสมัพนัธ์ระหวา่งวิชาการหลายๆ กลุม่สาระไว้ในหนว่ยการเรียนรู้เร่ืองเดียวกนัในลกัษณะ

เป็นสหวิทยาการ ทําให้ผู้ เรียนเกิดความรู้แบบองค์รวม 

 2. การจดักระบวนการเรียนรู้แบบบรูณาการสูพ่หปัุญญา  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

เช่ือมโยงสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้อนัจะก่อให้เกิด

ปัญญาอยา่งหลากหลาย ท่ีเรียกวา่ “พหปัุญญา” (Multiple Intelligence) เชน่ ปัญญาทางด้านภาษา

เพ่ือความเข้าใจในการส่ือสาร ปัญญาทางด้านการใช้เหตผุล ปัญญาทางด้านความมีมนษุยสมัพนัธ์ 

ปัญญาทางด้านความรักความเข้าใจในธรรมชาติ เป็นต้น การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีหลายลกัษณะ

ด้วยการศกึษาวิเคราะห์หลกัสตูร วิเคราะห์ผู้ เรียน จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและ

ยดึผู้ เรียนเป็นสําคญั มุง่ให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการจดักิจกรรม ฝึกทกัษะผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้และ

พฒันาทกุๆ ด้าน โดยการบรูณาการเช่ือมโยงการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัการดํารงชีวิตจริง  
 

2.5 การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้วัยผู้ใหญ่ 

      จากการวิเคราะห์  สงัเคราะห์ตํารา  หลกัฐาน  เอกสารการวิจยัท่ีเก่ียวข้องการสมรรถนะ

ครูนกัวิจยั   พอจะสรุปได้วา่สมรรถนะนกัวิจยัท่ีจําเป็นสําคญัครูนัน้มีประเดน็ใดบ้างท่ีครูพงึมี เชน่           

มีความรู้สกึไตร่ตรอง  ต้องการค้นหาข้อสงสยัในการสอน  มีทกัษะในการพฒันาการเรียนการสอน      

มีการแสวงหาความรู้อยา่งเป็นระบบ  มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัรูปแบบและระเบียบวิธีวิจยั        

มีทกัษะในการเก็บรวบรวมข้อมลู  สามารถวิเคราะห์  สงัเคราะห์ข้อความรู้   มีจรรยาบรรณนกัวิจยั  

รวมทัง้คณุลกัษณะสว่นบคุคลท่ีเอือ้ตอ่การทําวิจยั  เชน่ทศันคตเิชิงวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้  อดทน รอบคอบ  

การรับรู้วา่ตนเองมีความสามารถในการทําวิจยั  เป็นต้น   

      ในการพฒันาบคุคลให้เกิดการเรียนรู้  สิง่สําคญัต้องคํานงึถึงศกัยภาพ  ความพร้อมในการ

เรียนรู้ของบคุคลแตล่ะวยั ซึง่ทฤษฎีการเรียนรู้ได้กลา่วเก่ียวกบัลกัษณะการเรียนรู้ของวยัท่ีแตกตา่งกนั                

ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ศกึษาหลกัจติวิทยาการเรียนรู้ของวยัผู้ใหญ่  พบวา่ ผู้ใหญ่มีข้อจํากดัใน   

การเรียนรู้  ทัง้เร่ืองเวลา  ประสบการณ์  ความเส่ือมสภาพทางร่างกาย เป็นต้น  ซึง่ข้อจํากดัท่ี
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เฉพาะเจาะจงกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นครูกบัการวิจยัในชัน้เรียนนัน้ผู้ วิจยัได้ศกึษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้องกบัปัญหาและอปุสรรคในการพฒันางานวิจยั จงึได้ข้อสรุป ดงันี  ้

 1. ขาดความรู้เก่ียวกบักระบวนการวิจยัต้องการความชว่ยเหลือในด้านความรู้ ให้มี

วิทยากรท่ีเช่ียวชาญในการวิจยัมาแนะนํา หรือนิเทศการสอนแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือน หรือ จดัให้มี

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการทําวิจยั ควรมีการให้ความรู้โดยการลงมือปฏิบตัจิริง  

 2. ขาดการสนบัสนนุจากผู้บริหารอยา่งตอ่เน่ือง เชน่ แหลง่ข้อมลู  งบประมาณ              

การเผยแพร่ผลงาน  กิจกรรม  ขวญัและกําลงัใจ  การฝึกอบรม  การสร้างบรรยากาศทางวิชาการ            

ยกยอ่ง  เชดิชเูกียรต ิ จดัประกวด 

 3. ครูมีงานพเิศษนอกเหนือจากการสอนมากจงึไมมี่เวลาทําการวิจยัในชัน้เรียน  

 4. ครูขาดความละเอียดรอบคอบ ความรับผดิชอบ  อดทน  ชา่งสงัเกต  ใฝ่หาความรู้  

ความมุง่มัน่ในการทําวิจยั  การทํางานท่ีเป็นระบบ 

 เม่ือองค์ความรู้  ทกัษะการวิจยักบัการสอนของครูเป็นสิ่งท่ีควบคูก่นั  ดงันัน้วิชาชีพครูจงึต้อง

เรียนรู้  ทําความเข้าใจ  ปรับตวั  ปรับทศันคต ิ ฝึกคดิ  ฝึกปฏิบตั ิ ฝึกสงัเกต เพ่ืออํานวยความสะดวก  

ให้ครูเกิดการเรียนรู้  หลายฝ่ายจงึมีการสง่เสริม  สนบุสนบัให้ครูทําวิจยั เชน่การจดัฝึกอบรม  แตก็่

พบวา่มีข้อจํากดัในการเรียนรู้เน่ืองจากเป็นการให้ความรู้ด้านการวิจยัเพียงระยะเวลาสัน้ๆ  ไมมี่การ

ตดิตามผลความคืบหน้าทําให้การเรียนรู้ไมต่อ่เน่ือง  จากประเดน็ท่ีกลา่วมาข้างต้นผู้ วิจยัจงึให้

ความสําคญัท่ีการจดักระบวนการเรียนรู้  ซึง่รูปแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้เพียงแบบใดแบบหนึง่

นัน้ไมส่ามารถตอบสนองตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียนให้บรรลผุลได้  ดงันัน้การศกึษาและทําความเข้าใจ

ประเดน็ข้อจํากดัดงักลา่วสนบัสนนุแนวคดิในการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ของวยัผู้ใหญ่ได้เป็น

อยา่งดี  ซึง่ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคดิตา่งๆดงันี  ้

แนวคดิกระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง (Self-  directed learning) เหตผุลท่ีใช้แนวคดินี ้ 

เพราะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มีมโนทศัน์สําคญัเก่ียวกบั  วฒุภิาวะ  มองตนเองวา่สามารถควบคมุ    

และนําตนเองได้  มีอิสระเป็นผู้ นําตนเอง  มีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยแสดง

พฤตกิรรมท่ีหลากหลาย  ทําให้ผู้ เรียนต้องควบคมุการเรียน  และทําความเข้าใจเนือ้หาด้วยตนเอง

(Griffin. 1987: 153)   ดงันัน้แนวคดินีส้นบัสนนุการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  โดยสามารถเลือกความเป็น

อิสระในการเรียนรู้สาระเก่ียวกบัการวิจยัในชัน้เรียนทัง้ 7 สาระ  ในรูปแบบการศกึษาด้วยตนเอง    

และการพบกลุม่  สอดคล้องกบังานวิจยัของลาวลัย์  ทองมนต์ (2541 )เปรียบเทียบลกัษณะการ

เรียนรู้ด้วยการนําตนเองระหวา่งครูนกัวิจยั และครูท่ีไมเ่ป็นนกัวิจยั  พบวา่ ครูนกัวิจยัมีลกัษณะการ

เรียนรู้ด้วยการนําตนเองสงูกวา่ครูท่ีไมเ่ป็นนกัวิจยั  ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึสนบัสนนุการเรียนรู้ของครูด้วยการ

จดักระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง  ตามแนวคดิทฤษฏีของ Knowles   5 ประการ  1. การวินิจฉยั
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ความต้องการในการเรียน  2. การกําหนดจดุมุง่หมายในการเรียน    3.  การออกแบบแผนการเรียน  

4. การดําเนนิการเรียนรู้จากแหลง่วิทยาการ 5.  การประเมนิผล  ทัง้นีภ้ายใต้ความชว่ยเหลือแนะนํา

และสนบัสนนุจากผู้ อ่ืน  เชน่ เพ่ือน  ผู้สอน  วิทยากร  การนําแนวคดินีม้าใช้  จงึมีความเหมาะสมใน

บริบทของเวลาจํากดั  ดงันัน้การศกึษาด้วยตนเอง  การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสง่ผลให้

ครูมีความเปล่ียนแปลงด้านความรู้ ความเข้าใจ  เจตคต ิ ทกัษะการปฏิบตักิารวิจยัในชัน้เรียนใน

กรอบเนือ้หาเดียวกนั   

แนวคดิการจดัการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน  ผู้ วิจยัสงัเคราะห์กระบวนการเรียนรู้นี ้

ตามแนวคดิของโคบล์( Kolb .1983 ),อีวา และ ซซูาน (Eva ;& Susan .2001) , วฒันาพร  ระงบัทกุข์

(2542), สมศกัดิ ์ ภูว่ภิาดาวรรธน์ (2544) ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน 1. การมีสว่นร่วมในประสบการณ์

จริง 2.  การสะท้อนการกระทํา 3. สรุปแนวคดิหลกัการ 4. ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่ เพ่ือเอือ้ตอ่

การเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีมีความแตกตา่ง  หลากหลาย  ทัง้ความรู้และประสบการณ์  จงึออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้ ทัง้ 4 ขัน้ตอน ในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง และรูปแบบการพบกลุม่โดย

รายละเอียดของกิจกรรมสะท้อนแนวคดิ  และสร้างความเข้าใจภาพรวมของสาระเนือ้หา   

กระบวนการเรียนรู้ผงัมโนทศัน์ซึง่เป็นกระบวนการสะท้อนความคดิ  ความเข้าใจของครูท่ีมี

ตอ่การเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึง่  โดยอาศยัประสบการณ์เดมิประมวลเข้าด้วยกนัจนเป็นข้อสรุป  ทําให้

ทราบถึงความคดิ  ความเข้าใจของผู้สร้างท่ีมีตอ่เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ (Novak 1984)  เหตผุลท่ีเลือก

แนวคดินีส้อดคล้องกบังานวิจยัของสนีุย์  สอนตระกลูกลา่วถึงกระบวนการเรียนรู้ผงัมโนทศัน์ชว่ยให้

ผู้ เรียนเข้าใจภาพรวมของเนือ้หา  การมองความสมัพนัธ์เช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบสง่ผลให้ผู้ เรียน

เข้าใจเร่ืองยากได้มีประสทิธิภาพมากขึน้  ชว่ยประหยดัเวลา  ไมเ่กิดความเบ่ือหนา่ยในการอา่น  

เสมือนแผนท่ีแสดงเส้นทางการเรียนรู้ในเร่ืองหนึง่ๆ  ใช้สรุปบทเรียน  ประเมินผลหรือสํารวจความ

เข้าใจบทเรียนของผู้ เรียน  และสดุท้ายกระบวนการเรียนรู้แบบพบกลุม่  จากสภาพปัญหา และความ

ต้องการในการพฒันาตนเองด้านการวิจยัของครู ข้อจํากดัเร่ืองเวลา  ความสามารถและประสบการณ์

ท่ีแตกตา่งกนั  ความเร็วช้าในการเรียนรู้  เหลา่นีส้นบัสนนุแนวคดิการศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  แต่

บางครัง้พบปัญหา  อปุสรรคผู้ เรียนต้องการเพิม่เตมิความรู้  เนือ้หาสาระท่ีจําเป็น  ต้องการความ

กระจา่งในเนือ้หาท่ีซบัซ้อน  รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั  ตดิตาม

ความก้าวหน้า  และตรวจสอบความเข้าใจของผู้ เรียน  

กระบวนการพบกลุม่เป็นแนวทางการศกึษาหาความรู้วิธีการหนึง่ท่ีชว่ยแก้ไขข้อคําถามของ

ผู้ เรียน  เม่ือผู้ เรียนได้มาพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั  อีกทัง้ยงัขยายพืน้ท่ีทางวิชาการให้

เข้มแขง็ด้วยกระบวนการพบกลุม่อีกด้วย  (ทิศนา  แขมมณี.2548)  ทัง้นีอ้งค์ความรู้การวิจยัในชัน้

เรียนกําหนดรูปแบบการเรียนรู้โดยให้ความอิสระในการเลือกและตดัสินใจของผู้ เรียน  
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สงัเคราะห์แนวคดิทัง้ 4 แนวคดิได้ลกัษณะร่วมของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  

ด้วยการบรูณากระบวนการเรียนรู้  5 ประการ ดงันี ้

 1. ความเป็นตวัของตวัเอง (Self-Autonomy)  หมายถึง  ครูคดิริเร่ิมการเรียนเอง  โดย

วินิจฉยัความต้องการในการเรียนการของตน  กําหนดเป้าหมายและส่ือการเรียน  ตดิตอ่กบับคุคลอ่ืน  

เลือกใช้ยทุธวิธีการเรียนรู้  เสริมแผนการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนของตนด้วยความร่วมมือ  

ชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืนหรือไมก็่ได้  ครูมีความอิสระภายใต้สญัญาการเรียน ซึง่เป็นเคร่ืองมือแสดงกรอบ

การเรียนไปสูเ่ป้าหมายเดียวกนั  โดยการควบคมุและนําตนเองได้  มีความอิสระในการแสดงความ

คดิเหน็  การชีแ้นะ  การอภิปราย  และการร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ  อยากรู้  สมคัรใจท่ีจะเรียน

ด้วยตนเอง  รวมถึงทศันคต ิ คา่นิยมของครูจากการแสดงออกท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่  

 2.  สร้างแรงจงูใจ (Motivation  Building)  หมายถึง การสร้างความพร้อมทางทศันคติ

ให้กบัครูได้เห็นถึงความสําคญั  คณุคา่ในสิ่งท่ีเรียนรู้  ด้วยจิตใต้สํานกึของการเป็นครูท่ีดี  ตระหนกัใน

บทบาทภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  เข้าร่วมกิจกรรมพฒันาวิชาชีพด้วยความเตม็ใจ  ครูเป็นผู้ เร่ิมต้น

ปฏิบตัด้ิวยความกระตือรืนร้น  เอาใจใสแ่ละมีความรับผดิชอบ  กระทําอยา่งตอ่เน่ืองด้วยตนเอง  เพ่ือ

เป็นแรงบนัดาลใจให้ครูเลือกปฏิบตัอิยา่งมีเป้าหมาย   

 3.  เอือ้อํานวยการเรียนรู้ (Access  Facilitator) หมายถึง การสนบัสนนุการพฒันาการ

วิจยัในชัน้เรียนด้วยการอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กบัครู  เป็นทางเลือกให้ครูได้ศกึษา

นอกเหนือจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เชน่ สนบัสนนุวิทยากร  หรือผู้ เช่ียวชาญให้ความกระจาง

เก่ียวกบัการวิจยัในชัน้เรียนในเร่ืองตา่งๆ  สนบัสนนุเคร่ืองมือสําหรับการพฒันา และประเมิน

สมรรถนะครูนกัวิจยัให้ผู้ เรียนพฒันาตนเองตามเป้าหมายเดียวกนั  อีกทัง้ออกแบบการเรียนรู้อํานวย

ให้ครูในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองและการพบกลุม่  

 4.  ลงมือปฏิบตัอิยา่งเป็นระบบ(Respond to Authentic System) หมายถึง ปฏิกิริยา

โต้ตอบของครูท่ีมีตอ่การเรียนรู้การพฒันาตนเองด้านการวิจยัในชัน้เรียน  ตามขัน้ตอนการเรียนรู้จาก

มโนทศัน์ท่ีง่ายไปสูม่โนทศัน์ท่ียาก  และนําประสบการณ์มาปรับใช้ในการฝึกปฏิบตัใินกิจกรรม  ผล

การปฏิบตักิิจกรรมหรือแบบฝึกในหนว่ยท่ี 1 จะเช่ือมโยงเนือ้หาในหนว่ยท่ี 2 เช่ือมโยงตอ่ไปจนหนว่ย

สดุท้าย  การฝึกปฏิบตัติัง้แตต้่นจนจบกระบวนการตามขัน้ตอนทําให้ครูมีประสบการณ์  การทําวิจยั

ในชัน้เรียนอยา่งตอ่เน่ือง เช่ือมโยงองค์ประกอบยอ่ยท่ีสมัพนัธ์เป็นองค์รวมได้อยา่งมีความหมาย  

 5. พบและตดิตาม (Team meeting and Reflection) หมายถึง  การตรวจสอบผลจาก

การฝึกปฏิบตัขิองครูวา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด หรือบรรลจุดุมุง่หมายมากน้อยเพียงใด  โดย

กําหนดระยะเวลาคงท่ี เชน่ ตรวจสอบเม่ือจบกิจกรรมในครัง้นัน้ทนัที หรือ เรียน 1 หนว่ย ตรวจสอบ 1

ครัง้ เป็นต้น  เพ่ือให้ผลสะท้อนกลบัการปฏิบตัเิป็นข้อมลูในการปรับปรุงและพฒันาให้กบัครู
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นอกจากนีท้ัง้ผู้ เรียนและผู้สอนสามารถตดิตามความก้าวหน้าได้จากชอ่งทางท่ีไมเ่ป็นทางการ เชน่ 

โทรศพัท์  จดหมายอิเล็กทรอนิค เป็นต้นรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณา

กระบวนการเรียนรู้  ทัง้ 5 ประการนี ้ นํามาเรียบเรียงกบัเนือ้หาสาระการวิจยัในชัน้เรียน เป็นขัน้ตอน

การเรียนรู้ของรูปแบบ 5 ขัน้ตอน คือ 

 1. ขัน้ท่ี 1 เตม็ใจและเห็นคณุคา่ (Willing and Value)เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนสร้างทศันคตท่ีิดีตอ่

การวิจยัในชัน้เรียน และจะร่วมกิจกรรมด้วยความสมคัรใจ กระตือรืนร้น  และมีความรับผดิชอบ  โดย

ขัน้ตอนนีผู้้สอนจะชีแ้จง  วิธีการ  และประโยชน์การพฒันาสมรรถนะครูนกัวิจยั  จงูใจให้ผู้ เรียนเกิด

ความสนใจ ตระหนกัในความสําคญัการวิจยัมาพฒันาการเรียนการสอน  

 2. ขัน้ท่ี 2 การมีสว่นร่วมในประสบการณ์จริง หรือขัน้ลงมือปฏิบตัจิริง(Do) ในขัน้ตอนนี ้

ผู้ เรียนต้องเผชิญ หรือสมัผสัประสบการณ์จริง หรือกระทํากิจกรรมจริง 

 3. ขัน้ท่ี 3 การสะท้อนการกระทํา ผู้ เรียนวิเคราะห์ข้อมลูแล้วสะท้อนผลการวิเคราะห์

ข้อมลูออกมาเป็นความคดิในเร่ืองท่ีได้กระทําและการสะท้อนการกระทําโดยผู้ เรียนต้องใช้วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมลูท่ีหลากหลายรวมถึงกระบวนการสงัเกต กระบวนการคดิวิเคราะห์ นําข้อมลูมาแยกแยะ 

จดัระบบเพ่ือประมวลผลข้อมลู นําเสนอผลการประมวลข้อมลูท่ีได้ออกมาด้วยการอธิบาย  อภิปราย 

พดูหรือเขียนความรู้สกึตอ่สิง่ท่ีได้จากการวิเคราะห์หรือประมวลผลข้อมลู  ซึง่เป็นการทบทวน 

(Review) สิ่งท่ีได้สมัผสัประสบการณ์ท่ีผา่นกระบวนการคดิวิเคราะห์มาแล้ว  

 4. ขัน้ท่ี 4 สรุปแนวคดิหลกัการ (Learn)เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ เช่ือมโยงความรู้ 

แล้วสรุปอ้างอิงสร้างความคดิรวบยอดจากการคดิวิเคราะห์ข้อมลู  โดยเฉพาะถ้าได้มีการแลกเปล่ียน

มมุมองท่ีหลากหลายก็จะเกิดความเช่ือมโยงของความรู้เป็นปัญญาท่ีได้จากการปฏิบตัเิป็นหลกัการ  

และสร้างความรู้ใหมข่ึน้ 

 5. ขัน้ท่ี 5 ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่ (Apply) ขัน้ตอนนีผู้้ เรียนสามารถนําหลกัการ 

ปัญญาปฏิบตัิ หรือความรู้ใหมท่ี่ได้ไปทดลองใช้หรือทดลองใช้ในสถานการณ์ใหมห่รือประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวนัเป็นวงจรตอ่เน่ืองกนั 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ของทัง้ 4 แนวคดิ

นัน้  ผู้ วิจยัได้ข้อสรุปวา่ ทัง้ 4 แนวคดิสามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสนบัสนนุ  หรือ

อํานวยให้ครูสนใจการทําวิจยั  ทัง้นีร้ะบบการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ต้องคํานงึถึงธรรมชาตขิอง

สาระการเรียนรู้  และธรรมชาตขิองผู้ เรียนท่ีเป็นวยัผู้ใหญ่ด้วย  

 สําหรับสาระการเรียนรู้ หรือเนือ้หา ผู้ วิจยันําผลการสํารวจความต้องการการพฒันาตนเอง

ด้านการวิจยัในชัน้เรียนมาเป็นหวัข้อหรือหนว่ยการเรียนรู้ และสอดคล้องกบัสมรรถนะครูนกัวิจยัท่ี
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ผู้ วิจยัได้สงัเคราะห์จากผลการวิจยั  การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ  ทัง้ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านเจต

คต ิ และด้านทกัษะปฏิบตัเิก่ียวกบัการวิจยัในชัน้เรียน  ดงันี  ้

 1.  การกําหนดปัญหา  จดุประสงค์  กรอบแนวคดิการวิจยั การตัง้สมมตฐิานในการวิจยั  

 2.  การศกึษาค้นคว้าเอกสารงานวิจยั 

 3.  การออกแบบการวิจยั 

 4.  การสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

 5.  การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั 

 6.  การวิเคราะห์ข้อมลู 

 7.  การเขียนรายงานการวิจยั 

 ทัง้ 7 เร่ืองเป็นสาระพฒันาผู้ เรียนด้านความรู้  ความเข้าใจในการวิจยัในชัน้เรียน โดยผา่น

กระบวนการเรียนรู้ท่ีบรูณาการ 4 แนวคดิ คือ แนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์

เป็นฐาน  แนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง  แนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้ผงัมโน

ทศัน์ และแนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้แบบพบกลุม่  ซึง่ผู้สอนสามารถวดัพฤตกิรรมด้านเจตคต ิ 

และด้านทกัษะปฏิบตักิารวิจยัในชัน้เรียนได้ เม่ือนําสาระการเรียนรู้มารวมกบัรูปแบบการเรียนรู้แบบ

บรูณาการเรียนรู้  ทําให้ผู้ เรียนเกิดความเปล่ียนแปลงสมรรถนะครูนกัวิจยัไปในทิศทางท่ีดีขึน้  

 

3. แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนารูปแบบ 

3.1  ความหมายของรูปแบบ 

       นกัวิชาการ ได้ให้ความหมายของรูปแบบทัง้ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนัและแตกตา่งกนั  ซึง่

พอจะสรุปความหมายของรูปแบบท่ีนกัวิชาการสว่นใหญ่ให้ความคดิเห็นไว้ได้ใน 4 ลกัษณะกลา่วคือ 

              1. รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบท่ีเป็นแบบอยา่ง และแบบลําลองท่ีเหมือน

ของจริงทกุอยา่งแตมี่ขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึน้กวา่ปกติ นกัวิชาการท่ีให้ความหมาย ของรูปแบบใน

ลกัษณะนี ้เชน่, เสรี ชดัแช้ม (2538: 3),กู๊ด (Good .1973: 25),สมิท (Smith .1961: 461-462),เวปส

เตอร์ (  Webster .1983: 154)  

              2. รูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ีแสดงโครงสร้างของความเก่ียวข้องระหวา่งชดุของ ปัจจยัหรือตวั

แปรตา่ง ๆ หรือองค์ประกอบท่ีสําคญัในเชิงความสมัพนัธ์หรือเหตผุลซึง่กนัและกนั  เพ่ือชว่ยเข้าใจ

ข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่โดยเฉพาะ นกัวิชาการท่ีให้ความหมายของรูปแบบใน

ลกัษณะนี ้ได้แก่ บาร์ด ูและฮาร์ทแมน (Bardo ;&Hartman .1982: 70), กู๊ด (Good .1973),คีวสิ          

( Keeves .1988: 559)  
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              3. รูปแบบ หมายถึง ลกัษณะท่ีพงึปรารถนาซึง่มีลกัษณะเป็นอดุมคต ิหรือเกิดได้ยากใน

โลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอยา่งย่ิงสิง่ท่ีเราอยากได้กบัความสามารถท่ีจะหาสิง่ท่ีต้องการนัน้

แตกตา่งกนัมาก เชน่ เมืองในอดุมคต ินกัวิชาการท่ีให้ความหมายของรูปแบบในลกัษณะนี ้ได้แก่    

อทุยั  บญุประเสริฐ (2546: 31) 

              4. รูปแบบ หมายถึง ชดุของทฤษฎีท่ีผา่นการทดสอบความแมน่ตรง  (validity) และความ

นา่เช่ือถือ (reliability) แล้ว สามารถระบแุละพยากรณ์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ตวัแปรโดยวิธีการทาง

คณิตศาสตร์หรือทางสถิตไิด้ด้วย นกัวิชาการท่ีให้ความหมายของรูปแบบในลกัษณะนี ้ได้แก่         

อทุมุพร  จามรมาน (2541: 22) 

             สําหรับการวิจยัครัง้นี ้รูปแบบหมายถึง กระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะ

ครูนกัวิจยัให้กบักลุม่ตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะเฉพาะของความเป็นผู้ใหญ่  เพ่ือให้การเรียนรู้ของครูทัง้ด้าน

ความรู้  เจตคต ิ และทกัษะการปฏิบตัเิก่ียวกบัการวิจยัมีพฒันาการในทางท่ีดีมากขึน้  จงึออกแบบ

ลกัษณะรูปแบบการเรียนรู้ท่ีชว่ยแก้ไขปัญหาการเรียนรู้  ด้านข้อจํากดัท่ีเป็นอปุสรรค  โดยนําหลกัของ

การเรียนรู้ผู้ใหญ่  ด้านกระบวนการเรียนรู้ทัง้ 4 แนวคดิสงัเคราะห์เป็นแนวทางในการออกแบบ  แล้ว

นําไปสอบถามความคดิเหน็ผู้ เช่ียวชาญท่ีเหมาะสมเพ่ือปรับใช้กบักลุม่ตวัอยา่งได้ตามวตัถปุระสงค์ 

             รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกนัซึง่นกัวิชาการด้านตา่ง ๆ  ก็ได้จดัแบง่ประเภทตา่งกนัออกไป 

สําหรับรูปแบบทางการศกึษาและสงัคมศาสตร์นัน้ ได้แบง่ออกเป็น 4 ประเภท คือ (Keeves  1988: 

561-565) 

              1. Analogue  Model เป็นรูปแบบท่ีใช้การอปุมาอปุมยัเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึง่เป็น

รูปธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ท่ีเป็นนามธรรม เชน่ รูปแบบในการทํานายจํานวน

นกัเรียนท่ีจะเข้าสูร่ะบบโรงเรียน ซึง่อนมุานแนวคดิมาจากการเปิดนํา้เข้าและปลอ่ยนํา้ออกจากถงั  

นกัเรียนท่ีจะเข้าสูร่ะบบเปรียบเทียบได้กบันํา้ท่ีเปิดออกจากถงั  ดงันัน้นกัเรียนท่ีคงอยูใ่นระบบจงึเทา่กบั

นกัเรียนท่ีเข้าสูร่ะบบลบด้วยนกัเรียนท่ีออกจากระบบ  เป็นต้น 

             2. Semantic Model เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยายหรืออธิบาย

ปรากฏการณ์ท่ีศกึษาด้วยภาษา แผนภมูิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคดิ องค์ประกอบ  

และความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นัน้ ๆ เชน่ รูปแบบการสอนของ Joyce and Weil 

(1986:41) เป็นต้น 

              3. Mathematical Model เป็นรูปแบบท่ีใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ือในการแสดง

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่ง ๆ รูปแบบประเภทนีน้ิยมใช้กนัทัง้ในสาขาจิตวิทยาและศกึษาศาสตร์  

รวมทัง้การบริหารการศกึษาด้วย 
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              4. Causal Model เป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจากเทคนิคท่ีเรียกวา่ Path Analysis และ

หลกัการสร้าง Semantic Model โดยการนําเอาตวัแปรตา่ง ๆ มาสมัพนัธ์กนัเชิงเหตแุละผลท่ีเกิดขึน้ 

เชน่ The Standard Deprivation Model ซึง่เป็นรูปแบบท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพทาง

เศรษฐกิจสงัคมของบดิา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศกึษาท่ีบ้าน และระดบัสตปัิญญาของเดก็ 

เป็นต้น 

         ชวัซ์เวียน (Schwirian อ้างถึงใน Bardo ;& Hardman, 1982: 70-72) นกันเิวศวิทยาคนสําคญัได้

แบง่ประเภทของรูปแบบด้วยการอธิบายลกัษณะจากลกัษณะของเมืองออกเป็นรูปแบบท่ีอธิบายโดย

ลกัษณะพืน้ท่ีและรูปแบบท่ีอธิบายโดยลกัษณะของประชากรรูปแบบท่ีใช้ในการอธิบายโดยพืน้ท่ีนัน้มี

จดุมุง่หมายในการบรรยายลกัษณะของเมืองวา่มีลกัษณะเชน่ไร เชน่ Concentric Zone Model และ 

Social Area Analysis Model เป็นต้น สําหรับรูปแบบท่ีใช้อธิบายคณุลกัษณะของประชากรเมืองนัน้  

เป็นรูปแบบท่ีเสนอแนวคดิในการอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของประชากรเมืองตา่ง ๆ เชน่  Residential 

Segregation Model เป็นต้น 

             จากท่ีกลา่วมาแสดงวา่ รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกนั ในแตล่ะสาขาก็มีรูปแบบท่ีแตกตา่ง

กนัออกไป เชน่ รูปแบบทางการศกึษาและสงัคมศาสตร์ ได้แบง่ออกเป็น  รูปแบบท่ีใช้การอปุมาอปุไมย

เทียบเคียงปรากฏการณ์ซึง่เป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ท่ีเป็นนามธรรม  รูปแบบท่ี

ใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศกึษาด้วยภาษา แผนภมูิ  รูปภาพ รูปแบบท่ี

ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ือในการแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่ง  ๆ และรูปแบบท่ี

นําเอา   ตวัแปรตา่ง ๆ มาสมัพนัธ์กนัเชิงเหตแุละผลท่ีเกิดขึน้ เป็นต้น 

             สําหรับการวิจยัครัง้นี ้รูปแบบท่ีใช้เป็นประเภท Semantic Model (ตามข้อ 2) ซึง่เป็นรูปแบบท่ี

ใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศกึษาเพ่ือให้เห็นมโนทศัน์  ซึง่เป็นโครงสร้าง

ทางความคดิ ในท่ีนีห้มายถึง เป็นรูปแบบท่ีอธิบายให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัญหา  ข้อจํากดั  

อปุสรรคการพฒันาด้านการวิจยักบัขอบขา่ยกระบวนการเรียนรู้ทัง้ 4 แนวคดิ คือคือ แนวคดิการจดั

กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน  แนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง  

แนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้ผงัมโนทศัน์ และแนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้แบบพบกลุม่    

เพ่ือเป็นกรอบการสร้างรูปแบบเสริมสร้างครูนกัวิจยัท่ีเหมาะสม โดยระดมความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ 

3.2 คุณลักษณะของรูปแบบท่ีดี 

      ควีฟส์ (Keeves. 1988: 560) กลา่ววา่ รูปแบบท่ีใช้ประโยชน์ได้ ควรจะมีข้อกําหนด 

(requirement)   4 ประการ คือ 

 1. รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสมัพนัธ์อยา่งมีโครงสร้าง (structural relationship) 

มากกวา่ความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัแบบรวม ๆ (associative relationship) 
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  2. รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดขึน้ ซึง่สามารถถกูตรวจสอบได้

โดยการสงัเกต ซึง่เป็นไปได้ท่ีจะทดสอบรูปแบบพืน้ฐานของข้อมลูเชิงประจกัษ์ได้ 

 3. รูปแบบ ควรจะต้องระบหุรือชีใ้ห้เห็นถึงกลไกเชิงเหตผุลของเร่ืองท่ีศกึษา  ดงันัน้นอกจาก

รูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 

 4. รูปแบบ ควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่ และสร้างความสมัพนัธ์ของตวัแปร

ในลกัษณะใหม ่ซึง่เป็นการขยายในเร่ืองท่ีกําลงัศกึษา  

การวิจยัครัง้นี ้คณุลกัษณะของรูปแบบ เป็นการสร้างมโนทศัน์ใหม่  โดยเป็นการสร้างมโนทศัน์

ในการนําหลกัแนวคดิการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  ไปใช้กบัการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  

3.3 การพัฒนารูปแบบ 

 จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันารูปแบบพบวา่  การพฒันารูปแบบนัน้อาจจะมี

ขัน้ตอนในการดําเนินงานแตกตา่งกนัไป แตโ่ดยทัว่ไปแล้วอาจจะแบง่ออก เป็นสองตอนใหญ่ ๆ คือ การ

สร้างรูปแบบ (construct) และการหาความตรง (validity) ของรูปแบบ สว่นรายละเอียดในแตล่ะ

ขัน้ตอนวา่มีการดําเนินการอยา่งไรนัน้ขึน้อยูก่บัลกัษณะและกรอบแนวคดิซึง่เป็นพืน้ฐานในการพฒันา

รูปแบบนัน้ ๆ ตวัอยา่งงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ ได้แก่  

              การพฒันารูปแบบอีกวิธีหนึง่ตามแนวทางการศกึษาของ รุ่งรัชดาพร   เวหะชาต ิ(2548: 92-

93) ได้พฒันารูปแบบการบริหารคณุภาพทัง้องค์การของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โดยมุง่ศกึษาการ

พฒันารูปแบบการบริหารคณุภาพทัง้องค์การของสถานศกึษาสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานท่ีเหมาะสม ซึง่ในการศกึษามีรายละเอียดในการดําเนนิการ 5 ขัน้ตอน คือ 

 ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาและสํารวจข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัแนวคดิและหลกัการบริหาร

คณุภาพทัง้องค์การ โดยสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนท่ีได้รับเลือกเป็นโครงการนําร่อง

การวิจยัและการพฒันาการเรียนรู้เพ่ือคณุภาพการศกึษา รวมทัง้การศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

และการศกึษาสภาพจริงจากรายงานการประเมนิตนเองของโรงเรียนท่ีผา่นการประเมนิคณุภาพ  

              ขัน้ตอนท่ี 2 เป็นการสร้างรูปแบบจําลองเพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารคณุภาพทัง้องค์การ

โดยการสงัเคราะห์แบบสมัภาษณ์จากการศกึษาในขัน้ตอนท่ี  1 นํามาสร้างเป็นรูปแบบจําลองระบบ

บริหารคณุภาพทัง้องค์การด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิแบบ

เลือกตอบ เห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย ให้ผู้ทรงคณุวฒุิแสดงความคดิเห็นโดยอิสระ  

  ขัน้ตอนท่ี 3 เป็นการพฒันารูปแบบระบบบริหารคณุภาพทัง้องค์กรโดยใช้เทคนิคเดลฟาย

จากผู้ทรงคณุวฒุิ เพ่ือให้ได้รูปแบบท่ีมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัโิดยการใช้รูปแบบจําลองจาก

ขัน้ตอนท่ี 2 นํามาศกึษาวิเคราะห์ และกําหนดรูปแบบระบบการบริหารคณุภาพทัง้องค์การด้วยเทคนคิ

เดลฟาย   3 รอบ 
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 ขัน้ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคณุภาพทัง้องค์การ  

เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ปฏิบตังิานในสถานศกึษาคือผู้บริหารสถานศกึษา  

ครูผู้สอน และกรรมการสถานศกึษา 

 ขัน้ตอนท่ี 5 การสรุปและนําเสนอรูปแบบการบริหารคณุภาพทัง้องค์กรและจดัทําเป็น

รายงานผลการวิจยัตอ่ไป 

สว่น  สมทุร  ชํานาญ (2546) ได้พฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน โดยมุง่ศกึษารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีเหมาะสมกบัสภาพ

สงัคม โดยได้แบง่การวิจยัออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ 

 ขัน้ตอนท่ี 1 เป็นการศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี  วิธีการ

บริหารโรงเรียนท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน และสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศกึษา  เพ่ือกําหนดกรอบความคดิใน

การวิจยั 

 ขัน้ตอนท่ี 2 เป็นการสร้างรูปแบบจําลองเพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ

เห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย เพ่ือถามความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ 

 ขัน้ตอนท่ี 3 เป็นขัน้การพฒันารูปแบบบริหารสถานศกึษาท่ีบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

โดยใช้เทคนิคเดลฟายจากผู้ เช่ียวชาญ 

 ขัน้ตอนท่ี 4 เป็นขัน้การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้บริหารสถานศกึษา 

ครูผู้สอน และกรรมการสถานศกึษา 

จากการศกึษาวิเคราะห์ในเร่ืองนีพ้อสรุปได้วา่การสร้างรูปแบบ (model) นัน้ไมมี่ข้อกําหนดท่ี

ตายตวัแนน่อนวา่ต้องทําอะไรบ้าง แตโ่ดยทัว่ไปจะเร่ิมต้นจากการศกึษา องค์ความรู้ ( intensive 

knowledge) เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเราจะสร้างรูปแบบให้ชดัเจน จากนัน้จงึค้นหาสมมตุฐิานและหลกัการของ

รูปแบบท่ีจะพฒันา แล้วสร้างรูปแบบตามหลกัการท่ีกําหนดขึน้ และนํารูปแบบท่ีสร้างขึน้ไปตรวจสอบ

ความเหมาะสมและหาคณุภาพของรูปแบบตอ่ไป สว่นการพฒันารูปแบบมีการดําเนินการเป็นสองตอน

ใหญ่ คือ การสร้างรูปแบบและการประเมินความเหมาะสมและการหาคณุภาพของรูปแบบ  

             ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้กําหนดการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วย

การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ ออกเป็น 3 ตอน คือตอนท่ี1 เป็นการศกึษาและสํารวจข้อมลูเบือ้งต้น

เพ่ือกําหนดกรอบความคดิในการวิจยัและศกึษาสภาพปัญหาการทําวิจยัในชัน้เรียนของครู โดย

ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีปัญหาอยูจ่ริง และเพ่ือเป็นข้อมลูประกอบในการกําหนดเนือ้หาสาระ

ท่ีจะพฒันาให้กบัครู ตอนท่ี 2 พฒันารูปแบบโดยผู้ทรงคณุวฒุด้ิานการศกึษาด้วยเทคนคิสมัภาษณ์เชงิ
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ลกึและตอนท่ี 3 เป็นการประเมินรูปแบบโดยครูท่ีเป็น ผู้ปฏิบตัจิริง ซึง่จะทําให้ได้รูปแบบท่ีเหมาะสมกบั

บริบทของพืน้ท่ี 

 

4. สภาพทั่วไปของสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

    ประวัตคิวามเป็นมา (สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2 .2554: 8-9) 

  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 เป็นหนึง่ในสามหนว่ยงานทางการศกึษาของ

กรุงเทพมหานคร ท่ีตัง้ขึน้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2553 เร่ืองการ

กําหนดเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ

(ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ.2553 และพระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.

2553กําหนดให้มีเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา และเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา     

  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2  ตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็น

ศนูย์กลางแหง่ความเจริญรุ่งเรือง เป็นเมืองท่ีมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว เป็นแหลง่รวบรวมทกุสาขา

อาชีพ ประชากรมีรายได้สงูสดุและต่ําสดุ มีการเคล่ือนย้ายเข้าออกตลอดปี นกัเรียนย้ายท่ีอยูต่าม

ผู้ปกครอง กลายเป็นเดก็ตกหลน่ขาดโอกาสทางการศกึษา มีผลกระทบตอ่ผลการเรียนและการจดั

การศกึษา การพฒันานอกจากจะเป็นหน้าท่ีของโรงเรียนและหนว่ยงานทางการศกึษาแล้ว จงึควรจะมีการ

วางแผนร่วมกนัอยา่งหลากหลายระหวา่งภาคีทกุภาคสว่นทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือขา่ยองค์กรทัว่ไป 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรมแก่การจดัการศกึษาตอ่ไป  

   พืน้ท่ีตามเขตการปกครอง ครอบคลมุ 27 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วย   เขตคลองสามวา  คนันายาว  จตจุกัร  ดอนเมือง  บางกะปิ  บางเขน  บงึกุม่  ประเวศ  

มีนบรีุ  ลาดกระบงั  ลาดพร้าว  วงัทองหลาง  สวนหลวง  สะพานสงู  สายไหม  หนองจอก หลกัส่ี     

ห้วยขวาง  คลองเตย  ดนิแดง  บางคอแหลม  บางนา  บางรัก  พระโขนง  ยานนาวา  วฒันา            

และเขตสาทร  มีพืน้ท่ีตดิตอ่กบัหลายจงัหวดั ดงันี ้ 

ทศิเหนือ ตดิตอ่กบัจงัหวดัปทมุธานี  ในเขตรับผิดชอบด้านการศกึษาของ สํานกังาน 

  เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 

ทิศใต้  ตดิตอ่กบัจงัหวดัสมทุรปราการ ในเขตรับผิดชอบด้านการศกึษาของสํานกังาน  เขต  

  พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 2 

ทศิตะวนัออก ตดิตอ่กบัจงัหวดัฉะเชงิเทรา  ในเขตรับผิดชอบด้านการศกึษาของสํานกังาน เขตพืน้ท่ี  

  การศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 
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ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบัจงัหวดันนทบรีุและกรุงเทพมหานคร  ในเขตรับผิดชอบด้าน การศกึษาของ 

  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานนทบรีุ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  

  ประถมศกึษากรุงเทพมหานครและสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

 

ภารกิจ / อาํนาจหน้าท่ี 

          สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2  เป็นหนว่ยงานท่ีอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูล

ของสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีของ

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ   โดยมี

อํานาจหน้าท่ี  ดงันี ้ (สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2 .2554: 17) 

 1. จดัทํานโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศกึษาของเขตพืน้ท่ีการศกึษาให้สอดคล้อง

กบันโยบาย มาตรฐานการศกึษา แผนการศกึษา แผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐานและความต้องการ

ของท้องถ่ิน 

 2. วิเคราะห์การจดัตัง้งบประมาณเงินอดุหนนุทัว่ไปของสถานศกึษา และหนว่ยงานในเขตพืน้ท่ี

การศกึษา และแจ้งการจดัสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หนว่ยงานข้างต้นรับทราบ รวมทัง้กํากบั ตรวจสอบ 

ตดิตามการใช้จา่ยงบประมาณของหนว่ยงานดงักลา่ว 

 3. ประสาน สง่เสริม สนบัสนนุ และพฒันาหลกัสตูรร่วมกบัสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

 4. กํากบั ดแูล ตดิตาม และประเมินผลสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

 5. ศกึษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมข้อมลูสารสนเทศด้านการศกึษา ในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านตา่ง ๆ รวมทัง้ทรัพยากรบคุคล เพ่ือสง่เสริมสนบัสนนุการ

จดัและพฒันาการศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

 7. จดัระบบประกนัคณุภาพการศกึษา และประเมนิผลสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

 8. ประสาน สง่เสริม สนบัสนนุ การจดัการศกึษาของสถานศกึษาเอกชน องค์กรปกครอง 

สว่นท้องถ่ิน รวมทัง้บคุคล องค์กรชมุชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนั

อ่ืนท่ีจดัการศกึษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

 9. ดําเนินการและประสาน สง่เสริม สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาการศกึษาในเขตพืน้ท่ี

การศกึษา 

 10. ประสาน สง่เสริม การดําเนนิการของคณะอนกุรรมการ และคณะทํางานด้านการศกึษา 

 11. ประสานการปฏิบตัริาชการทัว่ไปกบัองค์กรหรือหนว่ยงานตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐ เอกชน และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในฐานะสํานกังานผู้แทนกระทรวงศกึษาธิการ ในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
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 12. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีมิได้ระบใุห้เป็นหน้าท่ีของ

หนว่ยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบตังิานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

 

โครงสร้าง/การแบ่งส่วนราชการสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 กําหนดโครงสร้างตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการ

กําหนด ประกอบด้วย  7  กลุม่/หนว่ย ดงันี ้
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ข้อมูลพืน้ฐานด้านการศกึษา 

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2  หนว่ยงานท่ีรับผดิชอบการจดัการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน ตามโครงสร้างปัจจบุนั มีสภาพข้อมลูพืน้ฐาน  ดงันี ้
 

ตาราง 4 จํานวนนกัเรียนรายโรงเรียน ( ข้อมลู ณ วนัท่ี 10 ธนัวาคม  2554) 

 

ท่ี โรงเรียน จํานวนนกัเรียน รวม 

ม.1 ม.2 ม. 3 ม.4 ม. 5 ม.6 

1 กนุนทีรุทธารามวทิยาคม 283 326 368 399 280 294 1,950 

2 จนัทร์หุน่บําเพ็ญ 170 228 256 261 275 162 1,352 

3 เจ้าพระยาวิทยาคม 163 295 201 111 106 80 956 

4 ดอนเมอืงจาตรุจินดา 322 370 467 340 294 212 2,005 

5 ดอนเมอืงทหารอากาศบํารุง 710 750 776 423 478 413 3,550 

6 เตรียมอดุมศกึษา สวุินทวงศ์ 303 133 158 174 98 0 866 

7 เตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า 493 659 697 556 603 601 3,609 

8 เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ 766 907 803 754 667 700 4,597 

9 เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา 520 552 524 357 366 342 2,661 

10 เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ  สวุรรณภมูิ 249 0 0 0 0 0 249 

11 เทพลลีา 437 475 432 272 259 243 2,118 

12 เทพศริินทร์ร่มเกล้า 701 725 797 422 424 416 3,485 

13 นนทรีวทิยา 545 514 501 338 318 303 2,519 

14 นวมนิทราชินทิูศ น้อมเกล้า 479 611 622 560 509 466 3,247 

15 นวมนิทราชินทิูศ บดนิทรเดชา 433 564 578 599 474 442 3,090 

16 นวมนิทราชินทิูศ เบญจมราชาลยั 601 633 684 483 353 303 3,057 

17 นวมนิทราชินทิูศ สตรีวทิยา ๒ 580 599 608 358 309 270 2,724 

18 นวมนิทราชทิูศ กรุงเทพมหานคร 585 607 519 349 296 252 2,608 

19 บดนิทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี) 750 807 894 787 791 770 4,799 

20 บดนิทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี) ๒ 730 840 769 681 678 627 4,325 

21 บดนิทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี) ๔ 355 444 418 342 296 255 2,110 

22 บางกะปิ 500 650 643 649 488 447 3,377 

23 ปทมุคงคา 360 435 451 329 264 272 2,111 

24 พรตพิทยพยตั 416 537 581 395 411 398 2,738 

25 พระโขนงพิทยาลยั 414 533 493 430 396 329 2,595 
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ตาราง 4  (ตอ่) 

 

ท่ี โรงเรียน จํานวนนกัเรียน รวม 

ม.1 ม.2 ม. 3 ม.4 ม. 5 ม.6 

26 พทุธจกัรวทิยา 127 163 207 123 94 99 813 

27 มธัยมวดัธาตทุอง 318 415 359 207 221 164 1,684 

28 มธัยมวดับงึทองหลาง 364 408 428 218 210 196 1,824 

29 มธัยมวดัหนองจอก 588 669 665 396 341 293 2,952 

30 ยานนาเวศวิทยาคม 399 375 453 305 273 230 2,035 

31 รัตนโกสนิทร์สมโภชบางเขน 475 483 475 294 247 223 2,197 

32 รัตนโกสนิทร์สมโภชลาดกระบงั 534 541 548 239 262 234 2,358 

33 ราชดําริ 320 488 469 283 264 236 2,060 

34 ราชวนิติบางเขน 383 500 606 480 499 386 2,854 

35 ฤทธิยะวรรณาลยั 778 975 910 742 691 587 4,683 

36 ฤทธิยะวรรณาลยั ๒ 416 437 501 257 268 247 2,126 

37 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 378 468 558 396 312 237 2,349 

38 วชิรธรรมสาธิต 530 566 533 347 345 308 2,629 

39 วดัสทุธิวราราม 570 600 587 578 591 574 3,500 

40 ศรีพฤฒา 419 465 499 347 332 301 2,363 

41 เศรษฐบตุรบําเพ็ญ 762 851 819 472 459 408 3,771 

42 สตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระบรม

ราชินปูถมัภ์ 

329 344 337 386 392 389 2,177 

43 สตรีวิทยา ๒ 784 966 946 865 946 875 5,382 

44 สตรีศรีสริุโยทยั 411 385 378 308 322 319 2,123 

45 สตรีเศรษฐบตุรบําเพ็ญ 452 474 507 382 387 332 2,534 

46 สายนํา้ผึง้ ในพระอปุถมัภ์ฯ 476 489 531 519 517 466 2,998 

47 สารวทิยา 632 729 789 587 612 556 3,905 

48 สริิรัตนาธร 533 516 503 408 360 269 2,589 

49 สกีนั (วฒันานนัท์อปุถมัภ์) 272 357 415 392 303 284 2,023 

50 สขุมุนวพนัธ์อปุถมัภ์ 388 384 394 235 245 160 1,806 

51 สรุศกัดิ์มนตรี 576 600 608 573 552 610 3,519 

52 หอวงั 650 670 681 719 692 763 4,175 

 รวม 24,729 27,512 27,946 21,427 20,170 18,343 140,127 
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ตาราง 5  จํานวนบคุลากรโรงเรียน ในเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 จําแนกตามประเภท และ   

       วิทยฐานะ ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2554 จากฐานข้อมลู POBEC 

 

ท่ี ประเภทบุคลากร ชชพ. ชช. ชกพ. ชก. อ่ืนๆ รวม 

1. ผอ.สถานศกึษา 0 12 32 5 1 50 

2. รองผอ.สถานศกึษา 0 2 95 89 8 194 

3. ครู 1 39 1,206 2,689 408 4,343 

4. ครูผู้ชว่ย 0 0 0 0 839 839 

5. มาชว่ยราชการ 0 0 0 24 3 27 

6. ไปชว่ยราชการ 0 0 1 8 0 9 

7. พนกังานราชการ 0 0 0 0 73 73 

8. ลกูจ้างประจํา 0 0 0 0 479 479 

รวม บุคคลากรสถานศึกษา 1 53 1,334 2,815 1,811 6,014 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

                 สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2  เป็นสํานกังานเขตท่ีมีความพร้อมในการ

บริหารจดัการสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาศกึษาในสงักดั   ให้มีคณุภาพมาตรฐานสงูกวา่คา่เฉล่ีย

ของระดบัประเทศ  พร้อมท่ีจะสง่เสริม สนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเข้าสูม่าตรฐานสากลและสู่

ประชาคมอาเซียน   โดยมีผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร ดงันี ้

 

ตาราง 6 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (CPEST) 

 

C : (customer Behaviors/Competitors Factors) พฤตกิรรมลูกค้า  

ข้อจาํกัด(Threats) โอกาส(Opportunity) 

1. ผู้ปกครองต้องการให้บตุรหลานเข้าเรียนใน

โรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง 

2.  ผู้ปกครองมีคา่นิยมในการสง่บตุรหลานเรียน

สายสามญัมากกวา่สายอาชีพ  ทําให้อตัราการ

เรียนตอ่  ม.4 สายสามญัมีแนวโน้มสงูขึน้ 

 

 1. ผู้ เรียนมีการแขง่ขนัสงู  ทําให้เกิดความ

กระตือรือร้นตอ่การเรียนรู้    

 2. ผู้ปกครองเห็นความสําคญัของการศกึษา 

ทําให้การจดัการศกึษา   เกิดการมีสว่นร่วม  มี

เครือขา่ยผู้ปกครอง และเครือขา่ยทางวิชาการ

ทัง้ในและตา่งประเทศ 

 3.  โรงเรียน ร้อยละ 85 ผา่นการประเมิน สมศ. 

ระดบัดีมาก 

 4. มีโรงเรียนสูม่าตรฐานสากล 29 โรงเรียน 

P : (Political and Legal Factors) การเมืองและกฎหมาย 

ข้อจาํกัด(Threats) โอกาส(Opportunity) 

1. การปรับเปล่ียนทางการเมืองและนโยบายทํา

ให้ไมส่ามารถพฒันาการทางการศกึษาได้อยา่ง

ตอ่เน่ือง 

2. ระเบียบกฎหมายเก่ียวกบัการระดมทรัพยากร

จากองค์กรภายนอก ยงัไมช่ดัเจนเหมาะสมและ

ยงัไมจ่งูใจ  ทําให้การระดมทรัพยากรชว่ยเหลือ

ทางการศกึษามีน้อย  

1. การเพิม่สดัสว่นให้สถานศกึษาเปิด

ห้องเรียนพเิศษได้มากขึน้ จะสนองความ

ต้องการของเดก็ท่ีมีความสามารถพเิศษได้ 
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E : (Economic Factors)  เศรษฐกิจ 

ข้อจาํกัด(Threats) โอกาส(Opportunity) 

   1. วิกฤตการณ์ด้านพลงังานและผลกระทบ

จากภยัธรรมชาตทํิาให้ราคาสนิค้า และคา่ครอง

ชีพสงูขึน้   

    2.  ขาดงบประมาณสนบัสนนุสถานศกึษา

ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ ในด้านคา่

สาธารณปูโภคท่ีมีอตัราเพิ่มขึน้จากการใช้

เทคโนโลยีในห้องเรียน 

     1. ผู้ปกครองสว่นใหญ่มีรายได้ดี  มีผลตอ่     

การสนบัสนนุการเรียนรู้แก่บตุรหลาน 

     2. มีนิคมอตุสาหกรรม และสถานประกอบการ

ธุรกิจในพืน้ท่ีจํานวนมากทําให้คนในพืน้ท่ีมีรายได้

มากขึน้ 

      3. มีองค์กรท่ีเป็นแหลง่งบประมาณทัง้ภาครัฐ

และเอกชน ทําให้มีโอกาสเสนอขอรับการ

สนบัสนนุงบประมาณเพ่ือการบริหารจดั

การศกึษา 

S : (Social – Cultural Factors) สังคม – วัฒนธรรม 

ข้อจาํกัด(Threats) โอกาส(Opportunity) 

1. มีการเคล่ือนย้ายถ่ินฐานตามการใช้แรงงาน

ของผู้ปกครอง ทําให้เดก็ตกหลน่  ออกกลางคนั 

ไมเ่รียนตอ่ 

        

 

1.มีหมูบ้่านตัง้ใหมใ่นเขตพืน้ท่ีชานเมือง ทําให้

เกิดการ 

ขยายตวัของชมุชน ประชากรมีการย้ายถ่ินฐาน

เข้าในพืน้ท่ีมากขึน้  สง่ผลถึงการขยายห้องเรียน

รองรับจํานวนประชากรวยัเรียนท่ีเพิ่มขึน้ด้วย 

2.สงัคมเมืองมีแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลายและมี

การส่ือสารคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว  

3.มีความหลากหลาย ด้านเชือ้ชาต ิศาสนา 

ศลิปวฒันธรรม  

T :  (Technological Factors)  เทคโนโลยี 

ข้อจาํกัด(Threats) โอกาส(Opportunity) 

1.  การจดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนนุด้าน

เทคโนโลยีและนวตักรรม ยงัอยูใ่นสดัสว่นท่ีต่ํา

กวา่ความต้องการของผู้ เรียน        

 

 1. ประชากรสว่นใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ และ

มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีใหม ่ๆ ทัง้ในและนอก

สถานศกึษา  

2. ทกุโรงเรียนในพืน้ท่ี  มีเทคโนโลยี (เครือขา่ย 

อินเตอร์เน็ต) ท่ีสะดวก รวดเร็วชว่ยในการเรียน

การสอนของนกัเรียน  
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (7S) 

S1 :  (Structure)  ด้านโครงสร้าง 

จุดอ่อน(Weakness) จุดแขง็(Strength) 

1. โรงเรียนระดบัมธัยมศกึษามีขนาดท่ีตา่งกนั  จะ

มีความแตกตา่งกนัทัง้ด้านคณุภาพ และการ

บริหารจดัการ 

 

1.มีโครงสร้างการบงัคบับญัชาและการ

มอบหมายหน้าท่ี  

ท่ีชดัเจน ทําให้บคุลากรปฏิบตังิานตรงตาม

ความรู้ความสามารถ 

2.จํานวนบคุลากร ใน สพม.2 มีมากตาม

กรอบอตัรากําลงั 

3. มีสหวิทยาเขต ศนูย์เครือขา่ยในการ

ประสานงาน ทําให้การบริหารจดัการมี

ประสิทธิภาพ 

4. มีศนูย์เครือขา่ยพฒันาคณุภาพวิชาการ ทํา

ให้เกิดคณุภาพในทางวิชาการและการจดั   

การเรียนการสอน 

5. มีองค์คณะบคุคลท่ีมีสว่นร่วมในการบริหาร

จดัการ  

S2 :  (Strategy)  ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

จุดอ่อน(Weakness) จุดแขง็(Strength) 

 1.  การรวบรวม

ฐานข้อมลู การ

วิเคราะห์  สงัเคราะห์

ข้อมลูเพ่ือการบริหาร

จดัการ ขาดความ

เช่ือมโยง  ไมเ่ป็นระบบ

เดียวกนั  และไมเ่กิด

เอกภาพในการนําไปใช้ 

 

1.มีการวางแผนกลยทุธ์  กําหนดวิวยัทศัน์     พนัธกิจ  เป้าประสงค์และกล

ยทุธ์ขององค์กร โดยการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นอยา่งชดัเจน  

2. มีแผนปฏิบตัริาชการท่ีชดัเจน ทําให้สามารถกําหนดภารกิจท่ีจะ

ดําเนินการได้อยา่งเป็นรูปธรรมตามขัน้ตอน 

3.มีการใช้เทคโนโลยี และนวตักรรมใน      การปฏิบตังิาน ชว่ยให้เกิดความ

สะดวก รวดเร็ว  ลดขัน้ตอนการปฏิบตั ิ 
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S3 :  (Systems)  ด้านระบบในการดาํเนินงานของหน่วยงาน 

จุดอ่อน(Weakness) จุดแขง็(Strength) 

1. การพฒันาคณุภาพวิชาการ ให้มีคา่เฉล่ีย

ผลสมัฤทธ์ิในวิชาหลกัสงูขึน้ 

2.ระบบการวดัและประเมินผลยงัให้ความสําคญั

กบัความรู้ทางวิชาการมากวา่พฤตกิรรมและ

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1.มีการกําหนดขัน้ตอน/มาตรการการ

ปฏิบตังิาน และการให้บริการท่ีชดัเจน สง่ผลให้

การบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. จดับคุลากรได้เหมาะสมตามความรู้

ความสามารถ ทําให้การปฏิบตังิานมีคณุภาพ

มากขึน้ 

 

S4 :  (Style)  ด้านแบบแผนหรือพฤตกิรรมในการบริหารจัดการ 

จุดอ่อน(Weakness) จุดแขง็(Strength) 

 1. บคุลากรยงัไมต่อบสนองตอ่การนําองค์กรสู่

การเปล่ียนแปลง   

1.มีการมอบหมายงานในหน้าท่ีตามภารกิจ 

2.มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการหรืออนกุรรมการ

เพ่ือร่วมคดิ ร่วมทํา 

3.มีการกระจายอํานาจสูส่ถานศกึษา 

4.มีการตดิตามตรวจสอบภายใน ในการใช้จา่ย 

งบประมาณท่ีชดัเจน ทําให้ลดความเส่ียงใน

การใช้จา่ยงบประมาณและใช้งบ ประมาณ

อยา่งคุ้มคา่ 

5.มีการส่ือสารหลายชอ่งทาง  ทําให้สามารถ

ประสานงานเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ได้อยา่ง

ทัว่ถึง 

S5 :  (Staff)  ด้านบุคลากร/สมาชกิในหน่วยงาน 

จุดอ่อน(Weakness) จุดแขง็(Strength) 

  1. การพฒันางานอยา่งสร้างสรรค์และตอ่เน่ือง

เกิดขึน้อยา่งจํากดั  

1. บคุลากรมีจํานวนเพียงพอ 

2 บคุลากรมีความรัก สามคัคี  มีความเสียสละ     

มีจติบริการ 
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S6 :  (Skills)  ด้านทักษะ / ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน 

จุดอ่อน(Weakness) จุดแขง็(Strength) 

1. ครูไมเ่ข้าใจหลกัสตูรและไมนํ่าหลกัสตูรใช้กบั

การเรียนการสอนอยา่งแท้จริง 

2. ขาดการบรูณาการการเรียนรู้ 

1. ผู้บริหารเป็นผู้ นําการเปล่ียนแปลง ท่ีมี

วิสยัทศัน์ทนัตอ่ยคุโลกาภิวฒัน์ 

2 . บคุลากรมีทกัษะ ความรู้เหมาะสมกบัการ

ปฏิบตังิาน 

3.บคุลากรมีทกัษะทางเทคโนโลยี และใช้

เทคโนโลยีในการปฏิบตังิาน 

 

S7 :  (Shared Values)  ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร 

จุดอ่อน(Weakness) จุดแขง็(Strength) 

  1.มีคา่นิยมร่วมกนั คือ “Together as One” 
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5.งานวจัิยท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจัิยต่างประเทศ 

บรูส  และเมย์เฮอร์ (Brause;& Mayher.1991: 209)  ครูนกัวิจยัท่ีมีประสทิธิผลมีลกัษณะ ดงันี ้     

1) มีการแสวงหาความรู้  คดิสะท้อนกลบั  ตัง้คําถามวิจยัและข้อตกลงเบือ้งต้นตา่งๆ  เก่ียวกบัการ

เรียนรู้ของนกัเรียนจากการปฏิบตักิารสอนของครู 2) มีการวิเคราะห์คําถามและการดําเนนิการวิจยัเพ่ือ

หาคําตอบ  ภายใต้บริบทการทํางานร่วมกบันกัเรียนในชัน้เรียน 3) งานวิจยัของครูจะต้องมีความเข้าใจ 

เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งชดัเจนมีเจตนาท่ีจะเข้าใจนกัเรียนในฐานะผู้

เรียนรู้มากขึน้ 4) คําถามและกระบวนการวิจยัท่ีเป็นพืน้ฐานความรู้ของครูได้มาจากการทํางานท่ี

เก่ียวข้องกบันกัเรียนโดยตรง  และการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องในวิชาชีพ 5) ครูนกัวิจยัต้องมีการ

วางแผนกิจกรรม  และผลท่ีคาดวา่จะได้รับอยา่งมัน่ใจวา่จะชว่ยกระตุ้นความก้าวหน้าให้กบัผู้ เรียนเป็น

ผู้ เรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง  6) มีการแลกเปล่ียนผลการศกึษาค้นคว้าร่วมกนัในบริบทวิชาชีพ  

ซีมพ์ (Schempp.1995) ได้เรียนรู้การทํางานของครูนกัวิจยั  โดยวิเคราะห์การแสวงหาความรู้

ของครูจากการศกึษารายกรณีครูมธัยมศกึษา  ใช้วิธีการเชงิคณุภาพเก็บรวมรวมข้อมลู  โดยใช้เทคนคิ

การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม  วิเคราะห์ผลงานและเอกสารจากวิดีทศัน์  และการสมัภาษณ์ ผลการวิจยั

พบวา่ด้านการจดัการห้องเรียน  และการทํางาน (ของครูกรณีศกึษา) เกิดประสบการณ์จากการทํางาน 

ด้านพฤตกิรรมการสอน  สว่นใหญ่มาจากการสงัเกตการสอนของครูคนอ่ืนๆ  และจากประสบการณ์

การสอนด้านสาระความรู้ท่ีใช้เป็นหลกัในการสอน  มาจากพืน้ฐานความรู้เดมิ  ความคดิเหน็สว่นตวั  

แหลง่ท่ีหาได้งา่ย  และมาจากความสนใจของนกัเรียน  ด้านศลิปะในการสอน  ใช้การสาธิต  การฝึกฝน  

และการจดักิจกรรมสว่นด้านบรรยากาศภายนอกอ่ืนๆ พบวา่ อิทธิพลภายนอก เชน่  กฎ  นโยบายของ

โรงเรียน  ประสบการณ์การทํางานกรณีศกึษาตา่งๆ  มากขึน้ทําให้เกิดการพฒันาเป็นประโยชน์มากขึน้  

เฟาโย และคลูแลนด์ (Fueyo ;& Koorland.1997: 56) ศกึษาลกัษณะครูนกัวิจยัได้ข้อสรุป 5 

ประการ ดงันี ้1. สามารถตดัสินใจเปล่ียนแปลงปรับปรุงพฤตกิรรมผู้ เรียนและการกระทําของผู้สอนโดย

อาศยัความรู้เดมิมาสร้างความรู้ใหม ่2. มีทกัษะการสงัเกต  วิเคราะห์แผนและการปฏิบตัติา่งๆ ในการ

สอนท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ เรียน 3. สามารถยอมรับความล้มเหลวท่ีอาจเกิดขึน้ในฐานะท่ีเป็นประสบการณ์

ท่ีได้เรียนรู้  4. ใช้ข้อมลูเป็นฐานการตดัสินใจและตรวจสอบการปฏิบตักิารสอน   5.สามารถตัง้คําถาม

หาคําตอบอยา่งเป็นระบบ  โดยมีการสงัเกตตดิตามผลผู้ เรียนและการกระทําของตนเองในขณะท่ีมีการ

สอนและการเรียนรู้  

งานวจัิยในประเทศไทย 

 ประภารัต  มี เหลือ (2540:  187) ศกึษาสมรรถภาพท่ีจําเป็นของครูนกัวิจยั และ 

องค์ประกอบทางสมรรถภาพของครูนกัวิจยั กลุม่ตวัอยา่งเป็นข้าราชการครูท่ีมีตําแหนง่อาจารย์ 
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3 สงักดั สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ จํานวน 348 คน ผลการวิจยัพบวา่ 

สมรรถภาพครูนกัวิจยัท่ีสําคญั และจําเป็นมากท่ีสดุในการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนให้ประสบ  

ความสําเร็จ 10 รายการ คือ มีความรู้ในเนือ้หาวิชาท่ีสอนอยา่งกว้างขวางลกึซึง้ มีความรู้ความ 

เข้าใจในเร่ืองของหลกัสตูร สามารถวิเคราะห์วินจิฉยัปัญหา และความต้องการท่ีแท้จริงของนกัเรียน 

ได้อยา่งถกูต้องตามความเป็นจริง มีความซ่ือสตัย์ และซ่ือตรงทางวิชาการ เป็นนกัอา่น มีความ 

ละเอียดรอบคอบ ทํางานเป็นระบบ มีใจกว้าง รับฟังและเคารพความคดิเห็นทางวิชาการของผู้ อ่ืน 

ศกึษาเอกสาร ตํารา และส่ือตา่ง ๆ เก่ียวกบัวิชาชีพครูอยูเ่สมอ มีความคดิอิสระริเร่ิมสร้างสรรค์ 

มีศรัทธาตอ่การวิจยั สมรรถภาพท่ีสําคญัมี 7 องค์ประกอบ เรียงลําดบั คือ ด้านความสามารถใน 

ระเบียบวิธีวิจยัด้านบคุลิกภาพและคณุธรรมของครู ด้านทกัษะในการเก็บรวบรวมข้อมลู ด้านความ 

สามารถในการประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้ข้อมลูขา่วสารและความสามารถในการวิเคราะห์ 

และสงัเคราะห์ข้อความรู้ 

นนัทวนั สวสัดิภ์มูิ (2540 : 213) ศกึษาเส้นทางการพฒันาครูนกัวิจยั : การวิจยั 

รายกรณี ผลการวิจยัพบวา่เส้นทางการพฒันาสูก่ารเป็นครูนกัวิจยัของกรณีศกึษา  เร่ิมจาก 

คณุลกัษณะสว่นตวัท่ีเป็นคนชอบใฝ่รู้ใฝ่เรียน ชา่งคดิ ชา่งอา่น ชอบเขียน และรักธรรมชาติ 

ลกัษณะดงักลา่วพฒันามาด้วยการเรียนรู้ การปฏิบตังิานในลกัษณะของการสงัเกต วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และสัง่สมประสบการณ์ชีวิตและการทํางานอยา่งบรูณาการในหน้าท่ี  ครูท่ีรักเดก็และ 

ปรารถนาจะชว่ยพฒันาคณุภาพชีวิตของเดก็ สง่ผลให้เกิดกระบวนการพฒันามาสูก่ารเป็นครู 

นกัวิจยั ปัญหาของการวิจยัมาจากปัญหาของนกัเรียน โดยครูมองเห็นโอกาสของการเรียนรู้คือ 

มโนทศัน์เร่ิมต้นท่ีสําคญั การวิเคราะห์ปัญหา ซึง่มีขอบขา่ยจากการสงัเกตนกัเรียนแตล่ะคนในวง 

กว้างไปสูแ่นวคดิของการชว่ยเหลือเดก็เป็นรายบคุคล  วตัถปุระสงค์ของการวิจยัเป็นการพฒันา 

การเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือใช้ในชีวิตประจําวนัและอนาคต ด้วยวิธีสอนอยา่งหลากหลายและลกัษณะ 

บรูณาการ เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพและธรรมชาตกิารเรียนรู้ของเดก็ ประโยชน์จากการวิจยัคือ 

การพฒันานกัเรียน พฒันาตนเอง ให้สามารถพฒันาการเรียนการสอนนกัเรียนให้ถกูต้องและ  

สร้างสรรค์ย่ิงขึน้ และผลกระทบสูก่ารพฒันาเพ่ือครู 

สธุาสนิี บญุญาพทิกัษ์ (2545:  199) วิจยัและพฒันาหลกัสตูรครูนกัวิจยัในชัน้เรียน 

สําหรับนกัศกึษาวิชาชีพครู เน้นการสร้างสมรรถภาพครูนกัวิจยั ให้กบักลุม่ตวัอยา่งนิสิตชัน้ปีท่ี 4 

วิชาเอกการประถมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ปีการศกึษา 2544 จํานวน 

27 คน จากการเรียนรู้และปฏิบตัใินสภาพการณ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผลการวิจยัพบวา่ผล 

การ พฒันาระบบร่างหลกัสตูรจากการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการและกําหนดสาระสําคญั 

เบือ้งต้นในการพฒันาหลกัสตูร พบวา่สถานการณ์วิชาชีพครูปัจจบุนัปรากฏความต้องการจําเป็น  
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ครูนกัวิจยั สภาพการณ์หลกัสตูรผลติครู และฝึกอบรมครูประจําการ ไมเ่อือ้ตอ่การพฒันาครู 

นกัวิจยั ครูประจําการมกัประสบปัญหาการเร่ิมต้นงานวิจยัในชัน้เรียนทัง้ด้านความรู้  เจตคติ 

ทกัษะและแหลง่สนนัสนนุการเรียนรู้ ความสามารถในการปฏิบตังิานวิจยัในชัน้เรียนของผู้  

เร่ิมต้นประกอบอาชีพครู ไมต่อบสนองตอ่ความต้องการในวิชาชีพครู ผลการวิเคราะห์หลกัสตูร 

ผลติครูของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ปีการศกึษา 2543 พบวา่ ผลผลิตหลกัสตูร 

สว่นใหญ่มีสมรรถภาพพืน้ฐานการวิจยัในชัน้เรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง  และการจดั 

ประสบการณ์การเรียนรู้ ปรากฏผลท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัในชัน้เรียนในระดบัน้อย  ไมส่อดคล้อง 

กบัความคาดหวงัของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูร  สว่นข้อสรุปสมรรถภาพครูนกัวิจยัท่ีพงึปะสงค์มี 

5 องค์ประกอบ คือ ด้านเจตคตติอ่การวิจยั ด้านการแสวงหาความรู้อยา่งเป็นระบบ ด้านการเป็นผู้

เรียนรู้การสอน ด้านการปฏิบตัเิชงิสะท้อนกลบั และด้านคณุลกัษณะความเป็นครู 

สมบตัิ ท้ายเรือคํา (2546:  173) ศกึษาการมีสว่นร่วมของครูสงักดัสํานกัคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูรการวิจยัเชงิปฏิบตักิารในชัน้เรียน  มีจดุมุง่หมายเพ่ือพฒันา 

หลกัสตูรการวิจยัเชิงปฏิบตักิารในชัน้เรียน โดยใช้การวิจยัเชงิปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วมท่ีเป็น 

การวิจยัเชงิคณุภาพในการพฒันาหลกัสตูรทกุขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 การศกึษาข้อมลูเบือ้งต้น 

ข้อท่ี 2 การออกแบบหลกัสตูร ขัน้ท่ี 3 การนําหลกัสตูรไปทดลองใช้ และขัน้ท่ี 4 การประเมินผล 

การใช้หลกัสตูร ผลการวิจยัพบวา่ งานวิจยัในชัน้เรียนท่ีครูทําอยูมี่ลกัษณะการแก้ปัญหาในชัน้  

เรียนแตไ่มเ่ป็นระบบ และสว่นหนึง่ทํางานวิจยัเพ่ือขอตําแหนง่ทางวิชาการให้สงูขึน้ สว่นครูท่ีไม่ 

ทําวิจยัเพราะไมมี่ความรู้เร่ืองระเบียบวิธีวิจยั ไมไ่ด้วิเคราะห์ปัญหาในชัน้เรียน รวมทัง้ขาดแหลง่ 

การเรียนรู้และผู้ให้คําปรึกษาด้านการวิจยั สว่นองค์ประกอบตา่งๆ ของหลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้ 

ประกอบด้วย หลกัการ จดุมุง่หมาย โครงสร้างเนือ้หา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียน 

การสอน และการวดัประเมินผลท่ีประเมินโดยครูท่ีร่วมพฒันาหลกัสตูร และผู้ เช่ียวชาญ มีความ 

เหมาะสมและสอดคล้องซึง่กนัและกนัในระดบัมาก ครูมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาและ 

กระบวนการวิจยัเพิม่ขึน้ มีเจตคตท่ีิดีตอ่การวิจยั และเห็นคณุคา่ของงานวิจยัท่ีมีตอ่การจดัการ 

เรียนการสอน ผลการประเมินรายงานการวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของครู ท่ีร่วมพฒันาหลกัสตูร 

แตล่ะคนมีความถกูต้องเหมาะสมโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

 จากการศกึษางานวิจยัท่ีได้กลา่วมาข้างต้น จะพบวา่มีการวิจยัเพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการทําวิจยั

ของครู  จนกระทัง่ได้ข้อสรุปเก่ียวกบัปัญหา  ความต้องการในการพฒันาครูด้านการวิจยั  โดยมีนําผล

การศกึษาตามสภาพจริงมาสนบัสนนุการสร้างกิจกรรม  หรือสร้างหลกัสตูรสง่เสริมความรู้ด้านการวิจยั 

เป็นต้น  ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณา

การกระบวนการเรียนรู้  โดยจะศกึษาเก่ียวกบัสมรรถนะครูนกัวิจยั 3 ด้าน คือด้านความรู้การวิจยั     
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ด้านจติวิจยัและด้านทกัษะปฏิบตักิารวิจยั  ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึได้สร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู

นกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ ซึง่สงัเคราะห์ได้ลกัษณะของรูปแบบท่ีสําคญัเรียกวา่    

S M A R T ซึง่เป็นตวัอกัษรตวัหน้าของลกัษณะสําคญั 5 ประการ คือ 1. ความเป็นตวัของตวัเอง (Self-

Autonomy) 2.  สร้างแรงจงูใจ (Motivation  Building)  3.  เอือ้อํานวยการเรียนรู้ (Access  

Facilitator) 4.  ลงมือปฏิบตัอิยา่งเป็นระบบ(Respond to Authentic System) 5. พบและตดิตาม 

(Team meeting and Reflection)  และมีขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ท่ี 1เตม็ใจ

และเห็นคณุคา่ (Willing and Value)  ขัน้ท่ี 2 การมีสว่นร่วมในประสบการณ์จริง หรือขัน้ลงมือปฏิบตัิ

จริง(Do) ขัน้ท่ี 3 การสะท้อนการกระทํา ผู้ เรียนวิเคราะห์ข้อมลูแล้วสะท้อนผลการวิเคราะห์ข้อมลู  ขัน้ท่ี 

4 สรุปแนวคดิหลกัการ (Learn) ขัน้ท่ี 5 ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่ (Apply) เพ่ือศกึษาคณุภาพ

และผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

ท้ายท่ีสดุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพสามารถนําสารสนเทศท่ีได้ไปใช้ประโยชน์

ในการจดักิจกรรมสง่เสริมความรู้  ความเข้าใจ  และทกัษะปฏิบตักิารวิจยั  อนัสง่ผลตอ่การพฒันา

ตนเอง  พฒันาวิชาชีพ  เพ่ือพฒันานกัเรียนให้มีคณุภาพเป็นคนดี  คนเก่ง  และอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมี

ความสขุตอ่ไป  

 



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

การวิจยั  เร่ือง การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้  สําหรับข้าราชการครู  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2    

ผู้ วิจยัได้ดําเนินการศกึษาค้นคว้าตามขัน้ตอนในการวิจยัและพฒันา(Research  and  Development)      

โดยแบง่เป็น 3 ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการบูรณาการ

กระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอนคือ 

ขัน้ท่ี 1  การหาสมรรถนะครูนกัวิจยั โดยการวิเคราะห์  สงัเคราะห์เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

ด้วยวิธีวิเคราะห์เนือ้หา (content  analysis)  และสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการวิจยัปฏิบตักิารในชัน้

เรียน  การสอบถามความคดิเหน็ของครู   

ขัน้ท่ี 2 การพฒันารูปแบบและเอกสารประกอบการใช้รูปแบบ  โดยการกําหนดโครงสร้าง

องค์ประกอบของรูปแบบ  เนือ้หาสาระและหนว่ยการเรียนรู้  สร้างเคร่ืองมือ  การประเมินผล   

ขัน้ตอนท่ี 2 การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วย

การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้โดยผู้เช่ียวชาญ 

การตรวจสอบคณุภาพรูปแบบ  โดยสร้างเคร่ืองมือประเมนิคณุภาพของรูปแบบ  แล้วนําไปให้

ผู้ เช่ียวชาญ 5 คน ประเมนิความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบ  เคร่ืองมือและการ

ประเมนิผล  หลงัจากนัน้นําไปแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญนํารูปแบบไปศกึษานําร่อง 

(Pilot  study)กบัครู 10 คน   แล้วสรุปผลการศกึษาเพ่ือนําไปปรับปรุงรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ

ครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

ขัน้ตอนท่ี3 การทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วย         

การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินคุณภาพของรูปแบบจากการทดลองใช้ 

การทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  

ดําเนินการโดยนํารูปแบบไปทดลองใช้กบัข้าราชการครูผู้ ทําหน้าท่ีสอน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษาเขต 2 จํานวน 5 โรงเรียน  โรงเรียนละ 6 คน รวม  30 คน  และประเมินผลการใช้

รูปแบบ 

 

 

 



115 

 
 

การดําเนินการวิจยัจากขัน้ตอนท่ี 1 ถึง ขัน้ตอนท่ี 3  แสดงเป็นแผนภาพ  ดงัภาพประกอบ  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6  ขัน้ตอนการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  

       ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ สําหรับข้าราชการครู 

หาสมรรถนะครูนกัวิจยั 

สงัเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้องกบัสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยวิธี

วเิคราะห์เนือ้หา  สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุ ิ5 คน สอบถามความ

คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและครูเพ่ือกําหนดกรอบสมรรถนะครู

   

พฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วย

การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้   

เสนอผู้ เช่ียวชาญ 5 คน  ตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบครัง้ท่ี1 

ศกึษานําร่อง 10 คน 

สรุปผลการศกึษานําร่องและปรับปรุงรูปแบบครัง้ท่ี 2 

ทดลองใช้รูปแบบใช้แบบแผนการทดลองแบบ 

One – Group  Pretest – Posttest  Design 

( 1T    x    2T ) 

วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล 

ขัน้ตอนท่ี 1 

สร้างและพฒันารูปแบบ

การเสริมสร้างสมรรถนะ

ครูนกัวิจยัด้วยการ  

บรูณาการกระบวน 

การเรียนรู้ 

ขัน้ตอนท่ี 2 

ตรวจสอบคณุภาพ

รูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยัด้วย

การบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้ 

ขัน้ตอนท่ี 3 

ทดลองใช้รูปแบบและ

ประเมินคณุภาพรูปแบบ

การเสริมสร้างสมรรถนะ

ครูนกัวิจยัด้วยการ  

บรูณาการกระบวน    

การเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1 

ขัน้ท่ี 2 

ขัน้ท่ี 1 

ขัน้ท่ี 2 

ขัน้ท่ี 3 

ขัน้ท่ี 1 

ขัน้ท่ี 2 
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ตาราง 7  แสดงขัน้ตอน และวิธีดําเนินการวิจยั 

 

ขัน้ตอนการวิจยั วตัถปุระสงค์ วิธีการศกึษาวิจยั แหลง่ข้อมลู/        

กลุม่ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ใน     

การวิจยั 

ขัน้ตอนท่ี 1การสร้างและการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1 

การหา

สมรรถนะครู

นกัวิจยั 

1. เพ่ือหา

สมรรถนะครู

นกัวิจยั 

1. สงัเคราะห์

ข้อมลูจากเอกสาร  

ตํารา  และ

งานวิจยั 

- นโยบาย  ,         

การประกนั

คณุภาพ 

- เอกสาร

ผลการวิจยั 

- ตารางสงัเคราะห์

สมรรถนะครูนกัวิจยั 

2. นํา

องค์ประกอบและ

ตวับง่ชีส้มรรถนะ

ครูนกัวิจยัท่ี

สงัเคราะห์เป็น

ประเดน็ในการ

สมัภาษณ์

ผู้ทรงคณุวฒุิ 

ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 

คน 

- แบบสอบถาม

ผู้ทรงคณุวฒุิ 

2. เพ่ือ

สํารวจ

ปัญหา   

และความ

ต้องการใน

การพฒันา

ตนเองด้าน

การวิจยั

need 

assessment 

 

สํารวจปัญหา  

อปุสรรค และ

ความต้องการใน

การพฒันาตนเอง

ด้านการวิจยั

(need 

assessment) 

ข้าราชการครู    

สพม.2 จํานวน 

370 คน 

แบบสํารวจปัญหา  

อปุสรรค และความ

ต้องการในการพฒันา

ตนเองด้านการวิจยั

(need assessment) 
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ตาราง  7  (ตอ่) 

 

ขัน้ตอนการวิจยั วตัถปุระสงค์ วิธีการศกึษาวิจยั แหลง่ข้อมลู/        

กลุม่ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ใน     

การวิจยั 

ขัน้ท่ี 2 พฒันา

รูปแบบการ

เสริมสร้าง

สมรรถนะครู

นกัวิจยั    ด้วย 

การบรูณาการ

กระบวนการ

เรียนรู้ 

1. เพ่ือ

กําหนด

รูปแบบการ

เสริมสร้าง

สมรรถนะครู

นกัวิจยั    

ด้วยการ 

บรูณาการ

กระบวนการ

เรียนรู้ 

1.กําหนดรูปแบบ

จากข้อมลูพืน้ฐาน 

และหลกัเกณฑ์

การสร้างรูปแบบ

ซึง่ประกอบ 

ด้วย 8 สว่นได้แก่

ความเป็นมาและ

ความสําคญั 

หลกัการของ

รูปแบบ  ลกัษณะ

สําคญัของรูปแบบ  

วตัถปุระสงค์   

โครงสร้างเนือ้หา  

กระบวนการ

จดัการเรียนรู้   

การประเมิน

ประสิทธิภาพของ

รูปแบบ  และ

สภาพบง่ชีก้าร

บรรลเุป้าหมาย   

-ผลการสํารวจ

และเก็บข้อมลู

จาก 

ตอนท่ี 1 

- เอกสารงานวิจยั

ท่ีเก่ียวข้อง 

รูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยั

ด้วย การบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้ 

2. เพ่ือสร้าง

เอกสาร

ประกอบ

รูปแบบการ

เสริมสร้าง

สมรรถนะครู     

-สร้างเอกสาร

ประกอบรูปแบบ

การเสริมสร้าง

สมรรถนะครู

นกัวิจยั    ด้วย 

การบรูณาการ  

-เอกสาร  ตํารา 

-  งานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง 

เอกสารประกอบ

รูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยั    

ด้วย การบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้ 

-เนือ้หาสาระ 
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ตาราง 7( ตอ่)  

 

   

ขัน้ตอนการวิจยั วตัถปุระสงค์ วิธีการศกึษาวิจยั แหลง่ข้อมลู/        

กลุม่ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ใน     

การวิจยั 

 นกัวิจยัด้วย

การ  บรูณา

การ

กระบวนการ

เรียนรู้ 

กระบวนการ 

เรียนรู้ 

ประกอบด้วย คูมื่อ

เสริมสร้าง

สมรรถนะครู

นกัวิจยัด้วยการ 

บรูณาการ

กระบวนการ

เรียนรู้ 

 -แบบทดสอบความรู้

ความเข้าใจการวิจยั 

-แบบวดัจิตวิจยั 

-แบบฝึกทกัษะ

ปฏิบตักิารวิจยัในชัน้

เรียน 

ขัน้ตอนท่ี 2ตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1   เสนอ

ผู้ เช่ียวชาญ 5 

คน ตรวจสอบ

และปรับปรุง

รูปแบบครัง้ท่ี 1 

เพ่ือ

ตรวจสอบ

คณุภาพของ

รูปแบบการ

เสริมสร้าง

สมรรถนะครู

นกัวิจยั 

ด้วยการ 

บรูณาการ

กระบวนการ

เรียนรู้ 

- ตรวจสอบ

รูปแบบการ

เสริมสร้าง

สมรรถนะครู

นกัวิจยั 

ด้วยการบรูณา

การกระบวนการ

เรียนรู้ 

ผู้ เช่ียวชาญ 5 คน -แบบประเมินความ

เหมาะสมของรูปแบบ

การเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยั 

ด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้ 

-แบบประเมินความ

สอดคล้องของ

รูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยั 

ด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 2         

ศกึษานําร่อง 

1. เพือ่นํา

รูปแบบไป

ทดลองใช้ 

-ศกึษานําร่อง 

(Pilot  Study) 

ข้าราชการครู 

จํานวน 10 คน 

 

- รูปแบบการ

เสริมสร้างสมรรถนะ

ครูนกัวิจยั 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 

ขัน้ตอนการวิจยั วตัถปุระสงค์ วิธีการศกึษาวิจยั แหลง่ข้อมลู/        

กลุม่ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ใน     

การวิจยั 

 2. เพ่ือ

ตรวจสอบ

ความเป็นไป

ได้ของ

รูปแบบการ

เสริมสร้าง

สมรรถนะครู

นกัวิจยั 

ด้วยการ 

บรูณาการ

กระบวนการ

เรียนรู้ 

- ตรวจสอบความ

สมบรูณ์ของ

รูปแบบการ

เสริมสร้าง

สมรรถนะครู

นกัวิจยัด้วย 

การบรูณาการ

กระบวนการ

เรียนรู้ 

 ด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้

และเอกสารประกอบ

รูปแบบ 

-แบบประเมินความ

พงึพอใจตอ่ใช้รูปแบบ

การเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยั 

ด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 3   สรุปผล

การศกึษานํา

ร่องและปรับปรุง

รูปแบบครัง้ท่ี 2 

เพ่ือสรุปผล

การศกึษานํา

ร่องและ

ปรับปรุง

รูปแบบครัง้ท่ี 

2 

-ปรับปรุงรูปแบบ

การเสริมสร้าง

สมรรถนะครู

นกัวิจยัด้วย 

การบรูณาการ

กระบวนการ

เรียนรู้ 

ข้อมลูจากผล

การศกึษานําร่อง 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 การทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้และ  การประเมินคณุภาพของรูปแบบจากการทดลองใช้ 

ขัน้ท่ี 1   ทดสอบ

ใช้รูปแบบใช้

แบบแผนการ

ทดลองแบบ  

One – Group   

เพ่ือศกึษา

ประสิทธิผล

ของรูปแบบ              

การ

เสริมสร้าง 

นํารูปแบบ           

การเสริมสร้าง

สมรรถนะครู

นกัวิจยัด้วย 

การบรูณาการ 

ข้าราชการครู

จํานวน 30 คน 

- รูปแบบ                 

การเสริมสร้าง 

สมรรถนะครูนกัวิจยั

ด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้ 
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ตาราง 7( ตอ่) 

 

ขัน้ตอนการวิจยั วตัถปุระสงค์ วิธีการศกึษาวิจยั แหลง่ข้อมลู/        

กลุม่ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ใน     

การวิจยั 

Pretest – 

Posttest  

Design( 1T x 2T ) 

สมรรถนะครู

นกัวิจยั 

ด้วยการบรู

ณาการ

กระบวนการ

เรียนรู้ 

กระบวนการ

เรียนรู้ 

ไปทดลองใช้กบั

กลุม่ตวัอยา่ง 

 -แบบประเมินความ

พงึพอใจตอ่การใช้

รูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยั

ด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 2   

วิเคราะห์ข้อมลู

และสรุปผล 

เพ่ือศกึษาผล

การใช้

รูปแบบ 

 

- จดักิจกรรม

ฝึกอบรม 

 

ข้าราชการครู

จํานวน 30 คน 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 1  การสร้างและการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวจัิยด้วย          

การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้  มี 2 ขัน้ตอน   

 ขัน้ท่ี 1  การหาสมรรถนะครูนักวจัิย 

 วิธีดาํเนินการ  

    1.1  ศกึษาข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ  ได้แก่  เอกสาร  ตํารา  และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

ครอบคลมุแนวคดิและหลกัการเก่ียวกบัครูนกัวิจยั  และวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  นํามาวิเคราะห์

เนือ้หา (Content  Analysis )  สงัเคราะห์ข้อค้นพบท่ีได้  นํามากําหนดเป็นองค์ประกอบและตวับง่ชี ้

สมรรถนะครูนกัวิจยั 

    1.2  นําองค์ประกอบและตวับง่ชีส้มรรถนะครูนกัวิจยัท่ีสงัเคราะห์ได้ไปเป็นประเดน็ในการ

สร้างแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ  ซึง่กําหนดคณุสมบตัใินการเลือกผู้ทรงคณุวฒุิ 

ดงันี ้ เป็นผู้ทรงคณุวฒุด้ิานการวิจยัทางการศกึษาท่ีมีผลงานวิจยัทางการศกึษา  หรือการวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียนเผยแพร่เป็นท่ียอมรับ  มีวฒุกิารศกึษาระดบัปริญญาเอก  และมีประสบการณ์

การทํางานในด้านดงักลา่วไมต่ํ่ากวา่  10 ปี  จํานวน  5 คน   

    1.3  ผู้ทรงคณุวฒุิตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะครูนกัวิจยัและให้ผู้ทรงคณุวฒุิ

ตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หาจากแบบสอบถามสมรรถนะครูนกัวิจยั  นําไปหาความสอดคล้องความ
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คดิเหน็ของผู้ทรงคณุวฒุด้ิวยคา่ดชันีความสอดคล้อง( Index of  Congruence : IOC )พบวา่มีคา่ดชันี

ความสอดคล้อง 0.20 – 1.00 แล้วนําไปปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 

    1.4   สอบถามสภาพปัญหา และความต้องการในการพฒันาการวิจยัของครูด้วย

แบบสอบถามสํารวจสภาพปัญหา และความต้องการในการพฒันาการวิจยัของครู 

            กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 3 คน  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หาของแบบสอบถามสํารวจ

สภาพปัญหา และความต้องการในการพฒันาการวิจยัของครู  โดยกําหนดคณุสมบตัเิป็นผู้ปฏิบตังิาน

ด้านการวิจยัทางการศกึษา  หรือการวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  หรือด้านการสอน  มีวฒุกิารศกึษาไม่

ต่ํากวา่ระดบัปริญญาโท  และมีประสบการณ์การทํางานในด้านดงักลา่วไมต่ํ่ากวา่ 10 ปี  มีผลงาน

เก่ียวกบัการวิจยัทางการศกึษาหรือการวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  

           กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการสํารวจสภาพปัญหา และความต้องการในการพฒันาการวิจยั

ของครู  เป็นข้าราชการครู ของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต 2 กําหนดขนาดกลุม่

ตวัอยา่งด้วยตารางสําเร็จรูปขนาดของกลุม่ตวัอยา่งสําหรับศกึษาคา่เฉล่ียของประชากร ณ ระดบัความ

เช่ือมัน่ 95 เปอร์เซน็ต์ ความคลาดเคล่ือน ±10%ของ ศริิชยั  กาญจนวาสีและคณะ ( 2547: 35 ) 

จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 370 คน   

เคร่ืองมือการเกบ็รวบรวมข้อมูลในขัน้ท่ี 1 

 การเก็บรวบรวมข้อมลูความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ  และกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นข้าราชการครู  

เพ่ือนํามากําหนดองค์ประกอบและตวับง่ชีส้มรรถนะครูนกัวิจยั  ประกอบด้วยเคร่ืองมือ 2 ชดุ ดงันี ้

เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมลู สิ่งท่ีจะศกึษาและวิเคราะห์ ลกัษณะเคร่ืองมือ 

1.  แบบสอบถามความคดิเห็น

ผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกบั

องค์ประกอบสมรรถนะครู

นกัวิจยั 

ความคดิเหน็เก่ียวกบั

องค์ประกอบของสมรรถนะครู

นกัวิจยั 

แบบมาตรประมาณคา่  3 

ระดบั  ให้ตดัสินวา่  เห็นด้วย  

ไมแ่นใ่จ  หรือไมเ่ห็นด้วย  

และแบบปลายเปิดให้ตอบ

แบบอิสระ 

2. แบบสอบถามความคดิเห็น 

ข้าราชการครูเก่ียวกบัสภาพ

ปัญหา  ความต้องการในการ

พฒันาการวิจยั 

ความคดิเหน็ของข้าราชการครู

เก่ียวกบัสภาพปัญหา        

ความต้องการในการพฒันาการ

วิจยั 

แบบมาตรประมาณคา่ 5 

ระดบั  ให้ตดัสินวา่เห็นด้วย

มากท่ีสดุ  มาก  ปานกลาง  

น้อย  น้อยท่ีสดุ  และแบบ

ปลายเปิดให้ตอบแบบอิสระ 
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เคร่ืองมือแต่ละชุดมีรายละเอียดในการสร้างและพัฒนา ดังนี ้ 

       ชดุท่ี 1  แบบสอบถามผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกบัสมรรถนะครูนกัวิจยั  เป็นแบบมาตรประมาณคา่ 3  

ระดบั  ให้ผู้ทรงคณุวฒุิ  5 คน ตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้าง  ความสอดคล้องเหมาะสมของ

ประเดน็คําถาม  และความชดัเจนของภาษา  ได้แก่  องค์ประกอบสมรรถนะครูนกัวิจยั  และตวับง่ชีใ้น

แตล่ะองค์ประกอบโดยผู้ทรงคณุวฒุิตดัสินวา่เห็นด้วย  ไมแ่นใ่จ  หรือไมเ่ห็นด้วย  กบัประเดน็คําถาม 

ใช้สตูรดชันีความสอดคล้อง (Index of  Congruence : IOC ) (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์. 2547 : 

179) 

 

N
R

IOC ∑=  

  เม่ือ   IOC   แทน  ดชันีความสอดคล้องของความเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ 

         ในประเดน็ท่ีต้องการตรวจสอบ  

          ∑R  แทน  ผลรวม คะแนนความคดิเห็น 

           N   แทน  จํานวน ผู้ทรงคณุวฒุิ 

 ผลการประเมินของผู้ทรงคณุวฒุิแตล่ะคน  แปลเป็นคะแนน ดงันี ้  

มีความเห็นวา่   แนใ่จวา่ข้อความนีเ้ป็นตวับง่ชีส้มรรถนะครูนกัวิจยั      กําหนดคะแนนเป็น +1 

มีความเห็นวา่   ไมแ่นใ่จวา่ข้อความนีเ้ป็นตวับง่ชีส้มรรถนะครูนกัวิจยั  กําหนดคะแนนเป็น 0 

มีความเห็นวา่   แนใ่จวา่ข้อความนีไ้มใ่ช้ตวับง่ชีส้มรรถนะครูนกัวิจยั     กําหนดคะแนนเป็น -1 

 เกณฑ์การยอมรับความสอดคล้องถือคา่ดชันีความสอดคล้องท่ีมีคา่มากกวา่  หรือเทา่กบั 0.5 

ขึน้ไป  สําหรับข้อใดมีคา่ดชันีความสอดคล้องน้อยกวา่  0.5  ผู้ วิจยัได้สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือขอ

คําแนะนําเพิ่มเตมิให้ชดัเจนและนํามาปรับปรุง  สว่นข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  นอกเหนือจากข้อคําถามใน

แบบประเมินซึง่ผู้ทรงคณุวฒุิตัง้แต ่2 คนขึน้ไป  มีความเห็นสอดคล้องกนั  ผู้ วิจยัได้เพิ่มเตมิเป็นข้อ

คําถามในการปรับปรุงแบบสอบถามสําหรับนําไปใช้ครัง้ตอ่ไปด้วย  

 การเก็บรวบรวมข้อมลู  ผู้ วิจยันําหนงัสือของความอนเุคราะห์จากบณัฑติวิทยาลยัไป

สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุโิดยการนดัหมายลว่งหน้า  และเก็บรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ครบถ้วน

สมบรูณ์ทัง้ 5 ฉบบั พบวา่มีคา่ดชันีความสอดคล้อง 0.20 – 1.00 คดัเลือกคา่ดชันีความสอดคล้อง

ตัง้แต ่0.6 – 1.00 

       ชดุท่ี 2  แบบสอบถามสํารวจสภาพปัญหา  และความต้องการในการพฒันาการวิจยัของครู  เป็น

แบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้จากการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญนําไปหาคา่ดชันี

ความสอดคล้อง(Index of  Congruence : IOC ) โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบ พบวา่มีคา่ดชันี

ความสอดคล้อง 0.67 – 1.00 แล้วนําไปปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา จากนัน้นํามาสอบถามความ
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คดิเหน็ของข้าราชการครูท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง  มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่  5 ระดบั  (Rating  

Scale)   ประกอบด้วยข้อมลู  3 สว่น 

 สว่นท่ี 1   เป็นข้อมลูพืน้ฐานภมูิหลงัเก่ียวกบั  หน้าท่ีรับผิดชอบ  วฒุิการศกึษา  ผลงาน  และ

ระยะเวลาการทํางานท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา 

 สว่นท่ี 2  ความคดิเหน็เก่ียวกบัสํารวจสภาพปัญหาและความต้องการในการพฒันาการวิจยั

ของครู  

 สว่นท่ี 3  เป็นคําถามแบบปลายเปิด  ให้ผู้ เช่ียวชาญและข้าราชการครูเสนอแนะความคดิเหน็

อ่ืนๆเพิ่มเตมิ   

เกณฑ์การแปลความหมายจากข้อมลูสว่นท่ี 2  ในแบบสอบถามมีดงันี ้

 คา่เฉล่ีย ( X )           4.50 -  5.00  หมายถึง   มีความเหน็ด้วยมากท่ีสดุ  

 คา่เฉล่ีย ( X )      3.50 -  4.49  หมายถึง มีความเหน็ด้วยมาก  

 คา่เฉล่ีย ( X )      2.50 -  3.49  หมายถึง มีความเหน็ด้วยปานกลาง  

 คา่เฉล่ีย ( X )      1.50 -  2.49  หมายถึง มีความเหน็ด้วยน้อย  

 คา่เฉล่ีย ( X )      1.00 -  1.49  หมายถึง มีความเหน็ด้วยน้อยท่ีสดุ  

เกณฑ์การยอมรับความคดิเหน็ คือคา่เฉล่ียตัง้แต ่3.50 ขึน้ไปจงึจะถือวา่ผู้ตอบมีความเหน็ด้วย   

 การเก็บรวบรวมข้อมลูของข้าราชการครู  ผู้ วิจยันําหนงัสือขอความอนเุคราะห์ในการเก็บข้อมลู

เพ่ือการวิจยั  ไปพบผู้บริหารโรงเรียนและขออนญุาตพบกบัครูท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งของทกุโรงเรียนด้วย

ตนเอง  เพ่ือชีแ้จงวตัถปุระสงค์และวิธีการตอบแบบสอบถาม พร้อมกบันดัหมายวนัรับแบบสอบถามคืน   

 ขัน้ท่ี 2  สร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการบูรณาการ

กระบวนการเรียนรู้ 

 วิธีดาํเนินการ  

    2.1  ศกึษาเอกสาร  ตําราเก่ียวกบัการสร้างรูปแบบ  นํามากําหนดองค์ประกอบของรูปแบบ

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้แบบ  Semantic  Model  คือ  

เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาในการอธิบาย  และแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบตา่งๆของรูปแบบ 

(Keeves. 1997)  รูปแบบนีป้ระกอบด้วยองค์ประกอบ  8 สว่น  ได้แก่  ความเป็นมาและความสําคญั

ของรูปแบบ หลกัการของรูปแบบ  ลกัษณะสําคญัของรูปแบบ  วตัถปุระสงค์  โครงสร้างเนือ้หา  

กระบวนการจดัการเรียนรู้  การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ  และสภาพบง่ชีก้ารบรรลเุป้าหมาย   

 1.  ความเป็นมา  และความสําคญัของรูปแบบ  อธิบายถึงสภาพการเป็นนกัวิจยั ปัญหา

และความจําเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูนกัวิจยั  ร่วมถึงเหตผุลในการสร้างรูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  
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 2.  หลกัการของรูปแบบ  อธิบายแนวคดิทฤษฎีท่ีนํามาเป็นพืน้ฐานในการกําหนด

หลกัการของรูปแบบ  โดยการประยกุต์ทฤษฎีให้สอดคล้องกบัความจําเป็นในการสร้างรูปแบบ  

 3.  ลกัษณะสําคญัของรูปแบบ  อธิบายการกําหนดลกัษณะสําคญัของรูปแบบให้

สอดคล้องกบัหลกัการท่ีกําหนดไว้ ได้ลกัษณะสําคญั  5 ประการ  เรียนยอ่ ๆวา่  S  M  A R  T 

 4.  วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ  อธิบายถึงความมุง่หวงัในการสร้างรูปแบบ  ซึง่

ประกอบด้วยวตัถปุระสงค์หลกั คือ  เพ่ือพฒันาสมรรถนะครูนกัวิจยัในสงูขึน้  และมีวตัถปุระสงค์ยอ่ย  

คือ  เพ่ือให้ครูเกิดการเรียนรู้การวิจยัด้วยกระบวนการท่ีอํานวยให้ครูมีทศันคตท่ีิดีตอ่การทําวิจยั  

 5.  โครงสร้างเนือ้หา  อธิบายท่ีมาในการกําหนดโครงสร้างเนือ้หา  และเนือ้หาสาระของ

รูปแบบ  ซึง่กําหนดขึน้จากข้อมลูพืน้ฐานของรูปแบบท่ีได้จากผลการวิจยัตอนท่ี 1  ครอบคลมุสมรรถนะ

ครูนกัวิจยัทัง้ 3  ด้าน  นํามาบรูณาการ และกําหนดเป็นหนว่ยการเรียนรู้  10 หนว่ย 

 6.  กระบวนการจดัการเรียนรู้  อธิบายรายละเอียดขัน้ตอนการนําเนือ้หาสาระมากําหนด

เป็นกิจกรรม  และขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกบัองค์ประกอบตา่งๆของรูปแบบ 5 ขัน้ตอน    

ขัน้ท่ี 1เตม็ใจและเห็นคณุคา่ (Willing and Value) ขัน้ท่ี 2 การมีสว่นร่วมในประสบการณ์จริง หรือ    

ขัน้ลงมือปฏิบตัจิริง(Do) ขัน้ท่ี 3 การสะท้อนการกระทํา ผู้ เรียนวิเคราะห์ข้อมลูแล้วสะท้อนผลการ

วิเคราะห์ข้อมลู ขัน้ท่ี 4 สรุปแนวคดิหลกัการ (Learn)   ขัน้ท่ี 5 ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่ (Apply)  

 7.  การประเมินผลของรูปแบบ  อธิบายการกําหนดวิธีการประเมินผลของรูปแบบให้

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

 8.  สภาพบง่ชีก้ารบรรลเุป้าหมาย  อธิบายสภาพท่ีบง่ชีว้า่การนํารูปแบบไปใช้บรรลุ

เป้าหมายท่ีกําหนด 

 จากนัน้พจิารณาผลการศกึษาจากขัน้ตอนท่ี 1  และแนวคดิทฤษฎีพืน้ฐานท่ีสงัเคราะห์เป็น

กรอบแนวคดิในการวิจยัมากําหนดรายละเอียดในองค์ประกอบตา่งๆ  ของรูปแบบ  

 2.2  กําหนดขอบเขตของเนือ้หา และกิจกรรม 

 กิจกรรมท่ี 1 การกําหนดปัญหา  จดุประสงค์  กรอบแนวคดิการวิจยั  

 กิจกรรมท่ี 2 การศกึษาค้นคว้าเอกสารงานวิจยั 

 กิจกรรมท่ี 3 การออกแบบการวิเคราะห์การวิจยั 

 กิจกรรมท่ี 4 การสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

 กิจกรรมท่ี 5 การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั 

 กิจกรรมท่ี 6 การวิเคราะห์ข้อมลู 

 กิจกรรมท่ี 7 การเขียนรายงานการวิจยั 
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SMART  TRAINING  MODEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วงจรการปฏบัิตกิจิกรรม(Activity  Practice  Cycle) 

1. ขัน้ท่ี 1เตม็ใจและเห็นคณุคา่ (Willing and Value) 

2. ขัน้ท่ี 2 การมีสว่นร่วมในประสบการณ์จริง หรือขัน้ลงมือปฏิบตัจิริง(Do)  

3. ขัน้ท่ี 3 การสะท้อนการกระทํา ผู้ เรียนวิเคราะห์ข้อมลูแล้วสะท้อนผลการวิเคราะห์ข้อมลู(view) 

4. ขัน้ท่ี 4 สรุปแนวคดิหลกัการ (Learn) 

5. ขัน้ท่ี 5 ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่ (Apply)  

 

ภาพประกอบ 7  แสดงรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  

       ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

 

 

 

                       องค์ประกอบของรูปแบบ 

                      

1. ความเป็นตวัของตวัเอง (Self-Autonomy)   

2.  สร้างแรงจงูใจ (Motivation  Building)   

3.  เอือ้อํานวยการเรียนรู้ (Access  Facilitator)  

4.  ลงมอืปฏิบตัอิยา่งเป็นระบบ(Respond to Authentic System)  

5. พบและติดตาม (Team meeting and Reflection) 

 

ขัน้ท่ี 1 

ขัน้ท่ี 2 
ขัน้ท่ี 5 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ท่ี 4 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย 

    1. แบบสอบถามประเมนิรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้ ทัง้ 5 องค์ประกอบ (S M A R T  Training

    2.  แบบสอบถามสมรรถนะครูนกัวิจยั  

  Model)    

    3. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการวิจยั   

    4. แบบสอบถามความพงึพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั 

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้   

 เพ่ือให้การสํารวจข้อมลูมีความเท่ียงตรง ผู้ วิจยัจงึนําแบบทดสอบ และแบบสอบถามดงักลา่ว

ไปหาคา่ดชันีค้วามสอดคล้อง โดยให้ผู้ เช่ียวชาญพจิารณาข้อคําถามตามความสอดคล้องกบันยิามและ

จดุประสงค์ของการวดัในแตล่ะประเดน็ ดงัแสดงในภาคผนวก  ข    

    1.   แบบสอบถามประเมนิรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้ ทัง้ 5  องค์ประกอบ (S M A R T  Training

    2.  แบบสอบถามประเมนิสมรรถนะครูนกัวิจยั สําหรับข้าราชการครู 

  Model)  ผลการประเมินของ

ผู้ เช่ียวชาญแตล่ะรายการมีคา่ดชันีความสอดคล้อง ตัง้แต ่0.40 –1.00 คดัเลือกคา่ดชันีความ

สอดคล้องตัง้แต ่0.6 – 1.00 ดงัแสดงในตาราง 27 

         ผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญแตล่ะรายการมีคา่ดชันีความสอดคล้อง ตัง้แต ่0.40 –

1.00   คดัเลือกคา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่0.6 ขึน้ไป   ผู้ วิจยัจงึนําแบบสอบถามประเมินสมรรถนะ

ครูนกัวิจยั สําหรับข้าราชการครูไปทดลองใช้กบัข้าราชการครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 30 

คน นําผลมาวิเคราะห์หาคา่อํานาจจําแนกและคดัเลือกข้อท่ีมีคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่ 0.20  ขึน้ไป   

พบวา่มีคา่อํานาจจําแนก  0.20 – 0.66 

         นําแบบสอบถามประเมนิสมรรถนะครูนกัวิจยั สําหรับข้าราชการครู ท่ีคดัเลือกไว้ 3  ด้าน  

ด้านความรู้ความเข้าใจ จํานวน 16 ข้อ ด้านจติวิจยั จํานวน 13 ข้อ  ด้านการปฏิบตัทิางการวิจยั 

จํานวน 10 ข้อ ไปทดสอบหาคา่ความเช่ือมัน่ด้วยวิธีการตรวจสอบความสอดคล้องภายใน (Internal 

Consistency)  โดยการคํานวนคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั(Alpha  Coefficient; ∝ มีคา่ความ

เช่ือมัน่เทา่กบั  0.89 

      3. แบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจด้านการวิจยั  

         คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจด้านการวิจยั  ผู้ เช่ียวชาญ

ให้ความเหน็สอดคล้องกนั  ผู้ วิจยัจงึนําแบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจด้านการวิจยัท่ีปรับปรุงแล้ว     

ไปทดลองใช้กบัข้าราชการครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 30 คน นําผลมาวิเคราะห์หาคา่

อํานาจจําแนกตัง้แต ่0.20  ขึน้ไป  คา่ความยากงา่ย ระหวา่ง 0.20 – 0.80 และคดัเลือกได้ข้อท่ีมี                  
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คา่ความยากงา่ย 0.22 – 0.80   คา่อํานาจจําแนก 0.20  -  0.61  เป็นฉบบัก่อนทํากิจกรรม 40 ข้อ  

หลงัทํากิจกรรม 40 ข้อ  และแบบทดสอบแตล่ะหนว่ยกิจกรรม 10 หนว่ย  หนว่ยละ 5 ข้อ   

         นําแบบทดสอบก่อนและหลงัทํากิจกรรมท่ีคดัเลือกไว้ จํานวน 40 ข้อ ไปทดสอบหา              

คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัของแบบทดสอบ โดยใช้สตูร KR-20 ของ คเูดอร์-ริชาร์ดสนั(Kuder-Richarson)  

มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั  0.87 

         นําแบบทดสอบแตล่ะหนว่ยกิจกรรมท่ีคดัเลือกไว้ หนว่ยละ 5 ข้อ ไปทดสอบหาคา่ความ

เช่ือมัน่ทัง้ฉบบัของแบบทดสอบ โดยใช้สตูร KR-20 ของ คลูเดอร์-ริชาร์ดสนั(Kuder-Richarson)    มีคา่

ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.72,0.86, 0.75 ,0.70 , 0.75 , 0.63 , 0.88, 0.83 ,0 .72 และ 0.70 ตามลําดบั 

    4.  แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วย 

การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  ผลการประเมนิจากผู้ เช่ียวชาญแตล่ะรายการมีคา่ดชันี  ้            

ความสอดคล้อง   1.00  แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความคดิเหน็สอดคล้องกนัวา่ แบบสอบถามความพงึ

พอใจตอ่รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้                 

มีความสอดคล้องกนั  ซึง่ผู้ เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเดน็การประเมินความพงึพอใจ

เก่ียวกบัวิทยากร  และสถานท่ีจดักิจกรรม ผู้ วิจยัได้ปรับแก้ไขแล้วนําไปปรึกษาผู้ เช่ียวชาญกระทัง้ได้

แบบประเมินความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้สําหรับสอบถามผู้ เข้ารับการอบรม 

 ตวัอย่างแบบทดสอบวัดความรู้ด้านการวจัิยในชัน้เรียนก่อน –หลังเรียน 

    คาํชีแ้จง  แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ตอบคําถามโดย

เลือกคําตอบท่ีถกูท่ีสดุ  เพียงข้อละคําตอบเดียว  แล้วทําเคร่ืองหมาย X ลงบนคําตอบท่ีต้องการ 

 0. จดุมุง่หมายท่ีชดัเจนท่ีสดุของการวิจยัในชัน้เรียน คือ ข้อใด    

ก.  เพ่ือสํารวจปัญหาในชัน้เรียน 

เฉลย  ง 

ข. เพ่ือทดลองนวตักรรมในชัน้เรียน 

ค. เพ่ือพฒันานวตักรรมใช้ในการเรียนการสอนให้มากท่ีสดุ 

ง. เพ่ือพฒันานวตักรรมท่ีจะแก้ปัญหาการเรียนการสอนในชัน้เรียน 

00. การคาดคะเนคําตอบของการวิจยัอยา่งมีเหตผุล  ตรงกบัข้อใด  เฉลย  ข

ก. ความมุง่หมายการวิจยั  

  

ข. สมมตุฐิานการวิจยั  

ค. การวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยั  

ง. การอภิปรายผลการวิจยั  
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 ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามวัดจิตวิจัย 

คําชีแ้จง  ให้นิสิตพิจารณาข้อความท่ีกําหนดให้ แล้วเลือกคําตอบท่ีตรงกบัการปฏิบตัมิากท่ีสดุ 

เม่ือเลือกได้แล้วโปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งทางขวามือของข้อความนัน้ 

 

ลาํดบั ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็ 

น้อย

ท่ีสุด 
น้อย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 

0 ข้าพเจ้าต่ืนตวั  อยากรู้อยากเหน็ในการค้นหา

ปัญหาหรือคําตอบ 
     

00 ข้าพเจ้าแสดงความคดิเห็นได้อยา่งมีเหตผุล      

000 ข้าพเจ้าไมบ่ดิเบือนข้อมลูทางวิชาการ      

0000 ข้าพเจ้าสามารถทํางานวิจยัจนสําเร็จลลุว่งด้วยดี      

 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามวัดจิตวิจัย 

       คะแนนในข้อความทางบวก        คะแนนในข้อความทางลบ 

น้อยท่ีสดุ   1      5 

น้อย        2    4 

ปานกลาง        3    3  

มาก          4    2 

มากท่ีสดุ   5    1 

เกณฑ์การแปลความหมาย   

 ผู้ วิจยัมีเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียทัง้ฉบบัของแบบสอบถามวดัจติวิจยั  13 ข้อ 

มีชว่งคะแนน 13 – 65 ดงันี ้

       คะแนนเฉล่ียทัง้ฉบับ            การแปลความหมาย 

 13.00 –   22.99   มีจิตวิจยัในระดบัน้อย 

23.00 –   32.99   มีจิตวิจยัอยูใ่นระดบัคอ่นข้างน้อย 

33.00 –   42.99   มีจิตวิจยัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

43.00 –   52.99   มีจิตวิจยัอยูใ่นระดบัคอ่นข้างสงู 

53.00 –   65.00   มีจิตวิจยัอยูใ่นระดบัสงู 
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  ฉบับท่ี 3 ตัวอย่างวัดทักษะปฏิบัตกิารวิจัย 

ประเมินจากใบกิจกรรมท่ี 1-2 

กจิกรรม คะแนนเดม็ คะแนนท่ีได้ 

1.  บอกความสําคญัของการวิจยัทางการศกึษา  2  

2. อธิบายขัน้ตอนของการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  3  

3. บอกลกัษณะสําคญัของการวิจยัในชัน้เรียน 5  

รวม 10  

 

เกณฑ์การประเมนิกจิกรรม 

กจิกรรม ดีมาก 

(คะแนน) 

ดี 

(คะแนน) 

ปานกลาง 

(คะแนน) 

ปรับปรุง 

(คะแนน) 

ใบกิจกรรมท่ี 1-2 9-10 7-8 6-5 0-4 

แบบทดสอบ 5 ข้อ 5 4 2-3 0-1 

 

ขัน้ตอนท่ี 2  การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วย     

การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 

 ขัน้ท่ี 1  เสนอผู้เช่ียวชาญ 5 คน  ตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบครัง้ท่ี1 

   วธีิดาํเนินการ   

    2.1  กําหนดผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบ  เป็นการกําหนดแบบเจาะจงเป็นผู้ เช่ียวชาญด้าน

หลกัสตูรและการสอน 2  คน  ผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  2 คน  ผู้ เช่ียวชาญด้าน

การวดัและประเมินผล 1 คน รวมเป็น 5 คน  

    2.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญเป็นมาตรา

ประมาณคา่ 5 ระดบั  (Rating  Scale) และแบบปลายเปิด  กําหนดเกณฑ์ในการพจิารณาจากคา่เฉล่ีย

คะแนนความเหมาะสมตามความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ  ซึง่กําหนดเกณฑ์ดงันี  ้

 คา่เฉล่ีย ( X )      4.50 – 5.00  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสดุ 

 คา่เฉล่ีย ( X )      3.50 – 4.49  หมายถึง  เหมาะสมมาก 

 คา่เฉล่ีย ( X )      2.50 – 3.49  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

 คา่เฉล่ีย ( X )      1.50 – 2.49  หมายถึง  เหมาะสมน้อย 

 คา่เฉล่ีย ( X )      1.00 – 1.49  หมายถึง  เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 



130 

 
เกณฑ์การยอมรับความเหมาะสมในการวิจยัครัง้นี ้ คือคา่เฉล่ียตัง้แตร่ะดบั  3.50 ขึน้ไป  จงึจะ

ถือวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความเหน็วา่มีความเหมาะสม  หากข้อใดมีผลการประเมนิต่ํากวา่ 3.50 ผู้ วิจยัได้

นําไปปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ 

 ขัน้ท่ี 2  ศึกษานําร่อง 10 คน 

 กลุม่ตวัอยา่ง ข้าราชการครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเฉลมิพระเกียรต ิ๗๕   ท่ีมีความสนใจและ

สมคัรใจเข้าร่วมการพฒันาสมรรถนะครูนกัวิจยั  จํานวน 10 คน 

 

ตาราง 8 การจดักิจกรรม 

 

ท่ี กิจกรรม องค์ประกอบของ

รูปแบบ 

ขัน้ตอนการจดักิจกรรม ตดิตาม

ผล 

1 กิจกรรมสร้างแรงจงูใจ และ

สญัญาใจ 

 

 

- ความเป็นตวัของ

ตวัเอง(Self-

Autonomy)    

- สร้างแรงจงูใจ 

(Motivation  

Building) 

ขัน้ท่ี 1 เตม็ใจและเห็น

คณุคา่ (Willing and 

Value) 

รายช่ือ

ผู้สนใจ

เข้าร่วม

กิจกรรม 

2 กิจกรรมท่ี 1     การกําหนดปัญหา  

จดุประสงค์  กรอบแนวคดิการวิจยั  

 -เอือ้อํานวยการ

เรียนรู้ (Access  

Facilitator)  

-ลงมือปฏิบตัิ

อยา่งเป็นระบบ

(Respond to 

Authentic 

System)   

-พบและตดิตาม   

(Team meeting 

and Reflection) 

ขัน้ท่ี 1 เตม็ใจและ 

เห็นคณุคา่ (Willing  

and Value)   

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ลงมือปฏิบตัิ

จริง(Do) 

ขัน้ท่ี 3 การสะท้อน 

การกระทํา (Review)   

ขัน้ท่ี 4 สรุปแนวคดิ

หลกัการ (Learn)  

ขัน้ท่ี 5 ประยกุต์ใช้ใน

สถานการณ์ใหม่(Apply)   

การทํา

แบบฝึก

,แบบ 

ทดสอบ 

และแบบ

สงัเกต

การทํา

กิจกรรม 

,ผลงาน

ครู 

3 กิจกรรมท่ี 2 การศกึษาค้นคว้า

เอกสารงานวิจยั 

4 กิจกรรมท่ี 3 การออกแบบการวิจยั 

5 กิจกรรมท่ี 4 การสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

6 กิจกรรมท่ี 5 การสร้างและหา

คณุภาพเคร่ืองมือวิจยั 

7 กิจกรรมท่ี 6 การวิเคราะห์ข้อมลู 

8 กิจกรรมท่ี 7 การเขียนรายงาน

การวิจยั 
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ขัน้ท่ี 3  สรุปผลการศึกษานําร่องและปรับปรุงรูปแบบครัง้ท่ี 2 

ระหวา่งการทดลอง  ผู้ วิจยัได้ใช้วิธีการสงัเกตพฤตกิรรมของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  และให้

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนความคดิหลงัการทํากิจกรรมประจําทกุวนัเก่ียวกบัการจดักิจกรรม  และ

ประเดน็อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  และขอให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ  หากเป็นข้อเสนอแนะท่ี

ทกุฝ่ายเห็นพ้องต้องกนัเป็นเอกฉนัท์  ผู้ วิจยัได้นําไปแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู

นกัวิจยั  รวมถึงการนําปัญหาอปุสรรคท่ีผู้ วิจยัได้พบด้วยตนเองนําไปแก้ไขปรับปรุงเพ่ือแก้ปัญหาท่ี

เกิดขึน้ อีกทัง้นําแบบประเมนิรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้  แบบทดสอบความรู้การวิจยัก่อนและหลงัทํากิจกรรม  แบบสอบถามสมรรถนะครู

นกัวิจยั และแบบสอบถามความพงึพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมาเป็นข้อมลูในการวิเคราะห์ข้อดีข้อ

ปรับปรุงของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  

 ขัน้ตอนท่ี 3  การทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย               

ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้และการประเมินคุณภาพของรูปแบบ                   

จากการทดลองใช้ 

วธีิดาํเนินการ  

นํารูปแบบท่ีปรับปรุงแล้วจากการตรวจสอบโดยผู้ เช่ียวชาญ  และการทดลองไปทดลองใช้กบั

กลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายท่ีนํารูปแบบนีไ้ปใช้  ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายในการนํารูปแบบการ

เสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ไปใช้จริง  ใช้เวลาทดลองทัง้สิน้  

18  ชัว่โมง  คือ ระหวา่งวนัท่ี 27 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีรายละเอียดการดําเนนิงานดงันี ้

3.1  กําหนดแบบแผนการทดลอง 

ผู้ วิจยักําหนดแบบแผนการทดลองแบบกลุม่เดียววดัก่อนและหลงัการทดลอง(One – Group  

Pretest – Posttest  Design  ) 

3.2  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

ประชากร  คือ  ข้าราชการครู สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2  

ขนาดโรงเรียน จํานวน หนว่ย 

โรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรง 

โรงเรียนขนาดกลาง 4 โรง 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 18 โรง 

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 29 โรง 

รวม 52 โรง 
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กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการทดลองรูปแบบ  คือ ข้าราชการครู ของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษา  เขต 2 จํานวน    5  โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน  รวมจํานวนข้าราชการครูจํานวน  30  คน 

ซึง่ได้มาจากวิธีการสุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified Random  Sampling)  กําหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง

โดยให้ขนาดของโรงเรียนเป็นชัน้ (Strata) โดยมีครูในแตล่ะชัน้เป็นหนว่ยในการสุม่ (Sampling Unit) 

โดยอาศยัการเทียบสดัสว่นของแตล่ะชัน้อยา่งเทา่ๆกนั  เม่ือได้จํานวนครู 30 คน  

 

ตาราง 9 แสดงจํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 

ขนาดโรงเรียน จํานวน 

จํานวนโรงเรียน

กลุม่ตวัอยา่ง 

สุม่อยา่งงา่ย 

โรงเรียนขนาดเล็ก 1 0 - 

โรงเรียนขนาดกลาง 4 1 1. โรงเรียนจนัทร์หุน่บําเพ็ญ 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 18 2 

1. โรงเรียนบดนิทรเดชา(สงิห์  

    สงิหเสนี)๒ 

2. โรงเรียนลาดปลาเค้าพทิยาคม 

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 29 2 

1. โรงเรียนสายนํา้ผึง้ในพระอปุถมัภ์ 

2. โรงเรียนสรุศกัดิม์นตรี 

รวม 52 5  

 

 โดยการกําหนดคณุสมบตัดิงันี ้  

       1.  โรงเรียนท่ีครูทําการสอนอยูเ่ป็นโรงเรียนท่ีผู้บริหารมีนโยบายจดัการเรียนการสอน

ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ 

        2.  ผู้บริหารมีความต้องการพฒันาครู  ครูมีความต้องการพฒันาสมรรถนะนกัวิจยั  

ยินดีและเตม็ใจเข้าร่วมกิจกรรม 

3.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 

       3.3.1  เอกสารคูมื่อประกอบรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั                      

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ฉบบัร่าง  ท่ีผา่นการประเมนิความเหมาะสมสอดคล้องจาก

ผู้ เช่ียวชาญ 

       3.3.2  เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ และหา

คณุภาพของเคร่ืองมือจากการทดลองใช้กบักลุม่นําร่อง มีดงันี ้
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 3.3.2.1  แบบประเมนิรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั                     

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

   

 3.3.2.2  แบบสอบถามประเมินสมรรถนะครูนกัวิจยัก่อนและหลงัทํา  

กิจกรรม 

 3.3.2.3  แบบวดัความรู้ความเข้าใจการวิจยัก่อนและหลงัทํากิจกรรม 

 3.3.2.4  แบบบนัทกึคะแนนการปฏิบตังิานแตล่ะหนว่ยกิจกรรม 

  3.3.2.5  แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

3.4   การดําเนนิการทดลอง  ดําเนนิการด้วยวิธีการฝึกอบรมครูตามรูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  มีรายละเอียดการดําเนนิการทดลองดงันี ้ 

 3.4.1 ผู้ วิจยัจดัทําโครงการฝึกอบรม  เสนอตอ่ผู้บริหารโรงเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 5 

โรงเรียน  เพ่ือชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการทดลองโดยการจดัการฝึกอบรมครู  พร้อมเสนอหนงัสือขอ

ความร่วมมือในการวิจยัออกโดยบณัฑติวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

 3.4.2 ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนสง่ใบสมคัรครูเข้าอบรม โรงเรียนละ 6 คน  มายงัผู้ วิจยัทาง

โทรสาร 

 3.4.3  เตรียมความพร้อมด้านสถานท่ีฝึกอบรม คือ ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  และเตรียมส่ืออปุกรณ์ตา่งๆในการดําเนนิกิจกรรมและการ

ประเมินผล 

 3.4.4  ดําเนินการทดลองตามแผนการฝึกอบรม ระหวา่งวนัท่ี 27 – 29 มีนาคม  2556 

ตัง้แตเ่วลา 8:30 น. – 16:30 น. 

 3.4.5  ขัน้ตอนการดําเนนิการทดลองด้วยวิธีการฝึกอบรม  มีรายละเอียดดงันี  ้

      ( 1)  ก่อนเร่ิมต้นการฝึกอบรม  วิทยากรนําเสนอวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม  ซึง่

เป็นวตัถปุระสงค์ของรูปแบบ ลกัษณะการฝึกอบรม และขัน้ตอนการฝึกอบรม อยา่งสงัเขปเพ่ือให้ผู้ เข้า

อบรมเข้าใจภาพรวมของการฝึกอบรม และบทบาทการมีสว่นร่วมในการฝึกอบรม 

                 (2) ให้ผู้ เข้าอบรมทําแบบวดัก่อนการฝึกอบรม  (Pretest) 2 ฉบบั ได้แก่ ฉบบัท่ี 1 

แบบวดัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการวิจยั และฉบบัท่ี 2 แบบสอบถามประเมินสมรรถนะครูนกัวิจยั 

                  (3) ดําเนินการจดักิจกรรมในแตล่ะหนว่ยกิจกรรมตามแผนการจดัประสบการณ์ท่ี

กําหนดไว้ในรูปแบบ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 
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 ขัน้ท่ี 1 เตม็ใจและเห็นคณุคา่ (Willing and Value)หมายถึง  ขัน้ท่ีผู้ เรียน

สร้างทศันคตท่ีิดีตอ่การวิจยัในชัน้เรียน และจะร่วมกิจกรรมด้วยความสมคัรใจ  กระตือรืนร้น  และมี

ความรับผิดชอบ  โดยขัน้ตอนนีผู้้สอนจะชีแ้จง  วิธีการ  และประโยชน์การพฒันาสมรรถนะครูนกัวิจยั  

จงูใจให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ ตระหนกัในความสําคญัการวิจยัมาพฒันาการเรียนการสอน  

 ขัน้ท่ี 2 การมีสว่นร่วมในประสบการณ์จริง หรือขัน้ลงมือปฏิบตัจิริง(Do) ใน

ขัน้ตอนนี ้ผู้ เรียนต้องเผชิญ หรือสมัผสัประสบการณ์ หรือกระทํากิจกรรม 

 ขัน้ท่ี 3 การสะท้อนการกระทํา(Review)  ผู้ เรียนวิเคราะห์ข้อมลูแล้วสะท้อน

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูออกมาเป็นความคดิในเร่ืองท่ีได้กระทําและการสะท้อนการกระทําโดยผู้ เรียน

ต้องใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีหลากหลายรวมถึงกระบวนการสงัเกต  กระบวนการคดิวิเคราะห์ นํา

ข้อมลูมาแยกแยะ จดัระบบเพ่ือประมวลผลข้อมลู นําเสนอผลการประมวลข้อมลูท่ีได้ออกมาด้วยการ

อธิบาย อภิปราย พดูหรือเขียนความรู้สกึตอ่สิง่ท่ีได้จากการวิเคราะห์หรือประมวลผลข้อมลู  ซึ่ งเป็น

การทบทวน สิ่งท่ีได้สมัผสัประสบการณ์ท่ีผา่นกระบวนการคดิวิเคราะห์มาแล้ว  

 ขัน้ท่ี 4 สรุปแนวคดิหลกัการ (Learn)หมายถึง  ขัน้ท่ีผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ 

เช่ือมโยงความรู้ แล้วสรุปอ้างอิงสร้างความคดิรวบยอดจากการคดิวิเคราะห์ข้อมลู  โดยเฉพาะถ้าได้มี

การแลกเปล่ียนมมุมองท่ีหลากหลายก็จะเกิดความเช่ือมโยงของความรู้เป็นปัญญาท่ีได้จากการ

ปฏิบตัเิป็นหลกัการ และสร้างความรู้ใหมข่ึน้ 

 ขัน้ท่ี 5 ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่ (Apply)หมายถึง ขัน้ตอนนีผู้้ เรียน

สามารถนําหลกัการ ปัญญาปฏิบตัิ หรือความรู้ใหมท่ี่ได้ไปทดลองใช้หรือทดลองใช้ในสถานการณ์

ใหมห่รือประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัเป็นวงจรตอ่เน่ืองกนั 

 เพ่ือให้การจดัการอบรมเป็นไปตามหลกัการของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  

ผู้ วิจยัได้กําหนดหลกัการสําคญัของรูปแบบ S M A R T ในแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการ

ทดลองรูปแบบการวิจยัครัง้นี  ้และสร้างขึน้ตามแนวคดิท่ีสําคญั 4 แนวคดิ คือแนวคดิการจดัระบวนการ

เรียนรู้แบบนําตนเอง(Self – directed Learning)  แนวคดิกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็น

ฐาน(Experiential  Learning) แนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้พบกลุม่  (Group  Process  

Learning)  แนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ผงัมโนทศัน์( Mind  Map Learning)  มี

รายละเอียดดงันี  ้

    1. ความเป็นตวัของตวัเอง (Self  Autonomy) 

        ความเป็นตวัของตวัเอง  ถือเป็นลกัษณะสําคญัประการแรกของรูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  ซึง่สงัเคราะห์ได้จากแนวคดิทฤษฎีพืน้ฐาน  

ได้แก่  แนวคดิการเรียนรู้แบบนําตนเอง  ทฤษฎีดงักลา่วมีความเช่ือวา่  ความสามารถในการเรียนรู้แบบ
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นําตนเองเป็นลกัษณะสําคญัของผู้ เรียนวยัผู้ใหญ่  ยดึปัญหาเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้เพ่ือ

แก้ปัญหาชีวิตประจําวนั  สนใจเรียนเนือ้หาใกล้ตวัและเกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง  สามารถควบคมุและนํา

ตนเองได้  มีการแสดงความคดิเหน็สว่นตวั  กลา่วคือ  หากการออกแบบกิจกรรมคํานงึถึง

ลกัษณะเฉพาะของกลุม่ตวัอยา่งแล้ว นํามาประยกุต์ใช้จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการ

และบรรลจุดุประสงค์ได้  ผู้ วิจยัได้ออกแบบลกัษณะสําคญันีไ้ว้  เร่ิมตัง้แตก่ารสมคัรใจเข้าร่วมอบรมถือ

เป็นการเปิดโอกาสให้คณุครูแตล่ะโรงเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งได้ตดัสนิใจเข้าร่วมด้วยความสมคัรใจ  

รวมถึงเนือ้หา  และกิจกรรมของแผนการจดักิจกรรมทกุหนว่ยกิจกรรม   เชน่  หนว่นกิจกรรมท่ี 1  เร่ือง

การวิจยักบัการเรียนการสอน  โดยออกแบบกิจกรรมทัง้ 5 ขัน้  แสดงขัน้ตอนการเรียนรู้โดยเน้น

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสําคญั  โดยเฉพาะ  ขัน้ท่ี 1  เตม็ใจและเห็นคณุคา่  เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง

ทศันคตท่ีิดีตอ่การวิจยั  และการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม  รวมถึงสร้างบรรยากาศแหง่การเรียนรู้

เพ่ือให้แสดงตวัตน  และลดชอ่งวา่งระหวา่งวิทยากรและผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  เม่ือทัง้สองฝ่ายมี

จดุมุง่หมายเดียวกนัชว่ยให้การจดักิจกรรมขัน้ตอนตอ่ไปราบร่ืน  

    2. การสร้างแรงจงูใจ (Motivation  Building)   

        การสร้างแรงจงูใจ  สงัเคราะห์ได้จากแนวคดิการเรียนรู้แบบนําตนเอง  ซึง่มีความเช่ือวา่  

เกิดขึน้เม่ือบคุคลผกูพนัและมุง่มัน่กบัเร่ืองใดเร่ืองหนึง่  มีจดุมุง่หมายชดัเจนและมีแรงจงูใจสงู           

ซึง่วิทยากรมีบทบาทสําคญัในการกระตุ้น  ยัว่ยใุห้ผู้ เรียนรับรู้และเกิดการเรียนรู้ด้วยความเตม็ใจ      

กล้าเปิดเผยความรู้สกึนกึคดินําไปสูบ่รรยากาศแหง่การเรียนรู้  ลกัษณะสําคญันีป้รากฎในขัน้ท่ี 1     

เตม็ใจและเห็นคณุคา่ เชน่เดียวกบัองค์ประกอบท่ี 1 การเป็นตวัของตวัเอง  ดงันัน้กิจกรรมเข้าสูเ่นือ้หา

ในแตล่ะหนว่ยนัน้จงึกลา่วถึงลกัษณะสําคญัทัง้ 2 องค์ประกอบ เชน่  การชมวีดทิศัน์หน้าท่ีครู  กลอน

เก่ียวกบัครูมืออาชีพ  วีดทิศัน์เร่ืองสัน้สะท้อนจรรยาบรรณครู  ตวัอยา่งพฤตกิรรมครูประพฤตดีิและ

ประพฤตไิมเ่หมาะสม เป็นต้น 

    3. เอือ้อํานวยการเรียนรู้ (Access  Facilitator) 

        เอือ้อํานวยการเรียนรู้  สงัเคราะห์ได้จากแนวคดิการจดัการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็น

ฐานซึง่มีแนวคดิเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั  โดยผู้ เรียนมีบทบาท

สําคญัในการปฏิบตักิิจกรรมการฝึกทกัษะคดิวิเคราะห์ควบคูก่บักระบวนการทางสงัคม  ผู้ เรียนจะมีการ

เปล่ียนแปลงการเรียนรู้ทัง้ 3 ด้าน  คือด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความรู้สกึนกึคดิ  อารมณ์ และด้าน

ทกัษะ  ชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายโดยให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์( Experience) ท่ี

จําเป็นตอ่การเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียนรู้ก่อน  แล้วจงึให้ผู้ เรียนย้อนไปสงัเกตทบทวนสิ่งท่ีเกิดขึน้  และนําสิ่ง

ท่ีเกิดขึน้มาคดิพจิารณาไตร่ตรองรวมกนัจนกระทัง้ผู้ เรียนสามารถสร้างความคดิรวบยอดหรือ

สมมตฐิานตา่งๆ ในเร่ืองท่ีเรียนรู้  แล้วจงึนําความคดิหรือสมมตฐิานเหลา่นัน้ไปทดลองหรือประยกุต์ใช้
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ในสถานการณ์ใหม่ๆ ตอ่ไป  กลา่วคือ หากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงักลา่วคํานงึถึงประสบการณ์การ

เรียนรู้ของผู้ เรียนมาเป็นสว่นหนึง่ในการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนแล้วก็จะสามารถชว่ยให้ผู้ เรียนเกิด

ความรู้สกึผกูพนั  ตระหนกัถึงความสําคญัของกระบวนการเรียนรู้  มีความต้องการและความ

รับผดิชอบตอ่การมีสว่นร่วมในกิจกรรม  ผู้ วิจยัได้ออกแบบลกัษณะนีไ้ว้ทกุหนว่ยกิจกรรมการเรียนรู้    

ในขัน้ท่ี 2 การมีสว่นร่วมในประสบการณ์จริงหรือขัน้ลงมือปฏิบตัจิริง (Do)  โดยผู้ วิจยัออกแบบกิจกรรม

เพ่ือให้ผู้ วิจยันําประสบการณ์เดมิมามีสว่นร่วมในกิจกรรม  โดยวิทยากรรับรู้ความเข้าใจของผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมได้จากการสะท้อนความคดิประสบการณ์ด้วยการปฏิบตักิิจกรรมใบงาน  การแสดงความ

คดิเห็น  การเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมคดิวิเคราะห์    ขัน้ท่ี 3  การสะท้อนการกระทํา (Review)  

เม่ือผู้ เข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์  สงัเคราะห์ประเดน็ความรู้จากประสบการณ์ในขัน้ตอนท่ี2 แล้ว  

วิทยากรซึง่เป็น ผู้ มีประสบการณ์ความรู้  ความชํานาญในเร่ืองท่ีอบรมได้สะท้อนการปฏิบตัขิอง

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  หลงัจากวิทยากรท้าทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยคําถามกระตุ้นการมีสว่นร่วม

จนกระทัง่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเผยประสบการณ์  ทําให้เกิดความกระจา่งชดัในข้อสงสยั  นอกจากนี ้

ขัน้ท่ี 3 ยงัทําให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้สิ่งใหม ่ การค้นพบข้อมลู  ข้อเท็จจริงท่ีแตกตา่งไปจากก่อน

เข้าร่วมกิจกรรม  ขัน้ท่ี 4  สรุปแนวคดิหลกัการ (Learn )  ขัน้นีจ้ะตอ่เน่ืองจากขัน้ท่ี 3  เม่ือสะท้อนการ

กระทําแล้ว  เพ่ือให้เกิดความนา่เช่ือถือของข้อความรู้  ข้อเท็จจริงให้กบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  ขัน้นีจ้งึ   มี

ความสําคญั  โดยผู้ วิจยัออกแบบให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ด้วยการจดัประสบการณ์เชงิ

ข้อเทจ็จริงในองค์ความรู้ด้านการวิจยั  จงึมีส่ืออปุกรณ์ชว่ยเอือ้อํานวยในการจดักิจกรรมของวิทยากร  

และขัน้ท่ี 5  ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่(Apply)  จากขัน้ท่ี 1 - 4 ผู้ วิจยัคาดหวงัวา่ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมเร่ิมมีความเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ทัง้ด้านความรู้  ด้านจติใจ  ความรู้สกึอารมณ์  และด้านทกัษะ  

เพ่ือตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  ผู้ วิจยัจงึออกแบบขัน้ท่ี 5 นี ้ โดยผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมถกูท้าทายจากข้อคําถาม  ใบงานท้ายกิจกรรม  ถ้าผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบาย  อภิปราย

ได้ นัน้แสดงวา่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบตักิิจกรรมบรรลตุามจดุประสงค์ท่ีกําหนดไว้  

    4.  ลงมือปฏิบตัอิยา่งเป็นระบบ (Respond  to  Authentic  System) 

        ลงมือปฏิบตัอิยา่งเป็นระบบ สงัเคราะห์ได้จากแนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้ผงัมโน

ทศัน์  ซึง่แนวคดินีมี้ลกัษณะการสรุปองค์ความรู้เป็นแผนภาพเช่ือมโยง  ชว่ยให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

มองเห็นภาพรวม  สร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกนั  ซึง่จะเก่ียวข้องกบัการจดัประสบการณ์เดมิ

ประมวลเข้ากบัประสบการณ์ใหมอ่ยา่งเป็นระบบเช่ือมโยงด้วยกนัจนเป็นข้อสรุป  ผู้ วิจยัออกแบบ

ลกัษณะสําคญันีไ้ว้ขัน้ท่ี 4 สรุปแนวคดิหลกัการ (Learn) และ ขัน้ท่ี 5  ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่

(Apply)  นอกจาก ทัง้ 2 ขัน้นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของแนวคดิการจดัการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน

แล้ว  ผู้ วิจยัได้สงัเคราะห์แนวคดิการจดัการเรียนรู้ผงัมโนทศัน์มาประยุกต์บรูณาการร่วมกนัด้วย  โดย



137 

 
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างความเข้าใจในเนือ้หาท่ีซบัซ้อนเก่ียวกบัการวิจยัด้วยการสรุปองค์ความรู้

ภาพรวมของเนือ้หานัน้ ๆ  อีกทัง้สามารถนํามาปรับใช้ในการเช่ือมโยงกิจกรรมจากหนว่ยการเรียนหนึง่

ไปยงัหนว่ยการเรียนรู้ถดัไป  เม่ือวิทยากรกลา่วถึงเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเช่ือมโยง 

ซึง่จะชว่ยลดความแตกตา่งในการเรียนรู้ให้อยูใ่นทิศทางเดียวกนั  

    5.  พบและตดิตาม (Team  meeting  and  Reflection) 

        พบและตดิตามสงัเคราะห์ได้จากแนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้พบกลุม่ 

(Group  Process  Learning)  แนวคดินีมี้ความเช่ือวา่  การเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีต้องการเพิม่เตมิความรู้  

เนือ้หาสาระท่ีจําเป็นต้องการความกระจา่งในเนือ้หาท่ีซบัซ้อน  รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั  ตดิตามความก้าวหน้า  และตรวจสอบความเข้าใจของผู้ เรียน  วิธีการพบ

กลุม่นีจ้ะชว่ยไขข้อสงสยัของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  เป็นการพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั  ซึง่

ผู้ วิจยัออกแบบลกัษณะสําคญันีไ้ว้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทกุหนว่ยกิจกรรม  แตล่ะหนว่ยการจดั

กิจกรรมมีขัน้ตอนการเรียนรู้  5 ขัน้นัน้ก็สอดแทรกกระบวนการพบกลุม่  เชน่ การระดมสมอง  การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้  การปรึกษา  ซกัถามข้อสงสยัในชว่งการทํากิจกรรม 
 

การจัดกระทาํและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์เคร่ืองมือเพ่ือพฒันาเคร่ืองมือ  ดําเนินการดงันี ้  

  1) วิเคราะห์หาคา่ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวดัความรู้ด้านการวิจยัในชัน้เรียน

ก่อน – หลงัของแตล่ะหนว่ยโดยใช้คา่ดชันีความสอดคล้อง ( Index of Item – Objective  

Congruence :IOC) 

  2)   วิเคราะห์ความยากงา่ย ( P) และคา่อํานาจจําแนก ( r) ของแบบทดสอบวดัความรู้

ด้านการวิจยัในชัน้เรียนก่อน – หลงัของแตล่ะหนว่ยการเรียน  

  3)  วิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความรู้ด้านการวิจยัในชัน้เรียนก่อน – 

หลงัของแตล่ะหนว่ยการเรียน โดยใช้สตูร KR-20 ของคเูดอร์-ริชาร์ดสนั     (Kuder-Richardson) 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.   สถิตท่ีิใช้ในการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 

  1.1  หาความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ของแบบสอบถามโดยการพจิารณา    

จากคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์.  2547: 179) 

   
N

R
IOC ∑=  

  เม่ือ   IOC   แทน  ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัจดุประสงค์ 

          ∑R  แทน  ผลรวมความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด  
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           N   แทน  จํานวนผู้ เช่ียวชาญ  

  1.2 หาคา่อํานาจจําแนกรายข้อของแบบสอบถาม โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  

แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation) (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์.  2549: 166) 
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                                                  เม่ือ        N     แทน  จํานวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 

    X     แทน  คะแนนของข้อคําถาม 

Y      แทน  คะแนนผลรวม ของข้ออ่ืน ๆ ท่ีเหลือทกุข้อ 

  1.3 หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient-α ) 

ของครอนบคั (Crobach) (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์.  2547: 220) 
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                   เม่ือ   α      แทน  คา่ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวดั  

          K      แทน  จํานวนข้อของแบบสอบถาม 

         2
iS      แทน  คา่ความแปรปรวนของคะแนนแตล่ะสว่นยอ่ยหรือแตล่ะข้อ 

        2
XS     แทน  คา่ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบัของเคร่ืองมือวดั  

       1.4 หาคา่ความยากงา่ยของแบบทดสอบ (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์.  2549:  5) 

             
N
RP =  

                เม่ือ         P     แทน  คา่ความยากงา่ย 

      R     แทน  จํานวนคนท่ีตอบถกู  

      N     แทน  จํานวนคนทัง้หมด  

       1.5 หาคา่อํานาจจําแนกรายข้อของแบบทดสอบ โดยใช้คา่สหสมัพนัธ์แบบ พอยต์ -ไบ

ซีเรียล (Point Biserial) (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์.  2549:  5) 
 

         pq
S

XX
r

x

qp
pbis .

−
=  

                เม่ือ     pbisr    แทน  คา่อํานาจจําแนก  

             pX    แทน  คา่เฉล่ียคะแนนกลุม่ตอบถกู  

              qX     แทน  คา่เฉล่ียคะแนนกลุม่ตอบผิด  

                                    xS      แทน  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

              p      แทน  คา่ความยากงา่ย 
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                                     q      =  1 -  p 

  1.6 หาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยใช้สตูร KR-20 ของคเูดอร์-ริชาร์ดสนั     

(Kuder-Richardson) (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์.  2547: 218) 
 












−

−
= ∑

21
1 X

tt S
pq

K
Kr  

 

  เม่ือ   ttr     แทน   คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

          K      แทน   จํานวนข้อของแบบทดสอบ 

           p      แทน   สดัสว่นของผู้ ท่ีตอบถกูในแตล่ะข้อ 

           q      แทน   สดัสว่นของผู้ ท่ีตอบผิดในแตล่ะข้อ 

        2
XS      แทน   คา่ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้หมด 

 2  สถิตท่ีิใช้ในการวิจยั 

  2.1  คา่สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่  

   2.1.1  คา่เฉล่ีย ( X ) (ชศูรี  วงศ์รัตนะ. 2546: 35) 

 

   
N

X
X ∑=  

  เม่ือ   X     แทน   ตวักลางเลขคณิตหรือเฉล่ีย 

         ∑ X  แทน   ผลรวมทัง้หมดของคะแนน 

          N       แทน  จํานวนคะแนนทัง้หมด 

   2.1.2  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) โดยใช้สตูร (ชศูรี  วงศ์รัตนะ. 2546: 65) 

 

   
( )

( )1

22

−

−
= ∑ ∑

NN
XXN

S  

  เม่ือ     S   แทน   ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                    ∑ 2X   แทน   ผลรวมของข้อมลูแตล่ะคา่ 

                   ( )2∑ X   แทน   ผลรวมของข้อมลูทัง้หมดยกกําลงัสอง 

               N    แทน   จํานวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
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  2.2  วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเอกสารคูมื่อประกอบการใช้รูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  โดยคํานวนหาประสทิธิภาพ                     

(  Efficiency)  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (ชยัยงค์  พรหมวงศ์.2545:295-297)  โดย E1 คือ 

ประสทิธิภาพของกระบวนการ  ซึง่ได้มาจากการวิเคราะห์คา่ร้อยละของผลการประเมนิการปฏิบตังิาน

ในแตล่ะหนว่ยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนประจําหนว่ย  สว่น E2 คือประสิทธิภาพของผลผลิต  ซึง่

เป็นคา่เฉล่ียร้อยละของผลรวมจากการวดัความรู้และประเมนิทกัษะด้านการวิจยั โดยมีสตูรดงันี  ้

  1001 ×=

∑

A
N

X

E  

   

  เม่ือ  1E    แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ  

    ∑ x   แทน  คะแนนรวมของงานท่ีกําหนดให้ทํา  

    A   แทน  คะแนนเตม็ของงานท่ีกําหนดให้นกัเรียนทํา  

    N   แทน  จํานวนนกัเรียน  

 

  1002 ×=

∑

B
N

f

E  

  

 เม่ือ  2E    แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ  

    ∑ f   แทน  คะแนนรวมของงานท่ีกําหนดให้ทํา  

    B   แทน  คะแนนเตม็ของงานท่ีกําหนดให้นกัเรียนทํา  

    N   แทน  จํานวนนกัเรียน  
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  2.3 สถิตท่ีิใช้ทดสอบสมมตฐิาน 

เปรียบเทียบความรู้ด้านการพฒันาสมรรถภาพครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

ของกลุม่ทดลองระหวา่งก่อนและหลงัการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการพฒันาสมรรถภาพครูนกัวิจยัโดยใช้

สตูร t-test ( Dependent) (บญุชม  ศรีสะอาด, 2545: 112 - 113)      

 

t
D

N D D

N

=
∑

− ∑∑

−

2 2

1

( )
 

 

   t   แทน  คา่สถิตท่ีิจะใช้เปรียบเทียบคา่วิกฤต  เพ่ือทราบความมีนยัสําคญั  

   ∑D  แทน  ผลรวมของผลตา่งของคะแนนแตล่ะตวั 

   ∑ 2D  แทน ผลรวมของผลตา่งของคะแนนแตล่ะตวั ยกกําลงัสอง 

   ∑ )( 2D แทน  ผลรวมของคา่ของคะแนนทัง้หมด ยกกําลงัสอง 

   N   แทน  จํานวนผู้ เรียนในกลุม่เป้าหมาย 



บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 

 การวิเคราะห์ข้อมลูและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้ วิจยักําหนดสญัลกัษณ์

และอกัษรยอ่ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี  ้

    n  แทน  จํานวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

  X  แทน  คะแนนเฉล่ีย 

  prex  แทน  คะแนนเฉล่ียก่อนทดลอง 

  postx     แทน  คะแนนเฉล่ียหลงัทดลอง 

  S.D.  แทน  คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  D   แทน  คา่เฉล่ียของความแตกตา่งของคะแนนแตล่ะคู่ 

  
D

S  แทน  คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคา่เฉล่ียของความแตกตา่งของ  

            คะแนนแตล่ะคู่ 

  k  แทน   จํานวนข้อคําถามในแบบวดัความรู้ความเข้าใจการวิจยั  

  t  แทน   คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบที (t-distribution) 

  *  แทน  ความมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

  p แทน  ความนา่จะเป็นของการมีนยัสําคญัทางสถิติ 

  1E  แทน   ประสิทธิภาพของเอกสารคูมื่อประกอบรูปแบบท่ีวดัได้จากการ 

    ปฏิบตังิานตามใบงานในหนว่ยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1-10  

    โดยคดิเป็นคะแนนร้อยละ 

  2E  แทน   ประสิทธิภาพของเอกสารคูมื่อประกอบรูปแบบท่ีวดัได้จาก  

    แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิและประเมินทกัษะหลงัทํากิจกรรมทัง้  

    10  กิจกรรม   โดยคดิเป็นคะแนนร้อยละ 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศกึษาวิจยัครัง้นี ้   มีจดุมุง่หมายเพ่ือพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั 

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  สําหรับข้าราชการครู  โดยทําการวิเคราะห์  และสงัเคราะห์

สมรรถนะครูนกัวิจยั  สร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการ

เรียนรู้ และศกึษาผลการใช้รูปแบบ แบง่การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็น 3 ขัน้ตอน คือ 
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ขัน้ตอนท่ี 1 การสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวน           

การเรียนรู้  สําหรับข้าราชการครู ประกอบด้วย  

 ขัน้ท่ี 1 สมรรถนะครูนกัวิจยั 

      1.1 การสงัเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัสมรรถนะครูนกัวิจยั 

      1.2 การสอบถามและสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ 5 คน 

      1.3 การสงัเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัสภาพปัญหา และความต้องการในการพฒันาการวิจยั  

ของครู 

      1.4 สอบถามความคดิเหน็ของข้าราชการครูเก่ียวกบัสภาพปัญหา และความต้องการใน       

การพฒันาการวิจยัของครู 

 ขัน้ท่ี 2 สร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  

สําหรับข้าราชการครู 

ขัน้ตอนท่ี 2  ตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้ 

      2.1 เสนอผู้ เช่ียวชาญ 5 คน ตรวจสอบ และปรับปรุงรูปแบบครัง้ท่ี 1 

      2.2  ศกึษานําร่อง 10 คน และปรับปรุงรูปแบบครัง้ท่ี 2 

ขัน้ตอนท่ี 3 ทดลองใช้รูปแบบและประเมินคณุภาพรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั      

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

      3.1  ประเมินคณุภาพรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ 

      3.2  การเปรียบเทียบสมรรถนะครูนกัวิจยัของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมก่อนและหลงัการทดลองใช้

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

      3.3  การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการวิจยัก่อนและหลงัการทดลองรูปแบบ   

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  

      3.4  สอบถามความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณา

การกระบวนการเรียนรู้ 

      3.5  หาประสทิธิภาพเอกสารคูมื่อประกอบการฝึกอบรมตามรูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 
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 ขัน้ ตอนท่ี 1 การสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย ด้วยการบูรณาการ

กระบวนการเรียนรู้  สาํหรับข้าราชการครู  

 ขัน้ท่ี 1 สมรรถนะครูนักวจัิย 

      1.1  การสังเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะครูนักวจัิย  ผู้ วิจยัได้ทําการ

สงัเคราะห์จากเอกสารงานวิจยั 8 เร่ือง   ซึง่ได้นําเสนอรายละเอียดในบทท่ี 2 สรุปได้  สมรรถนะครู

นกัวิจยัจากการสงัเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้องเป็น  3  ด้าน ได้แก่ ด้านท่ี 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัการวิจยัในชัน้เรียน   ด้านท่ี 2 ด้านจิตวิจยัด้านท่ี  3 ด้านทกัษะปฏิบตักิารวิจยั ดงัรายละเอียด

ตอ่ไปนี ้

      ด้านท่ี 1 ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัย  

       จากเอกสารและงานวิจยัได้ค้นพบวา่สมรรถนะครูนกัวิจยัมี  2 ประเดน็  คือสมรรถนะครู 

เน้นพฒันาด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  หลกัการเรียนรู้  จติวิทยา เป็นต้น ซึง่ผลการศกึษา

เอกสาร และงานวิจยัพบวา่ครูมีสมรรถนะทางด้านนีส้งูมาก  เน่ืองจากเป็นภารกิจหลกัท่ีครูปฏิบตัเิป็น

ปกต ิ ดงันัน้ ผู้ วิจยัจงึสนใจเลือกประเดน็ท่ี 2 คือสมรรถนะนกัวิจยั ซึง่มีสมรรถนะยอ่ยดงันี ้

    1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการทําวิจยั   เทคนิควิธีการวิจยั  ระเบียบวิธีการวิจยั  

การวิจยัเบือ้งต้น  การอา่นและการวิเคราะห์งานวิจยั  

 2. มีความสามารถเชงิวิเคราะห์  สงัเคราะห์  ประเมนิคา่ แสวงหาความรู้  คดิสะท้อน

กลบัตัง้คําถามวิจยั  มีการวิเคราะห์คําถาม  และดําเนนิการวิจยัเพ่ือหาคําตอบ มีการลงมือปฏิบตัจิริง  

 3.  ศกึษาเอกสารตําราส่ือตา่งๆ เก่ียวกบัวิชาชีพครูอยูเ่สมอ   มีแหลง่ค้นคว้า 

 4.  เรียนรู้ประสบการณ์จากกรณีศกึษา  มีการแลกเปล่ียนผลการค้นคว้า   มีท่ีปรึกษาใน

การทําวิจยั  มีการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ หรือผู้ ร่วมงานถึงผลลพัธ์ของความล้มเหลวและ

ความสําเร็จ 

 5. โรงเรียนมีนโยบายสนบัสนนุ 

     ด้านท่ี 2 ด้านจิตวิจัย 

       จากเอกสารและงานวิจยัได้ค้นพบวา่สมรรถนะครูนกัวิจยัพฒันาได้จากคณุสมบตัเิฉพาะ

ตนจากการปฏิบตังิาน  ดงัสรุปได้  7 ประเดน็ ดงันี ้

 1. ชา่งสงัเกต มีลกัษณะตัง้คําถาม    มีวิธีการเรียนรู้  เป็นนกัอา่น 

 2. ขยนั   อดทน มีความรับผดิชอบ    มีความมุง่มัน่   มีศรัทธาตอ่งานวิจยั   มีแรงจงูใจ           

ความตัง้ใจท่ีชดัเจนและ  มีเป้าหมาย  ความสนใจใฝ่รู้  ใฝ่ค้นคว้า  

 3. มีความละเอียดรอบคอบและทํางานเป็นระบบ 

 4. มีความซ่ือสตัย์  ซ่ือตรงในทางวิชาการ  มีจรรยาบรรณการวิจยั  
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 5.  มีใจกว้าง  รับฟังและเคารพความคดิเห็นทางวิชาการของผู้ อ่ืน 

 6.  มีความคดิอิสระ  ริเร่ิม  และสร้างสรรค์  การคดิไตร่ตรอง  มีเหตผุลเชิงวิชาการ  

 7.  มีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่เพ่ือนครูและนกัเรียน  รู้จกัและเข้าใจตนเอง 

 ด้านท่ี  3 ด้านทักษะปฏิบัตกิารวิจัย 

      จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัค้นพบวา่สมรรถนะครูนกัวิจยั เป็นการสะท้อนการ

ปฏิบตังิานความสามารถของครูแสดงกระบวนการการพฒันานกัเรียนในรูปแบบท่ีเช่ือถือได้และเป็น

ระบบ สรุปเป็น  5 ประเดน็ คือ 

 1.  ทกัษะในการวิเคราะห์  วินจิฉยัปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง  

 2.  ทกัษะการค้นคว้า  สืบค้นข้อมลูทกัษะการแสวงหาความรู้  

 3.  ทกัษะการคดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมนิคา่ 

 4.  ปฏิบตักิิจกรรมฝึกทําวิจยั 

 5.  ทกัษะการส่ือสาร  นําเสนอผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้ 

 สรุปได้วา่การสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัดงักลา่ว  พบวา่ สมรรถนะครูนกัวิจยั 

ประกอบด้วย ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการวิจยั  ด้านจติวิจยัด้านทกัษะปฏิบตักิารวิจยั  ผู้ วิจยัได้

นําเนือ้หาสาระท่ีสงัเคราะห์ได้มากําหนดเป็นองค์ประกอบสมรรถนะครูนกัวิจยัดงัแสดงในตาราง   10 

 

ตาราง 10 แสดงองค์ประกอบ  และตวับง่ชีส้มรรถนะครูนกัวิจยัท่ีได้จากการสงัเคราะห์เอกสารงานวิจยั  

 

องค์ประกอบสมรรถนะครูนักวจัิย ตวับ่งชีส้มรรถนะครูนักวจัิย 

องค์ประกอบท่ี 1  ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั 

                          การวิจยัในชัน้เรียน    

1.1 ความรู้เบือ้งต้นทางการวิจยัและมโนทศัน์ของ

การวิจยั 

1.2 ความรู้ความเข้าใจในการกําหนดปัญหาการ

วิจยั ตวัแปร  กรอบแนวคดิในการวิจยั 

1.3 ความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นสารสนเทศ

และการหาแหลง่ความรู้ท่ีชว่ยในการวิจยั 

1.4 สมรรถนะเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจการ

วิเคราะห์ข้อมลู  การเขียนรายงานการวิจยั 

องค์ประกอบท่ี 2  ด้านจิตวิจยั 

 

2.1 มีความตัง้ใจปฏิบตักิิจกรรม 

2.2 สนใจใฝ่รู้และมีวิธีการเรียนรู้ 

2.3 มีเหตผุลเชิงวิชาการ 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

 

องค์ประกอบสมรรถนะครูนักวจัิยท่ี ตวับ่งชีส้มรรถนะครูนักวจัิย 

 2.4 มีความมุง่มัน่และรับผิดชอบ 

2.5 มีจรรยาบรรณการวิจยั 

องค์ประกอบท่ี 3  ด้านทกัษะปฏิบตักิารวิจยั 

 

3.1 ความสามารถในการกําหนดปัญหา    

ตวัแปร  กรอบแนวคดิในการวิจยัใน  

ชัน้เรียน 

3.2 ความสามารถในการสืบค้นข้อมลู

สารสนเทศในการวิจยั 

3.3 ความสามารถในการดําเนนิการวิจยั 

  

  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง  10  พบวา่ องค์ประกอบสมรรถนะครูนกัวิจยัท่ีสงัเคราะห์ได้

จากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มี 3  ด้าน และมีตวับง่ชี ้12 ข้อ ผู้ วิจยัได้นําประเดน็ตา่งๆ เก่ียวกบั

องค์ประกอบสมรรถนะครูนกัวิจยั และตวับง่ชีด้งัแสดงในตาราง  10  ไปสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ เพ่ือให้

แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมขององค์ประกอบและตวับง่ชี  ้การเก็บรวบรวมข้อมลู

ดําเนินการระหวา่งวนัท่ี 1-15 สิงหาคม  2555  การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานภมูิหลงัของผู้ทรงคณุวฒุิ 

และความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ ปรากฏผลดงันี ้

 1.2 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒเิก่ียวกับสมรรถนะครูนักวจัิย  ได้ดาํเนินการดงันี ้

 หลงัจากได้องค์ประกอบและตวับง่ชีส้มรรถนะครูนกัวิจยั  จากการวิเคราะห์สงัเคราะห์เอกสาร

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้ว ผู้ วิจยัได้นําไปเป็นข้อมลูในการสร้างแบบสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ 5 คน เพ่ือให้

แสดงความคดิเห็นวา่ เห็นด้วยหรือไมก่บัองค์ประกอบและตวับง่ชีส้มรรถนะครูนกัวิจยัท่ีสงัเคราะห์ได้               

การวิเคราะห์ข้อมลูตอนนีมี้ 2 สว่น คือ 

 สว่นท่ี  1 การวิเคราะห์ครูนกัวิจยักบัการพฒันาสมรรถนะครูนกัวิจยั  

 สว่นท่ี  2 การวิเคราะห์ดชันีความสอดคล้องความคดิเหน็ของผู้ทรงคณุวฒุิ  

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ครูนกัวิจยักบัการพฒันาสมรรถนะครูนกัวิจยั  

 ใช้กลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนในสถาบนัระดบัอดุมศกึษา 

เป็นอาจารย์ผู้สอนในสถาบนัระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยัทางการศกึษา  

ซึง่มีประสบการณ์การทํางานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ตัง้แต ่10 ปีขึน้ไป และมีผลงานเก่ียวกบัการวิจยั

ทางการศกึษาและการวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน   
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 การวิเคราะห์ครูนกัวิจยักบัการพฒันาสมรรถนะครูนกัวิจยัเป็นแบบสมัภาษณ์ปลายเปิด 4 

คําถาม คาํถามข้อท่ี 1  ทา่นคดิวา่  สมรรถนะครูนกัวิจยั คืออะไร  ทัง้  5 คน ให้ความเห็นเหมือนกนั 

บคุคลประกอบอาชีพครู  มีความรู้เร่ืองกระบวนการวิจยัเป็นอย่างดี  ขยนั  และทุ่มเทในการแก้ปัญหา

นกัเรียน โดยสร้างกระบวนการทํางานร่วมกนัระหว่างการทําวิจยัควบคู่กบัการจดัการเรียนการสอน  

คาํถามข้อท่ี 2  ทา่นคดิวา่  สมรรถนะครูนกัวิจยัมีความจําเป็นอยา่งไรในยคุปัจจบุนั  และสามารถ

สร้างขึน้ได้อยา่งไร  ผู้ทรงคณุวฒุิให้ความเหน็วา่  การส่งเสริมใหค้รูทําวิจยันัน้เป็นส่ิงจําเป็นมาก  

เพราะมีการประเมินจากหลายหน่วยงานทีมี่ขอ้กําหนดใหค้รูทําการวิจยัในชัน้เรียน และสํานกังาน

การศึกษาขัน้พืน้ฐานก็มีนโยบายในการส่งเสริมใหค้รูทําวิจยัในชัน้เรียน  แต่ครูส่วนมากยงัมีปัญหาใน

เร่ือง  การวางแผนการวิจยั  การออกแบบการวิจยั  การกําหนดตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม  รวมทัง้สถิติที่

ใชใ้นการวิจยั  นอกจากนีปั้ญหานกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนการสอน  และปัญหาพฤติกรรมของนกัเรียน

ในปัจจุบนัก็ทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึนงานวิจยัก็คงเป็นอีกคําตอบหน่ึงทีจ่ะช่วยแก้ปัญหาดงักล่าว  

คาํถามข้อท่ี 3  ครูนกัวิจยัควรมีสมรรถนะในการวิจยัทางการศกึษาอยา่งไรบ้าง  ผู้ทรงคณุวฒุใิห้

ทศันะ  3 ด้าน คือ  ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัเป็นองค์ความรู้เชิงทฤษฎีทีค่รูผูส้อนควร

พฒันาตนเองในมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัเพราะแสดงถึงคณุภาพของงานวิจยั  ดา้นจิต

วิจยัเป็นลกัษณะทางพฤติกรรมของแต่ละบคุคลซ่ึงส่งผลต่อความสําเร็จและแรงขบัเคลือ่นในการทํา

วิจยัใหป้ระสบความสําเร็จ  ดา้นทกัษะปฏิบติัการวิจยัสามารถนํากระบวนการทํางานร่วมกนัระหว่าง

การทําวิจยัควบคู่กบัการจดัการเรียนการสอนไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได้  

คาํถามข้อท่ี 4  จากปรากฎการณ์จริงทา่นคดิวา่มีปัญหาอปุสรรคในการพฒันาครูในฐานะนกัวิจยัใน

ชัน้เรียนอยา่งไรบ้าง  ผู้ทรงคณุวฒุิได้ให้ความคดิเห็นวา่  ปัญหาอปุสรรคมีเป็นจํานวนมาก  เช่นครูขาด

แรงจูงใจ  ครูมีภาระงานอืน่นอกเหนือจากงานสอนจํานวนมาก  ครูขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ือง       

การวิจยั 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ดชันีความสอดคล้องความคดิเหน็ของผู้ทรงคณุวฒุิ  

 การวิเคราะห์ความคดิเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะครูนกัวิจยัจากผู้ทรงคณุวฒุิ  5 คน มีจดุประสงค์

เพ่ือให้ผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบความถกูต้องขององค์ประกอบและตวับง่ชีส้มรรถนะครูนกัวิจยัท่ี

สงัเคราะห์ได้ เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประเมินคา่ 3 ระดบั สว่นท่ี 1 ให้ผู้ทรงคณุวฒุิ

ตดัสินวา่เห็นด้วย ไมแ่นใ่จ หรือไมเ่ห็นด้วยกบัองค์ประกอบและตวับง่ชีส้มรรถนะครูนกัวิจยัและสว่นท่ี  

2 เป็นการแสดงความคดิเห็นอยา่งอิสระ การวิเคราะห์ข้อมลูใช้วิธีการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง  (IOC)  

 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิมีความเห็นสอดคล้องกนัมีคา่ดชันี    

ความสอดคล้องระหวา่ง 0.2-1.0 แสดงวา่ ผู้ทรงคณุวฒุิมีความเห็นสอดคล้องกนัวา่ สมรรถนะครู

นกัวิจยั มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการวิจยั ด้านจติวิจยัและด้านทกัษะ
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ปฏิบตักิารวิจยั แตล่ะด้านประกอบด้วยตวัชีว้ดัท่ีผู้ทรงคณุวฒุิมีความคดิเห็นวา่สอดคล้องกบัแตล่ะด้าน

ท่ีกําหนด  องค์ประกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยั   ประกอบด้วยตวับง่ชี ้ได้แก่ ความรู้

เบือ้งต้นทางการวิจยัและมโนทศัน์ของการวิจยั,การวิจยักบักระบวนการเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจใน

การกําหนดปัญหาการวิจยั ตวัแปร  กรอบแนวคดิในการวิจยั ความรู้ความเข้าใจในการสืบค้น

สารสนเทศและการหาแหลง่ความรู้ท่ีชว่ยในการวิจยั  การดําเนินการวิจยั  ความรู้ความเข้าใจการ

วิเคราะห์ข้อมลูและ การเขียนรายงานการวิจยั ซึง่ผู้ทรงคณุวฒุิได้ให้ความคดิเห็นวา่บางตวัชีว้ดัใช้คํา

ซํา้ๆกนัผู้ วิจยัสามารถรวมข้อตวับง่ชีไ้ด้  เพ่ือสะดวกในการวดัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการวิจยั  

สําหรับตวับง่ชีเ้ก่ียวกบัจรรยาบรรณการวิจยัผู้ทรงคณุวฒุิเสนอแนะวา่เป็นประเดน็ท่ีอยูใ่นองค์ประกอบ

ด้านจิตวิจยั  แล้วจงึไมค่วรนํามาไว้ในองค์ประกอบนีเ้พ่ือลดการซํา้ซ้อนในการวดัผล  องค์ประกอบ  

ดา้นจิตวิจยัผู้ทรงคณุวฒุิมีความเห็นสอดคล้องกนัวา่ ประกอบด้วย  ตวับง่ชี ้  มีความตัง้ใจ  สนใจใฝ่รู้

และ มีวิธีการเรียนรู้  มีเหตผุลเชงิวิชาการ มีความมุง่มัน่และรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณการวิจยั  

และ ดา้นทกัษะปฏิบติัการวิจยั  ผู้ทรงคณุวฒุิมีความเห็นสอดคล้องกนัวา่ ประกอบด้วยตัวบง่ชี ้

ความสามารถในการกําหนดปัญหา ตวัแปร  กรอบแนวคดิในการวิจยัในชัน้เรียน     ความสามารถใน

การสืบค้นข้อมลูสารสนเทศในการวิจยั ความสามารถในการดําเนนิการวิจยั ความสามารถใน          

การวิเคราะห์และระบแุนวทางในการนําผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้   ผู้ วิจยัจงึนําข้อเสนอแนะนีม้าใช้ใน

การปรับปรุงสมรรถนะครูนกัวิจยั  โดยรวมข้อท่ีมีลกัษณะเดียวกนัจาก 63 ตวับง่ชี ้ เป็น 14 ตวับง่ชี ้ 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการวดัซึง่เป็นคําแนะนําของผู้คณุวฒุิท่ีให้ความเห็นตรงกนัทัง้ 5 คน  ตอ่จากนัน้นํา

กรอบสมรรถนะครูนกัวิจยัท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว นําไปปรึกษาอยา่งไมเ่ป็นทางการกบัผู้ทรงคณุวฒุกิลุม่

เดมิอีกครัง้หนึง่เพ่ือสรุปความคดิเห็น เม่ือผู้ทรงคณุวฒุิมีความเห็นสอดคล้องกนัวา่มีความเหมาะสมจงึ

นําไปใช้ 

 1.3 การสังเคราะห์เอกสารเก่ียวกับสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนา   

การวิจัยของครู 

 ผู้ วิจยัได้ทําการสงัเคราะห์จากเอกสารงานวิจยัเก่ียวกบัสภาพปัญหา   และความต้องการใน

การพฒันาการวิจยัของครู 19  เร่ือง นําเสนอรายละเอียดในบทท่ี 2 พบประเดน็สําคญัดงันี ้  

1.ครูขาดความรู้เก่ียวกบักระบวนการวิจยั ต้องการความชว่ยเหลือในด้านความรู้ให้มี

วิทยากรท่ีเช่ียวชาญในการวิจยัมาแนะนํา หรือนิเทศการสอนแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือนหรือ จดัให้มี

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการทําวิจยั ควรมีการให้ความรู้โดยการลงมือปฏิบตัจิริง  

2.ครูขาดการสนบัสนนุจากผู้บริหารอยา่งตอ่เน่ือง เชน่ แหลง่ข้อมลู  งบประมาณ         

การเผยแพร่ผลงาน  กิจกรรม  ขวญัและกําลงัใจ  การฝึกอบรม  การสร้างบรรยากาศทางวิชาการ            

ยกยอ่ง  เชดิชเูกียรต ิ จดัประกวด 
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3. ครูมีงานพเิศษนอกเหนือจากการสอนมากจงึไมมี่เวลาทําการวิจยัในชัน้เรียน  

4. ครูขาดความละเอียดรอบคอบ ความรับผดิชอบ  อดทน  ชา่งสงัเกต  ใฝ่หาความรู้  

ความมุง่มัน่ในการทําวิจยั  การทํางานท่ีเป็นระบบ 

 ผู้ วิจยัได้นําประเดน็ปัญหา และความต้องการในการพฒันาการวิจยัของครูท่ีสงัเคราะห์ได้     

มากําหนดข้อคําถามเพ่ือสํารวจปัญหา  และความต้องการในการพฒันาการวิจยัของครู                

สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2  

 1.4 การสอบถามความคิดเหน็ของข้าราชการครูเก่ียวกับสภาพปัญหา และ         

ความต้องการในการพัฒนาการวจัิยของครู 

 หลงัจากได้ข้อสรุปสภาพปัญหา และความต้องการในการพฒันาการวิจยัของครู  แล้วผู้ วิจยัได้

นําไปเป็นข้อมลูในการสร้างแบบสํารวจสภาพปัญหา และความต้องการในการพฒันาการวิจยัของครู  

สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2  การวิเคราะห์ข้อมลูตอนนีมี้ 2 สว่น คือ 

 สว่นท่ี 1การวิเคราะห์ดชันีความสอดคล้องความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ภาคผนวก ก  

 สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการในการพฒันาการวิจยัของครู          

สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2 

 ส่วนท่ี1การวิเคราะห์ดชันีความสอดคล้องความคดิเหน็ของผู้ เช่ียวชาญ  

 ผลการวิเคราะห์ดงัแสดงในภาคผนวก ก  พบวา่ ความคดิเหน็ของผู้ เช่ียวชาญมีความเห็น

สอดคล้องกนัระหวา่ง 0.67-1.0   แสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญมีความเหน็สอดคล้องกนัวา่ ข้อคําถามสําหรับ

สํารวจปัญหา  และความต้องการในการพฒันาการวิจยัของครูทัง้ 63 ตวับง่ชี ้มีความเหมาะสม        

ซึง่ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะวา่ควรมีการสํารวจข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสํารวจ  เพ่ือได้ข้อมลูท่ี

เป็นประโยชน์ในการสร้างรูปแบบเสริมสร้างครูให้มีความรู้ความเข้าใจ  และเจตคตท่ีิดีตอ่การวิจยัตอ่ไป   

จากนัน้นําข้อคําถามสําหรับสํารวจปัญหา และความต้องการในการพฒันาการวิจยัของครู ท่ีปรับปรุง

แก้ไขแล้ว นําไปปรึกษาอยา่งไมเ่ป็นทางการกบัผู้ เช่ียวชาญกลุม่เดมิอีกครัง้หนึง่เพ่ือสรุปความคดิเหน็  

เม่ือผู้ เช่ียวชาญมีความเหน็สอดคล้องกนัวา่มีความเหมาะสมจงึนําไปใช้สํารวจข้าราชการครูสงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการในการพฒันาการวิจยัของครู        

สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นข้าราชการครูของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  

เขต 2 จํานวน    52 โรงเรียน  รวมจํานวนข้าราชการครูจํานวน   5,181  คน  ดงันัน้ กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้

ใน การสํารวจสภาพปัญหา และความต้องการในการพฒันาการวิจยัของครู   เป็นข้าราชการครู ของ

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต 2 กําหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งด้วยตารางสําเร็จรูปขนาด
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ของกลุม่ตวัอยา่งสําหรับศกึษาคา่เฉล่ียของประชากร ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์     

ความคลาดเคล่ือน ±10%ของ ศริิชยั  กาญจนวาสี และคณะ (2547:37) จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 370 คน   

ผลการวิเคราะห์แบบสํารวจสภาพปัญหา และความต้องการในการพฒันาการวิจยัของครู สงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2  
 

ตาราง 11  การวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการในการพฒันาการวิจยัของครู  สงักดัสํานกังาน    

       เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2      

 

ท่ี ประเดน็การพจิารณา X  SD ระดบั 

 ด้านท่ี 1 ความรู้เก่ียวกับการวิจัย 3.83 0.24 มาก 

 1.1  จุดประสงค์/เป้าหมาย 4.01 0.26 มาก 

1 เพ่ือใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน 4.09 0.79 มาก 

2 เพ่ือใช้ในการพฒันาการสอนอยา่งเป็นระบบ 3.39 0.84 ปานกลาง 

3 เพ่ือใช้ในการจดัการความรู้ (KM) 3.94 0.76 มาก 

4 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในตนสูส่งัคม 3.53 0.95 มาก 

5 เพ่ือพฒันาวิชาชีพให้ก้าวหน้า 4.16 0.71 มาก 

6 เพ่ือสามารถนําองค์ความรู้ด้านการวิจยัไปประยกุต์ใช้ได้จริง  4.09 0.84 มาก 

7 เพ่ือเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กบัตนเอง 4.18 0.72 มาก 

8 เพ่ือชว่ยให้การทํางานคล้องตวัมากขึน้ 3.80 1.01 มาก 

9 เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนอยา่งมีจดุมุง่หมาย 4.10 0.86 มาก 

10 เพ่ือพฒันาตนเอง 4.34 0.69 มาก 

11 เพ่ือทําผลงานทางวิชาการ 4.15 0.75 มาก 

12 เพ่ือรับเงินเดือนวิทยฐานะสงูขึน้ 3.89 0.98 มาก 

13 เพ่ือได้รับการยอมรับทางสงัคมวิชาการ 4.37 0.64 มาก 

14 เพ่ือความภาคภมูิใจในวิชาชีพ 3.70 1.00 มาก 

15 เพ่ือยกระดบัสถานภาพของตนเอง 4.02 1.05 มาก 

16 เพ่ือยกระดบัสถานศกึษาของตนเอง 3.55 0.81 มาก 

17 เพ่ือสร้างแนวปฏิบตัท่ีิดีในการทํางานสอนของตนเอง 4.23 0.79 มาก 

 1.2  สาระความรู้ 3.80 0.51 มาก 

1 ความรู้เก่ียวกบั ประเภทของการวิจยั และกระบวนการวิจยั 3.84 1.06 มาก 
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ตาราง 11  (ตอ่) 

ท่ี ประเดน็การพจิารณา X  SD ระดบั 

2 การกําหนดปัญหาการวิจยั 3.77 1.08 มาก 

3 การศกึษาเอกสารและงานวิจยั 3.96 0.84 มาก 

4 การออกแบบการวิจยั 3.87 1.05 มาก 

5 การสร้างเคร่ืองมือการวิจยั 3.86 1.06 มาก 

6 การวิเคราะห์และแปลผลข้อมลู 3.88 1.07 มาก 

7 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมลู 3.87 1.00 มาก 

8 การเขียนโครงการวิจยั 3.86 1.08 มาก 

9 การเขียนรายงานการวิจยั 3.87 1.12 มาก 

10 การเผยแพร่การวิจยั 3.46 1.16 ปานกลาง 

11 การประยกุต์ใช้ผลการวิจยั 3.54 1.19 มาก 

 1.3  รูปแบบหรือช่องทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

การวจัิยในชัน้เรียน 

3.70 0.41 มาก 

1 ศกึษาคูมื่อ 3.25 1.31 ปานกลาง 

2 ศกึษาด้วยตนเอง 3.33 1.28 ปานกลาง 

3 การสมัมนา 3.60 1.00 มาก 

4 การฝึกอบรมปฏิบตักิารระยะสัน้ 3.97 0.89 มาก 

5 ฝึกปฏิบตักิารพฒันากระบวนการวิจยัเป็นขัน้ตอนอยา่ง

ตอ่เน่ือง โดยเรียนรู้ท่ีละขัน้ตอนจนได้เลน่วิจยัท่ีสมบรูณ์ 

3.98 0.97 มาก 

6 มีผู้ เช่ียวชาญคอ่ยให้คําแนะนํา ปรึกษา 4.17 0.65 มาก 

7 การศกึษาดงูาน 3.57 1.25 มาก 

 ด้านท่ี 2 จิตวิจัย 3.94 0.34 มาก 

1 การวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนเป็นเร่ืองของศกึษานิเทศก์หรือ   

นกัการศกึษาเทา่นัน้ 

3.52 1.16 มาก 

2 การวิจยัในชัน้เรียนมีประโยชน์ควรแก่การศกึษา 4.06 1.04 มาก 

3 การวิจยัในชัน้เรียนสามารถแก้ปัญหาในชัน้เรียนได้ 4.43 0.60 มาก 

4 ทา่นแนใ่จวา่การวิจยัในชัน้เรียนจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง  

 

3.76 1.25 มาก 
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ตาราง 11  (ตอ่) 

 

ท่ี ประเดน็การพจิารณา X  SD ระดบั 

5 การวิจยัในชัน้เรียนสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ 4.38 0.73 มาก 

6 การวิจยัในชัน้เรียนนา่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาความรู้

นกัเรียนมากขึน้กวา่เดมิ 

4.15 0.77 มาก 

7 การวิจยัในชัน้เรียนทําให้เสียเวลา 4.85 0.36 มากท่ีสดุ 

8 การวิจยัในชัน้เรียนเป็นผลเป็นผลเสียตอ่สขุภาพ                

ทําให้ทา่นเครียด 

4.26 0.94 มาก 

9 การทําวิจยัในชัน้เรียนยากเกินความสามารถของทา่น 2.81 1.08 ปานกลาง 

10 การวิจยัในชัน้เรียนจะทําให้ทา่นพฒันาตนเอง 4.47 0.69 มาก 

11 การทําวิจยัในชัน้เรียนเหมาะสมกบัผู้ ท่ีจบปริญญาโท 3.98 1.29 มาก 

12 ครูท่ีทําวิจยัในชัน้เรียนทําให้คณุภาพการสอนเพิ่มขึน้ 4.20 0.82 มาก 

13 การวิจยัในชัน้เรียนทําให้ทา่นรู้สกึวา่ทา่นเป็นครูมืออาชีพ  3.11 1.19 ปานกลาง 

14 การทําวิจยัในชัน้เรียนทําให้เสียเวลาในการเรียนการสอน

และการทํางานอ่ืน 

4.47 0.72 มาก 

15 การทําวิจยัในชัน้เรียนมีสว่นทําให้มีความรู้มากขึน้ 4.24 0.78 มาก 

16 การทําวิจยัในชัน้เรียนทําให้ทา่นรู้สกึกระตือรือร้นในการ

ปฏิบตัหิน้าท่ีมากขึน้ 

3.59 1.58 มาก 

17 การทําวิจยัในชัน้เรียนไมส่อดคล้องกบัหลกัสตูรในชัน้เรียน  2.66 1.15 ปานกลาง 

 ด้านท่ี 3 พฤตกิรรมในการวจัิย 3.11 0.26 ปานกลาง 

1 ทา่นเร่ิมพดูคยุ ปรึกษากบัเพ่ือนครูถึงเร่ืองการทําวิจยั 2.89 1.06 ปานกลาง 

2 ทา่นเร่ิมศกึษา อา่นงานวิจยัของคนอ่ืนบ้าง 2.80 1.08 ปานกลาง 

3 ทา่นเร่ิมสงัเกตนกัเรียนเพ่ือค้นหาปัญหาในชัน้เรียน 4.03 1.08 มาก 

4 ทา่นยงัไมมี่หวัข้อเพ่ือทําวิจยัในชัน้เรียน 3.11 0.96 ปานกลาง 

5 ทา่นปรึกษาผู้ เช่ียวชาญในการทําวิจยัในชัน้เรียน 2.94 0.85 ปานกลาง 

6 ทา่นศกึษาเอกสารค้นคว้า  ในการทําวิจยัในชัน้เรียน  2.68 0.90 ปานกลาง 

7 ทา่นยงัไมพ่ร้อมในการทําวิจยัในชัน้เรียนเพราะงานในหน้าท่ี

มากเกินไป 

4.84 0.36 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 11  (ตอ่) 

 

ท่ี ประเดน็การพจิารณา X  SD ระดบั 

8 ทา่นวางแผนวา่ภายในปีนีจ้ะเร่ิมลงมือทําการวิจยัในชัน้เรียน 4.86 0.35 มากท่ีสดุ 

9 ทา่นรู้จกันกัเรียนเป็นรายบคุคล  เพียงพอท่ีจะทําการวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

4.38 0.73 มาก 

10 ทา่นออกแบบการวิจยัในชัน้เรียนและนําไปเสนอผู้บริหาร  1.53 0.61 น้อย 

11 ทา่นร่วมมือกบัเพ่ือนครูลงมือทําการวิจยัระดบัโรงเรียน 1.44 0.58 น้อย 

12 ทา่นตัง้ช่ือเร่ืองการวิจยัเรียบร้อยแล้ว 3.52 1.16 มาก 

13 ทา่นศกึษาเก่ียวกบัการสอนแบบใหม่ๆ  เพ่ือใช้ในการวิจยัใน

ชัน้เรียน 

2.66 1.15 ปานกลาง 

14 ทา่นมีความสามารถในการเรียบเรียง  วิเคราะห์ สงัเคราะห์

เอกสาร 

2.47 0.99 น้อย 

15 ทา่นทํางานวิจยัในชัน้เรียนเก็บเป็นแฟ้มสะสมงาน 2.70 0.80 ปานกลาง 

  

 จากตาราง 11   พบวา่  สภาพปัญหา  และความต้องการในการพฒันาวิจยัของครู สงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2  ทัง้ 3 ด้าน  ด้านท่ี1  ความรู้เก่ียวกบัการวิจยั  ด้านท่ี 2  

เจตคต ิ ทศันคตติอ่การวิจยั  ด้านท่ี 3  พฤตกิรรมในการวิจยั 

 ด้านท่ี 1 ความรู้เก่ียวกบัการวิจยัภาพรวม ประเดน็จดุประสงค์/เป้าหมายของการทําวิจยัระดบั

มาก  มีคา่เฉล่ียระหวา่ง 3.53 – 4.37 ประเดน็สาระความรู้ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (3.80)  สาระ

ความรู้เก่ียวกบัการวิจยัระดบัมาก  มีคา่เฉล่ียระหวา่ง 3.54 – 3.96  แตห่วัข้อการเผยแพร่การวิจยั

พบวา่ครูมีความสนใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  (3.46) ประเดน็รูปแบบหรือชอ่งทางในการพฒันาองค์

ความรู้ด้านการวิจยัในชัน้เรียน  ครูมีความสนใจในระดบัมาก  มีคา่เฉล่ียระหวา่ง 3.57 -4.17 และครูมี

ความสนใจพฒันาตนเองด้านการวิจยัด้วยรูปแบบศกึษาคูมื่อและศกึษาด้วยตนเองอยูใ่นระดบัปาน

กลาง  มีคา่เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.25 – 3.33  

 ด้านท่ี 2  จติวิจยั  ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (3.94)  เม่ือพิจารณาในรายข้อพบวา่  ครูมีจิตวิจยั 

วา่การวิจยัในชัน้เรียนทําให้เสียเวลาในระดบัมากท่ีสดุ  มีคา่เฉล่ีย  4.85  และ ประเมินพฤตกิรรมด้าน

จติวิจยัเก่ียวกบัประโยชน์การวิจยัชว่ยสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์  ทําให้การสอนมีคณุภาพ อยูใ่นระดบั

มาก และจิตวิจยัอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีคา่เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.66-3.11 
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 ด้านท่ี 3  พฤตกิรรมในการวิจยัภาพรวมระดบัปานกลาง (3.11)  ครูมีพฤตกิรรมการวิจยัใน

ระดบัมากท่ีสดุ  มีคา่เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.84 – 4.86  แม้วา่มีความตัง้ใจทําวิจยัแตมี่เวลาทําวิจยัจํากดั

เน่ืองจากมีภาระงานมากเกินไป  ครูมีพฤตกิรรมในการวิจยัอยูใ่นระดบัมากมีคา่เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.52 

– 4.38 มีพฤตกิรรมเสดงความสนใจลงมือทําวิจยั  มีการตัง้ปัญหา  มีการศกึษานกัเรียนเป็นรายบคุคล  

แตพ่บวา่ยงัไมป่ระสบความสําเร็จ มีคา่เฉล่ียหลายข้ออยูใ่นระดบัปานกลาง อยูร่ะหวา่ง 2.68 – 2.89 

และให้ความเห็นในระดบัน้อย มีคา่เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.44 – 2.47 เก่ียวกบัทกัษะปฎิบตักิารวิจยัในเชงิ

การวิเคราะห์ สงัเคราะห์หลายฝ่ายร่วมมือกนัพฒันาการวิจยัยงัมีน้อย 

 ผลการสํารวจความต้องการในการพฒันาตนเองด้านการวิจยัของครู ร้อยละ85 ต้องการ

พฒันาตนเองด้านการวิจยัในชัน้เรียน  ร้อยละ15 ไมต้่องการพฒันาตนเองด้านการวิจยั สําหรับความรู้

ด้านการวิจยัท่ีต้องการพฒันาเรียงตามลําดบัจากมากไปน้อย คือ ปัญหาการวิจยั   การออกแบบการ

วิจยั  การสร้างเคร่ืองมือ  การสุม่กลุม่ตวัอยา่ง  การวิเคราะห์ข้อมลู  การเขียนรายงานการวิจยั  และ

วิธีการเรียนรู้การวิจยัท่ีผู้ เรียนต้องการ  คือ การศกึษาด้วยตนเอง  การอบรม  การนิเทศตดิตามอยา่ง

ตอ่เน่ือง  ศกึษาดงูาน  และคําถามปลายเปิดครูให้ความเห็นดงันี  ้

 1.ต้องการมีความรู้เร่ืองเคร่ืองมือการวิจยั  การแปรผลของข้อมลูท่ีครูทําได้ง่ายๆ  ไมยุ่ง่ยาก

ซบัซ้อน 

 2.อยากให้มีการจดัอบรมท่ีโรงเรียน(ครูทกุคน 2 วนั) 

 3.มีตวัอยา่งท่ีถกูต้องให้ดู 

 4. นําตวัอยา่งท่ีดีมาขยายผลอยา่งละเอียดให้เห็นชดัเจน 

 5. จดัทําวิจยัอยา่งงา่ยท่ีสดุให้ความรู้ครู 

 6.ควรจดัวิทยากรท่ีเป็นเฉพาะทางมานําทําท่ีละบทให้จดัเป็นกลุม่สาระแล้วก้าวไปพร้อมกนั       

ไมค่วรมาให้ความรู้แล้วทํา  เพราะไมมี่ความสนใจอยา่งทําเอง 

 7. แก้ปัญหานกัเรียนเฉพาะกลุม่ 

 8.ในระหวา่งทําหรือศกึษาควรจะมีผู้ดแูลและให้คําปรึกษาแก่ผู้อบรม  

 โดยสรุปสภาพปัญหา และความต้องการในการพฒันาสมรรถนะครูนกัวิจยัเป็นเร่ืองของ

ความรู้ ความเข้าใจการปฏิบตักิารวิจยั องค์ความรู้ด้านเทคนคิวิธีการวิจยั  ทําให้ครูมองการวิจยัเป็น

เร่ืองยุง่ยาก  ทําให้เกิดทศันคตทิางลบตอ่การปฏิบตักิารวิจยั  ประกอบกบัปัญหาเฉพาะบคุคลเร่ือง

เวลา  การให้ความสําคญัของผู้บริหาร  ซึง่เป็นเหตผุลท่ีอธิบายปรากฎการณ์การผลติผลงานวิจยัของ

ครูท่ีลดลงปีละประมาณร้อยละ 5 – 10  ได้เป็นอยา่งดี  เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาการเรียนการสอนด้วย

การวิจยัตรงตามความต้องการ  วิธีการอบรมไมเ่พียงพอตอ่การเรียนรู้ซึง่ครูให้ความเหน็วา่  เม่ือสิน้สดุ
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การอบรมองค์ความรู้ไมไ่ด้รับการตอ่ยอด  ทําให้สิง่ท่ีอบรมหยดุชงกั ซึง่ข้อมลูจากการสํารวจนี ้

สอดคล้องกบัข้อมลูการสงัเคราะห์เอกสารงานวิจยัสภาพปัญหา และความต้องการพฒันาการวิจยั 

  ครูพร้อมท่ีจะเรียนรู้และพฒันาด้านการวิจยัด้วยวิธีการสนบัสนนุ  เอือ้อํานวยให้ครูมีความ

สะดวก  คล้องตวัในการเรียนรู้ เพราะกลุม่เป้าหมายเหลา่นีมี้ลกัษณะเฉพาะ  มีความหลากหลายทัง้

เร่ืองของความรู้ และประสบการณ์  ดงันัน้การเข้าใจหลกัของการจดัการเรียนรู้ให้กบัผู้ใหญ่   จิตวิทยา

ผู้ใหญ่เป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะชว่ยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ใหญ่เกิดการพฒันา  เปล่ียนแปลง

พฤตกิรรม  ทศันคตทิางการวิจยัไปในทิศทางท่ีดีขึน้  

 ขัน้ท่ี 2 สร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย ด้วยการบูรณาการ          

กระบวนการเรียนรู้  สาํหรับข้าราชการครู 

แนวคดิทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ประกอบด้วย 2 แนวคดิหลกั ได้แก่ 

1. แนวคดิสมรรถนะครูนกัวิจยั (Researchers’  competency for Teachers) 

2. แนวคดิในการสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

     2.1 แนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง(Self – directed Learning)     

     2.2 แนวคดิกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential  Learning)  

     2.3 แนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ผงัมโนทศัน์( Mind  Map Learning)      

     2.4 แนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้พบกลุม่  (Group  Process  Learning)   

 1.แนวคิดสมรรถนะครูนักวิจัย (Researchers’  competency for Teachers) 

     สมรรถนะครูนักวจัิย  หมายถึงองค์ประกอบ หรือตวับง่ชีค้วามสามารถด้านการวิจยัของครู 

ประกอบด้วย 3 ด้านคือ 

 1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจการวิจยั  หมายถึง ความสามารถของครูเก่ียวกบัระเบียบ

วิธีการวิจยั ประกอบด้วยการกําหนดปัญหา  จดุประสงค์  กรอบแนวคดิการวิจยัในชัน้เรียน                     

การตัง้สมมตฐิานในการวิจยัในชัน้เรียน  การศกึษาค้นคว้าเอกสารงานวิจยั  การออกแบบการวิจยั  

การสุม่กลุม่ตวัอยา่ง  การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั  การวิเคราะห์ข้อมลู  การเขียนรายงาน

การวิจยัในชัน้เรียน   

 1.2   ด้านจิตวิจยั  หมายถึง  พฤตกิรรมของครูท่ีแสดงถึงคณุสมบตัท่ีิดีในการนําหลกัการ  

แนวคดิ  ทฤษฎีเก่ียวกบัการวิจยัในใช้เรียนไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู

ด้วยการผลติชิน้งานวิจยัในชัน้เรียน  ประกอบด้วย  ความสนใจใฝ่รู้  มีวิธีการเรียนรู้  มีเหตผุลเชงิ

วิชาการ  มีความมุง่มัน่  มีความรับผดิชอบ  มีจรรยาบรรณการวิจยั  มีเจตคตท่ีิดีตอ่การทําวิจยั          

ซึง่สามารถสงัเกตพฤตกิรรมเหลา่นีไ้ด้จากขณะร่วมกิจกรรมและผลการปฏิบตักิิจกรรมของครู 
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 1.3  ด้านทกัษะปฏิบตัิการวิจยั  หมายถึง ความสามารถของครูในการผลติหรือกระทํา

ชิน้งานตามขัน้ตอนของการวิจยัในชัน้เรียน  ซึง่ประกอบด้วย  การสํารวจและวิเคราะห์ปัญหาการวิจยั

ในชัน้เรียน  การกําหนดปัญหาการวิจยัในชัน้เรียน  การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  การสร้างเคร่ืองมือ

การวิจยั  การออกแบบการวิจยัในชัน้เรียน  การเขียนเค้าโครงการวิจยั  การวิเคราะห์ข้อมลูและรายงาน

ผลการแก้ปัญหา  การสรุปและอภิปรายผลการวิจยั  และการเขียนรายงานการวิจยั  

 2.  แนวคดิในการสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวจัิย  

ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้   

     ผลการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูในขัน้ตอนนีมี้ดงันี  ้

       1. การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย  

ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้   

            ผู้ วิจยัได้ศกึษาวิเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกบัการออกแบบและพฒันารูปแบบฯ  

แนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง(Self – directed Learning)   แนวคดิกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential  Learning)  แนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการ

เรียนรู้ผงัมโนทศัน์( Mind  Map Learning)  และแนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้พบกลุม่  

(Group  Process  Learning)  ผลการศกึษาทัง้หมดนํามาสงัเคราะห์เป็นกรอบแนวคดิเพ่ือสร้าง

รูปแบบตามแนวคดิท่ีออกแบบไว้  ได้โครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ซึง่มีทัง้หมด  

8 องค์ประกอบ  ดงัสรุปสาระสําคญัในตาราง  12 

 

ตาราง 12  โครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  

 

องค์ประกอบของรูปแบบ สาระสําคญัขององค์ประกอบ 

1. ความเป็นมา  และ

ความสําคญัของรูปแบบ   

อธิบายถึงสภาพการเป็นนกัวิจยั ปัญหาและความจําเป็นในการพฒันา

สมรรถนะครูนกัวิจยั  ร่วมถึงเหตผุลในการสร้างรูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  

2.  หลกัการของรูปแบบ   นําแนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง(Self – directed 

Learning), แนวคดิกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐาน

(Experiential  Learning) , แนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ผงั

มโนทศัน์( Mind  Map Learning) , แนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการ

เรียนรู้พบกลุม่ (Group  Process  Learning)  เป็นพืน้ฐานในการกําหนด

หลกัการ โดยการประยกุต์ให้สอดคล้องกบัความจําเป็นในการสร้างรูปแบบ  
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องค์ประกอบของรูปแบบ สาระสําคญัขององค์ประกอบ 

3.  ลกัษณะสําคญัของ

รูปแบบ   

ลกัษณะสําคญัของรูปแบบสอดคล้องกบัหลกัการท่ีกําหนดไว้ ได้ลกัษณะ

สําคญั  5 ประการ  เรียนยอ่ ๆวา่  S  M  A R  T 

1. ความเป็นตวัของตวัเอง (Self-Autonomy)   

2. สร้างแรงจงูใจ (Motivation  Building)   

3.  เอือ้อํานวยการเรียนรู้ (Access  Facilitator) 

4.  ลงมือปฏิบตัอิยา่งเป็นระบบ(Respond to Authentic System) 

5. พบและตดิตาม (Team meeting and Reflection) 

4.  วตัถปุระสงค์ของ

รูปแบบ   

   เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการ

เรียนรู้ สําหรับข้าราชการครู สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษา  เขต 2 

5.  โครงสร้างเนือ้หา   เนือ้หาสาระของรูปแบบ  กําหนดเป็นแผนการจดักิจกรรม          

การเรียนรู้  7 กิจกรรม 10หนว่ยการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี 1 การวิจยัพฒันาการเรียนการสอน 

กิจกรรมท่ี 2 การศกึษาค้นคว้าเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

กิจกรรมท่ี 3 การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยั 

กิจกรรมท่ี 4 เทคนคิการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 

กิจกรรมท่ี 5 การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั 

กิจกรรมท่ี 6 การวิเคราะห์ข้อมลู 

กิจกรรมท่ี 7 การเขียนรายงานการวิจยั 

6.  กระบวนการจดั

กิจกรรม 

ขัน้ตอนการนําเนือ้หาสาระมากําหนดเป็นกิจกรรม  และขัน้ตอนการดําเนิน

กิจกรรมให้สอดคล้องกบัองค์ประกอบตา่งๆของรูปแบบ แบง่ได้ 5 ขัน้ตอน     

ขัน้ท่ี 1 เตม็ใจและเห็นคณุคา่ (Willing and Value) 

ขัน้ท่ี 2 การมีสว่นร่วมในประสบการณ์จริง หรือขัน้ลงมือปฏิบตัจิริง(Do) 

ขัน้ท่ี 3 การสะท้อนการกระทํา(Review)   

ขัน้ท่ี 4 สรุปแนวคดิหลกัการ (Learn) 

ขัน้ท่ี 5 ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่ (Apply) 



158 
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องค์ประกอบของรูปแบบ สาระสําคญัขององค์ประกอบ 

7.  การประเมินผลของ

รูปแบบ   

การประเมินผลของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั               

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ ท่ีพฒันาขึน้เป็น 2 สว่น คือ 

1. ประเมินสมรรถนะครูนกัวิจยั 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั

การวิจยั   ด้านจติวิจยัด้านทกัษะปฏิบตัเิก่ียวกยัวิจยั  

2.  ประเมินความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั               

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

8.  สภาพบง่ชีก้ารบรรลุ

เป้าหมาย   

ตวับง่ชีส้มรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  

1. องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการวิจยั ประกอบด้วย 5 

ตวัชีว้ดั คือ 

1.1 ความรู้เบือ้งต้นทางการวิจยัและมโนทศัน์ของการวิจยั,การ

วิจยักบักระบวนการเรียนรู้ 

1.2 ความรู้ความเข้าใจในการกําหนดปัญหาการวิจยั ตวัแปร  

กรอบแนวคดิในการวิจยั 

1.3 ความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นสารสนเทศและการหาแหลง่

ความรู้ท่ีชว่ยในการวิจยั 

1.4 สมรรถนะเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจการดําเนินการวิจยั 

             1.5 สมรรถนะเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมลูและ

การเขียนรายงานการวิจยั 

2.  องค์ประกอบด้านจติวิจยั ประกอบด้วย 5 ตวัชีว้ดั คือ 

2.1 ตระหนกัถึงความสําคญัของการวิจยั 

2.2 สนใจใฝ่รู้และมีวิธีการเรียนรู้ 

2.3 มีเหตผุลเชิงวิชาการ 

2.4 มีความมุง่มัน่และรับผิดชอบ 

2.5 มีจรรยาบรรณการวิจยั 

3.  องค์ประกอบด้านทกัษะการปฏิบตักิารวิจยั ประกอบด้วย 5  ตวัชีว้ดั คือ 

3.1 ความสามารถในการกําหนดปัญหา ตวัแปร  กรอบแนวคดิใน

การวิจยัในชัน้เรียน 
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ตาราง 12  (ตอ่) 

 

องค์ประกอบของรูปแบบ สาระสําคญัขององค์ประกอบ 

 3.2 ความสามารถในการสืบค้นข้อมลูสารสนเทศในการวิจยั 

3.3 ความสามารถในการดําเนนิการวิจยั 

             3.4 ความสามารถในการวิเคราะห์และระบแุนวทางในการนํา

ผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้ 

 

ตาราง  13 ความสอดคล้องระหวา่งข้อมลูแนวคดิ  ทฤษฎีและนํามาประยกุต์เป็นหลกัการ  
       จดักิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั 
 

ข้อมลูเบือ้งต้น     

แนวคดิ/ทฤษฎี 

มโนทศัน์สําคญั

ของข้อมลูเบือ้งต้น

แนวคดิ/ทฤษฎี 

การนํามาประยกุต์เป็นหลกัการ

จดักระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบ 

รูปแบบเสริมสร้าง

สมรรถนะครู

นกัวิจยั 

สมรรถนะครูนกัวิจยั 

(กรมวิชาการ.2543: 

23 ; บรูสและเมย์ 

เฮอร์Brause & 

Mayher .1991: 54-

56 ;     ประภารัต      

มีเหลือ.2540: 62; 

เยาวภา  เจริญบญุ.

2538:45 ;    สธุาสนีิ  

บญุญาพทิกัษ์.

2545:65 ;ปรีดา      

เบญ็คาร.2548: 87;   

อจัริยา รัชราวฒัน์. 

2544: 93 ; จารุวรรณ 

ศลิปะรัตน์. 2548:  

126) 

สมรรถนะครู

นกัวิจยั

ประกอบด้วย 3 

ด้าน 

1. ด้านความรู้

ความเข้าใจ 

2.ด้านจิตวิจยั 

3.  ด้านทกัษะ

ปฏิบตัเิก่ียวกบัการ

วิจยั 

เสริมสร้างความสามารถของครู

ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้าน  

จติวิจยัด้านทกัษะปฏิบตัเิก่ียวกบั

การวิจยัในชัน้เรียน  ด้วยรูปแบบ

กระบวนการเรียนรู้ ตามแนวคดิ

การจดัการเรียนรู้สําหรับผู้ใหญ่ 

ขอบเขตของสาระ

การพฒันา

สมรรถนะครู

นกัวิจยั 3 ด้าน             

1.  ด้านความรู้

ความเข้าใจ 

2.  ด้านจิตวิจยั 

3.  ด้านทกัษะ

ปฏิบตัเิก่ียวกบั

การวิจยั 
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ข้อมลูเบือ้งต้น     

แนวคดิ/ทฤษฎี 

มโนทศัน์สําคญั

ของข้อมลูเบือ้งต้น

แนวคดิ/ทฤษฎี 

การนํามาประยกุต์เป็นหลกัการ

จดักระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบ 

รูปแบบเสริมสร้าง

สมรรถนะครู

นกัวิจยั 

และสมัภาษณ์

ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ทา่น 

   

แนวคดิการจดั

กระบวนการเรียนรู้

แบบนําตนเอง(Self – 

directed Learning) 

(ลาวลัย์  ทองมนต์   

2541 , โนลส์ 

Knowles.1975:18) 

การเรียนรู้แบบนํา

ตนเอง เป็นการ

เรียนโดยเจตนาจง

ใจ  ตัง้ใจท่ีจะเรียนรู้ 

โดยวินจิฉยัความ

ต้องการการเรียน

ของตนด้วยความ

ร่วมมือชว่ยเหลือ

จากผู้ อ่ืนหรือไมก็่

ได้ผู้ เรียนจะมี

จดุหมายชดัเจน 

และมีแรงจงูใจสงู  

เรียนอยา่งตัง้ใจ      

มีความเป็นอิสระใน  

การเรียน และมี

ความรับผดิชอบตอ่

ตนเองเพิ่มขึน้

เร่ือยๆ  เป็นสญัญา

ใจท่ีผู้ เรียนจะเรียนรู้

ให้ประสบ

ความสําเร็จด้วย

ความสนใจ ความ

ตัง้ใจของตนเอง 

สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้รู้จกัและ

เข้าใจตนเอง  สร้างแรงจงูใจ  การ

กระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจเรียนรู้ด้วย

เป้าหมายของตนเอง    โดยมี

ชอ่งทางให้ผู้ เรียนเลือกเรียนรู้ตาม

ความสะดวก  ความสนใจ 

ภายใต้การตดัสินใจของผู้ เรียน

เอง  เพ่ือนําตนเองไปสู่

จดุมุง่หมายนัน้คือมีสมรรถนะ

ด้านการวิจยัในชัน้เรียนท่ีดีขึน้   

ผู้ เรียนได้พฒันา

สมรรถนะครู

นกัวิจยั  ด้านจติ

วิจยัใน

องค์ประกอบท่ี 1 

ความเป็นตวัของ

ตวัเอง (Self-

Autonomy)  และ 

2.สร้างแรงจงูใจ 

(Motivation  

Building)นํามา

ประยกุต์ใช้ในชัน้

ตอนการจดั

กิจกรรม ขัน้ท่ี 1 

เตม็ใจและเห็น

คณุคา่ (Willing 

and Value) 

 



161 
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ข้อมลูเบือ้งต้น     

แนวคดิ/ทฤษฎี 

มโนทศัน์สําคญั

ของข้อมลูเบือ้งต้น

แนวคดิ/ทฤษฎี 

การนํามาประยกุต์เป็นหลกัการ

จดักระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบ 

รูปแบบเสริมสร้าง

สมรรถนะครู

นกัวิจยั 

แนวคดิการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้

ประสบการณ์เป็นฐาน 

( โคล์บ Kolb 1983 ; 

อีวาล และซูซาน Eva 

& Susan 2001 ; 

วฒันาพร  ระงบัทกุข์ 

.2542 ;   สมศกัดิ ์    

ภูว่ภิาดาวรรธน์ 

.2544) 

การเรียนรู้เป็น

กระบวนการ

เปล่ียนแปลง

ประสบการณ์ไปสู่

ความรู้โดยผู้ เรียน

สร้างความรู้จาก 

ประสบการณ์เดมิท่ี

เป็นรูปธรรม มี4

ขัน้ตอน 

1. การมีสว่นร่วมใน

ประสบการณ์จริง          

2.  การสะท้อนการ

กระทํา  3. สรุป

แนวคดิหลกัการ   

4. ประยกุต์ใช้ใน

สถานการณ์ใหม ่  

     ใช้ประสบการณ์ของผู้ เรียน

เข้ากบักิจกรรมโดยกระตุ้นให้

ผู้ เรียนสงัเกตสะท้อนความคดิ

โดยการอภิปราย เพ่ือสรุปเป็น

ความคดิรวบยอดทัง้ลกัษณะการ

เรียนรู้ด้วยตนเองและการพบกลุม่ 

สง่เสริมให้ผู้ เรียนนําความรู้ไปใช้

ในสถานการณ์จริง และใช้

ประสบการณ์ใหมส่ร้างการเรียนรู้

ตอ่ไปด้วยตนเอง 

      พฒันา

สมรรถนะครู

นกัวิจยั 3 ด้าน             

1.  ด้านความรู้

ความเข้าใจ 

2.  ด้านจิตวิจยั 

3.  ด้านทกัษะ

ปฏิบตัเิก่ียวกบั

การ วิจยั

องค์ประกอบท่ี 3

เอือ้อํานวยการ

เรียนรู้(Access  

Facilitator)

องค์ประกอบท่ี 4  

ลงมือปฏิบตัอิยา่ง

เป็นระบบ

(Respond to 

Authentic 

System) 

      นํามา

ประยกุต์ใช้ใน

ขัน้ตอนการจดั

กิจกรรม ขัน้ท่ี ขัน้

ท่ี 2 ขัน้ลงมือ 
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ตาราง  13 (ตอ่) 

 

ข้อมลูเบือ้งต้น     

แนวคดิ/ทฤษฎี 

มโนทศัน์สําคญั

ของข้อมลูเบือ้งต้น

แนวคดิ/ทฤษฎี 

การนํามาประยกุต์เป็นหลกัการ

จดักระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบ 

รูปแบบเสริมสร้าง

สมรรถนะครู

นกัวิจยั 

   ปฏิบตัจิริง(Do)  

ขัน้ท่ี 3 การ

สะท้อนการกระทํา

(Review)   

ขัน้ท่ี 4 สรุป

แนวคดิหลกัการ 

(Learn) 

ขัน้ท่ี 5 ประยกุต์ใช้

ในสถานการณ์

ใหม ่ (Apply) ทัง้

ในลกัษณะของ

การเรียนรู้ด้วย

ตนเองและการพบ

กลุม่) 

 

แนวคดิกระบวนการ

เรียนรู้ผงัมโนทศัน์      

(โนเวค.Novak 

.1984,สนีุย์          

สอนตระกลู 

.2535) 

แผนผงัท่ีแสดง

ความสมัพนัธ์กนั

อยา่งตอ่เน่ืองของ

มโนทศัน์ระดบั

ตา่งๆ  โดยเร่ิมจาก

มโนทศัน์หลกัซึง่มี

ความหมายท่ีกว้าง

ไปยงัมโนทศัน์รอง

จนถึงมโนทศัน์

เฉพาะ  ทําให้ 

    สง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน

ในเนือ้หาท่ีซบัซ้อนให้เห็น

ภาพรวมอยา่งเป็นระบบ 

   สง่เสริมการทําความเข้าใจและ

เกิดความคงทนในการเรียนรู้ 

   สง่เสริมการเช่ือมโยงองค์

ความรู้ทัง้ 7 กิจกรรม 

พฒันาสมรรถนะ

ครูนกัวิจยั 3 ด้าน             

1.  ด้านความรู้

ความเข้าใจ 

2.  ด้านจิตวิจยั 

3.  ด้านทกัษะ 

ปฏิบตั ิ

องค์ประกอบท่ี 4  

ลงมือปฏิบตัอิยา่ง 
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ตาราง  13 (ตอ่) 

 

ข้อมลูเบือ้งต้น     

แนวคดิ/ทฤษฎี 

มโนทศัน์สําคญั

ของข้อมลูเบือ้งต้น

แนวคดิ/ทฤษฎี 

การนํามาประยกุต์เป็นหลกัการ

จดักระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบ 

รูปแบบเสริมสร้าง

สมรรถนะครู

นกัวิจยั 

 สามารถทราบถึง

ความคดิความ

เข้าใจของผู้สร้างท่ี

มีตอ่เร่ืองใดเร่ือง

หนึง่ 

 เป็นระบบ

(Respond to 

Authentic 

System) 

ประยกุต์ใช้ขัน้ท่ี 5 

ประยกุต์ใช้ใน

สถานการณ์ใหม ่ 

(Apply) 

แนวคดิกระบวนการ

เรียนรู้แบบพบกลุม่                   

(ทิศนา  แขมมณี. 

2548: 78)   

  ผู้ เรียนได้ร่วม

วิเคราะห์สิ่งตา่งๆ  

ได้แสดงความรู้สกึ  

ความคดิ  และ

แสดงพฤตกิรรม

การเรียนรู้ซึง่ทําให้

ผู้ เรียนเข้าใจปัญหา

อยา่งถ่องแท้  ร่วม

แลกเปล่ียน  

ความรู้ ความ

คืบหน้า  และ

พฒันาการของ

ผู้ เรียน 

สง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้

ตามความต้องการในการพฒันา

ความรู้ให้กระจา่งมากย่ิงขึน้  

นอกเหนือจากการศกึษาด้วย

ตนเองจากเอกสารประกอบ

รูปแบบ  เน่ืองจากผู้ เรียนมีเหตผุล

เร่ืองของเวลา  และความ

แตกตา่งให้องค์ความรู้และ

ความสามารถของแตล่ะคน 

พฒันาสมรรถนะ

ครูนกัวิจยั 3 ด้าน             

1.  ด้านความรู้

ความเข้าใจ 

2.  ด้านจิตวิจยั3.  

ด้านทกัษะปฏิบตัิ

องค์ประกอบท่ี 5       

พบและตดิตาม     

(Team meeting 

and Reflection 
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SMART  TRAINING  MODEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วงจรการปฏบัิตกิจิกรรม(Activity  Practice  Cycle) 

1. ขัน้ท่ี 1เตม็ใจและเห็นคณุคา่ (Willing and Value) 

2. ขัน้ท่ี 2 การมีสว่นร่วมในประสบการณ์จริง หรือขัน้ลงมือปฏิบตัจิริง(Do)  

3. ขัน้ท่ี 3 การสะท้อนการกระทํา ผู้ เรียนวิเคราะห์ข้อมลูแล้วสะท้อนผลการวิเคราะห์ข้อมลู(view) 

4. ขัน้ท่ี 4 สรุปแนวคดิหลกัการ (Learn) 

5. ขัน้ท่ี 5 ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่ (Apply)  

 

แสดงรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั   ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

 

 

 

                       องค์ประกอบของรูปแบบ 

                      

1. ความเป็นตวัของตวัเอง (Self-Autonomy)   

2.  สร้างแรงจงูใจ (Motivation  Building)   

3.  เอือ้อํานวยการเรียนรู้ (Access  Facilitator)  

4.  ลงมอืปฏิบตัอิยา่งเป็นระบบ(Respond to Authentic System)  

5. พบและติดตาม (Team meeting and Reflection) 

 

ขัน้ท่ี 1 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ท่ี 5 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ท่ี 4 
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ขัน้ตอนท่ี 2  ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย 

         ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 

 

 2.1 เสนอผู้เช่ียวชาญ 5 คน ตรวจสอบ และปรับปรุงรูปแบบครัง้ท่ี 1 

 ผู้ วิจยัได้นําโครงร่างรูปแบบการจดักิจกรรมท่ีสร้างขึน้  ไปขอให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการวิจยั

การศกึษา  ด้านส่ือการสอน  ด้านจติวิทยาการศกึษา  และด้านการศกึษาผู้ใหญ่ จํานวน 5 ทา่น  

พิจารณาตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม  ความเป็นไปได้  และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  โดยใช้แบบประเมนิ

ความเหมาะสม และความสอดคล้องของรูปแบบ  จากนัน้นําผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาคา่เฉล่ียและคา่

ดชันีความสอดคล้อง (Index  of  Congruence )  ผลการตรวจสอบดงัแสดงไว้ในตาราง  14 - 15 

 

ตาราง  14  แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการประเมินความเหมาะสมของ  

       รูปแบบ เอกสารประกอบรูปแบบและเคร่ืองมือประเมนิผลรูปแบบ จากผู้ เช่ียวชาญ 5 คน 

 

ท่ี ประเดน็การพิจารณา X  SD ระดบั 

1 ใช้ทฤษฎีเป็นพืน้ฐานในการสร้างรูปแบบเหมาะสม 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

2 ลกัษณะสําคญัของรูปแบบสะท้อนให้เห็นหลกัการของรูปแบบ

ชดัเจน 

4.20 0.84 มาก 

3 หลกัการของรูปแบบแสดงจดุเน้นของการจดั กิจกรรมการ

เรียนรู้ 

4.40 0.55 มาก 

4 องค์ความรู้ของรูปแบบเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ 4.40 0.55 มาก 

5 วตัถปุระสงค์ของรูปแบบชดัเจน 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

6 เนือ้หาสาระของรูปแบบครอบคลมุการพฒันาสมรรถนะครู

นกัวิจยั 

4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

7 แนวทางการประเมินผลชดัเจน 4.40 0.89 มาก 

8 วตัถปุระสงค์ของกิจกรรมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของ

รูปแบบ 

4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

9 กิจกรรมสะท้อนให้เห็นหลกัการและลกัษณะสําคญัของรูปแบบ 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

10 เอกสารประกอบรูปแบบเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วย

การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ จดัลําดบัเนือ้หาเป็นระบบ

และชดัเจน 

4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
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 จากตาราง  14  คา่เฉล่ีย และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีมี

ตอ่รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ในแตล่ะข้อมีคา่

อยูร่ะหวา่ง  4.20 – 4.80  ซึง่อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสดุ  แสดงวา่รูปแบบมีความเหมาะสม  โดยในข้อ

ท่ีผู้ เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะไว้  ผู้ วิจยัได้รวบรวมเพ่ือนําไปปรับปรุงรูปแบบให้สมบรูณ์ย่ิงขึน้ 

 

ตาราง 15คา่ดชันีความสอดคล้องขององค์ประกอบของรูปแบบ ตามความคดิเหน็ของผู้ เช่ียวชาญ 5 คน 

 

ท่ี ประเดน็การประเมนิ ผู้เช่ียวชาญ IOC 

1 2 3 4 5 

1 ความสอดคล้องระหวา่งความเป็นมาของรูปแบบกบั

แนวคดิทฤษฎีพืน้ฐาน 

1 1 1 1 1 1 

2 ความสอดคล้องระหวา่งแนวคดิทฤษฎีพืน้ฐานกบั

องค์ประกอบของรูปแบบ 

1 1 1 1 1 1 

3 ความสอดคล้องระหวา่งองค์ประกอบของรูปแบบกบั

หลกัการของรูปแบบ 

1 0 1 1 1 0.8 

4 ความสอดคล้องระหวา่งหลกัการของรูปแบบกบั

วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 

1 1 1 1 1 1 

5 ความสอดคล้องระหวา่งวตัถปุระสงค์ของรูปแบบกบั

กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ระยะเวลา  

เนือ้หา  ส่ือและ การประเมินผล  

      

 กิจกรรมท่ี 1 1 1 1 1 1 1 

 กิจกรรมท่ี 2 1 1 1 1 1 1 

 กิจกรรมท่ี 3 0 1 0 1 1 0.6 

 กิจกรรมท่ี 4 1 1 1 0 0 0.6 

 กิจกรรมท่ี 5 1 1 1 1 1 1 

 กิจกรรมท่ี 6 1 1 1 1 1 1 

 กิจกรรมท่ี 7 1 1 1 1 1 1 
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 จากตาราง 15   คา่ดชันีค้วามสอดคล้องของความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่รูปแบบในแต่

ละข้อมีคา่อยูร่ะหวา่ง  0.60 -1.00   ซึง่มากกวา่เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้คือ 0.50  แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความ

คดิเห็นสอดคล้องกนัวา่  องค์ประกอบตา่งๆของรูปแบบ และกระบวนการจดักิจกรรมด้านระยะเวลา  

เนือ้หา  ส่ือ  และการประเมินผลในทกุกิจกรรมมีความสอดคล้องกนั   โดยในข้อท่ีผู้ เช่ียวชาญได้ให้

ข้อเสนอแนะไว้  ผู้ วิจยัได้รวบรวมเพ่ือนําไปปรับปรุงรูปแบบให้สมบรูณ์ย่ิงขึน้ ดงันี  ้

 1) การสนบัสนนุให้ครูทําวิจยัต้องใช้ระยะเวลาตอ่เน่ือง  และลงมือปฏิบตัจิริง  ในกรณีนีค้รูมี

ข้อจํากดัเร่ืองเวลา  ดงันัน้รูปแบบท่ีสร้างขึน้ต้องเลือกเนือ้หา   ความยาก- งา่ย ให้เหมาะสมกบัเวลา  

ซึง่โดยรวมแล้วกิจกรรมสง่เสริมให้ครูทําวิจยันีเ้ป็นกิจกรรมท่ีดี  มีขัน้ตอนการปฏิบตักิิจกรรมชดัเจน   

 2)  เนือ้หาบางเร่ืองมีรายละเอียดมาก  แตผู่้ วิจยักําหนดระยะเวลา 30 นาที  จงึให้เป็น

ข้อสงัเกตวา่ในทางปฏิบตั ิ วิทยากรสามารถจดักิจกรรมตามแผนการจดักิจกรรมนีต้ามระยะเวลาท่ี

กําหนดไว้หรือไม ่ ซึง่ควรปรับให้เหมาะสมกบัความเป็นไปได้  ทัง้นีเ้พ่ือให้กิจกรรมแตล่ะหนว่ยบรรลุ

จดุประสงค์ตามท่ีตัง้ไว้ 

 3)  แผนการจดักิจกรรม ในสว่นเนือ้หา  ควรมีการระบแุหลง่ท่ีมาของข้อมลู และตรวจสอบ

ความถกูต้องของเนือ้หา  และภาษา 

 4)  แผนการจดักิจกรรม ควรระบใุห้ชดัเจนวา่กิจกรรมแตล่ะขัน้ตอนนัน้บรรลจุดุประสงค์ตาม

แผนการจดักิจกรรมข้อไหนบ้าง   

 5)  เน่ืองจากธรรมชาตขิองกลุม่ตวัอยา่งมีความหลากหลาย  เชน่  อาย ุ สาขาวิชา               

พืน้ฐานความรู้เดมิ  จงึเป็นข้อสงัเกตประกอบการออกแบบกิจกรรม  เม่ือปฏิบตัติามขัน้ตอนของ

รูปแบบแล้วจะสง่ผลให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมบรรลตุามจดุประสงค์หรือไม ่ ดงันัน้ควรกําหนดกลุม่ตวัอยา่ง

ท่ีมีพืน้ฐานความรู้ตรงกบัระดบักิจกรรมท่ีพฒันาขึน้  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การจดักิจกรรม       

แตใ่นกรณีท่ีมีความรู้แล้วต้องการเข้าร่วมเพ่ือทบทวนความรู้ก็ถือวา่อยูใ่นกลุม่เป้าหมาย  ซึง่จาก

องค์ประกอบของรูปแบบในขัน้เตม็ใจและเห็นคณุคา่ก็นา่จะชว่ยคดัเลือกกลุม่เป้าหมายได้  ทัง้นีข้ึน้อยู่

กบัสถานการณ์จริงท่ีผู้ วิจยัเก็บข้อมลูประกอบ  

 6)  การควบคมุตวัแปรแทรกซ้อนจะทําอยา่งไร  เชน่  เนือ้หา  วิทยากร  และผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

มีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องหลายอยา่ง  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีไมมี่สมรรถนะด้านการวิจยัอาจเกิดจากปัจจยัสว่น

บคุคล เชน่  วนัท่ีปฏิบตักิิจกรรมมีการสอน  ทําให้ขาดความเอาใจใสใ่นงาน  เป้าหมายการเรียน  

ประสบการณ์เดมิ  ความรู้และทกัษะ  เป็นต้น  สว่นบริบทอ่ืนๆ  เชน่สภาพแวดล้อมในการจดักิจกรรม  

สถานท่ี  สิง่อํานวยความสะดวก  เจ้าหน้าท่ี  อปุกรณ์จดักิจกรรม  ระบบการทํางานทกุปัจจยัท่ีมีผลตอ่

การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมต้องคํานงึถึงด้วย  
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 7)  การเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัผู้ เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีความสนใจใฝ่เรียนรู้  วิทยากร

ต้องสร้างบรรยากาศกระตุ้น  ปลกุใจให้เห็นความสําคญั  และควรเน้นเนือ้หาประเดน็ท่ีผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมควรนําไปปฏิบตั ิ โดยแตล่ะกิจกรรมให้มีตวัอยา่งผลงานวิจยัให้เป็นตวัอยา่งในการดําเนิน

กิจกรรมตามรูปแบบท่ีผู้ วิจยัออกแบบไว้ 

 8)  รูปแบบนี ้ สามารถพฒันาความสามารถด้านการวิจยั ทัง้ความรู้ความเข้าใจ  จติวิจยัและ

ทกัษะปฏิบตักิารวิจยัได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 4 แนวคดิ  ซึง่ผู้ วิจยัควรอธิบายความสมัพนัธ์ท่ี

สอดคล้องกนัระหวา่งแนวคดิ 4 แนวคดิ กบัองค์ประกอบของรูปแบบ 5 องค์ประกอบวา่ดําเนินกิจกรรม

ในขัน้ตอนใดบ้าง 

 จากข้อเสนอแนะทัง้หมดเหลา่นี ้ ผู้ วิจยัได้นําเอาไปปรับปรุงรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู

นกัวิจยัในขัน้ตอนของการสร้างเคร่ืองมือประกอบรูปแบบ  ได้แก่  แผนการจดักิจกรรม  เคร่ืองมือการ

วดัประเมินผล  ให้ชดัเจนและสมบรูณ์มากย่ิงขึน้  

 2.2  ศึกษานําร่อง 10 คนและปรับปรุงครัง้ท่ี 2 

 การศกึษานําร่อง  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบ  และประเมินความ

เข้าใจ  รวมทัง้ความคดิเหน็ตอ่กิจกรรม  โดยผู้ วิจยัได้นําไปทดลองใช้กบัข้าราชการครูโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยาเฉลิมพระเกียรต ิ๗๕  กรุงเทพฯ ซึง่เป็นกลุม่ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่งมากท่ีสดุ  

จํานวน 10 คน  ทําการทดลองนําร่อง ระหวา่งวนัท่ี 26  กมุภาพนัธ์  2556  ถึง  วนัท่ี 1  มีนาคม 2556   

ตลอดกิจกรรมนําแบบประเมนิรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้  แบบทดสอบความรู้การวิจยัก่อนและหลงัทํากิจกรรม  แบบสอบถามสมรรถนะครู

นกัวิจยั และแบบสอบถามความพงึพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมาเป็นข้อมลูในการประเมินรูปแบบ 

ดงันี ้

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมประเมนิรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้ ในภาพรวมอยใูนระดบัมาก   โดยให้ความคดิเห็นแตล่ะองค์ประกอบดงันี  ้
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ตาราง 16   คา่เฉล่ีย( X )  และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู 

       นกัวิจยั ทัง้ 5 องค์ประกอบ ของกลุม่ตวัอยา่ง 10 คน 

 

องค์ประกอบ X  S.D. ระดบั 

1. ความเป็นตวัของตวัเอง(Self-Autonomy)    3.80 0.42 มาก 

2. สร้างแรงจงูใจ (Motivation  Building) 4.30 0.49 มาก 

3. เอือ้อํานวยการเรียนรู้ (Access  Facilitator) 4.28 0.46 มาก 

4. ลงมือปฏิบตัอิยา่งเป็นระบบ(Respond to Authentic System)   4.23 0.34 มาก 

5. พบและตดิตาม   (Team meeting and Reflection) 3.86 0.22 มาก 

ภาพรวม 4.09 0.25 มาก 

 

จากตาราง 16  พบวา่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมประเมนิรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั        

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ ในภาพรวมอยใูนระดบัมาก  ( X =4.09,S.D.=0.25 )      

องค์ประกอบท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุคือ สร้างแรงจงูใจ (Motivation  Building) ( X =4.30,S.D.= 0.49) 

และท่ีน้อยท่ีสดุคือ  ความเป็นตวัของตวัเอง(Self-Autonomy) ( X = 3.80,S.D.= 0.42)    

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทําแบบทดสอบวดัความรู้การวิจยัก่อนและหลงัทํากิจกรรม  พบวา่ ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเก่ียวกบัการวิจยัเพิม่มากขึน้  เน่ืองจากคะแนนหลงัทํากิจกรรม

สงูกวา่ก่อนทํากิจกรรม   ตามตาราง 17  

 

ตาราง 17คา่เฉล่ีย( X ) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) สมรรถนะครูนกัวิจยัก่อนและหลงัการใช้

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ ( 10 คน ) 

 

ประเดน็  (N) X  S.D. t 

สมรรถนะครูนกัวิจยัก่อนจดักิจกรรม 10 2.77 0.19 
9.06* 

สมรรถนะครูนกัวิจยัหลงัจดักิจกรรม 10 3.61 0.23 

* นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

พบวา่ สมรรถนะครูนกัวิจยัหลงัจดักิจกรรมสงูกวา่ก่อนจดักิจกรรมอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .05 
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ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทําแบบสอบถามสมรรถนะครูนกัวิจยั ก่อนและหลงัทํากิจกรรม  โดยให้

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมประเมินตนเองก่อนและหลงัทํากิจกรรมตามข้อคําถาม 3 ด้าน คือด้านความรู้ความ

เข้าใจการวิจยัในชัน้เรียน  ด้านจติวิจยัและด้านการปฏิบตัทิางการวิจยั พบวา่ ภาพรวมทัง้ 3  ด้าน    

อยูใ่นระดบั มาก ( X =3.61,S.D.= 0.23)    โดยแตล่ะด้านมีระดบัความสามารถแตกตา่งกนั             

ด้านความรู้ความเข้าใจการวิจยัในชัน้เรียนอยูใ่นระดบั ปานกลาง ( X = 3.23 ,S.D.= 0.57)    ด้านจติ

วิจยัอยูใ่นระดบั มาก ( X  =4.02,S.D.= 0.47)    และด้านการปฏิบตัทิางการวิจยัอยูใ่นระดบั มาก      

( X = 3.59,S.D.= 0.38)     

นําเอกสารคูมื่อประกอบรูปแบบ ไปหาประสทิธิภาพกบัข้าราชการครูกลุม่นําร่อง 10 คน ได้ผล

ดงัตาราง  18 

 

ตาราง  18  ประสิทธิภาพของเอกสารคูมื่อประกอบรูปแบบในการทดลองกบักลุม่นําร่อง 10 คน 

 

คะแนน ประสิทธิภาพของเอกสารคูมื่อประกอบรูปแบบ เกณฑ์การประเมนิ 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 68.00  80 

แบบทดสอบหลงัเรียน  78.25 80 

 

ประสทิธิภาพของเอกสารคูมื่อประกอบรูปแบบมีคา่เทา่กบั 68.00/77.50 เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ 

80/80  ปรากฎวา่เอกสารคูมื่อประกอบรูปแบบท่ีสร้างขึน้มีประสทิธิภาพต่ํากวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้      

จงึรวบรวมข้อแนะนํามาปรับปรุงเอกสารสําหรับใช้ประกอบการทดลองรูปแบบในครัง้ตอ่ไป 

หลงัจากทํากิจกรรมเสร็จได้ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมประเมินความพงึพอใจตอ่รูปแบบ               

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้    พบวา่  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มาก( X = 3.90,S.D.=0.34 )   และได้ข้อมลูจากการสงัเกตพฤตกิรรม     

การเข้าร่วมกิจกรรม และผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคดิเห็น  ข้อเสนอแนะ  สรุปผลการประเมิน

ความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้          

ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  ดงัแสดงตาราง 19 
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ตาราง 19  ความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการ  

        กระบวนการเรียนรู้ 

 

ประเดน็ประเมิน ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ประโยชน์ของรูปแบบ 

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั 

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

 

1.1 มีประโยชน์ตอ่การปฏิบตังิานสอน  เน่ืองจากได้รับ

ความรู้อยา่งเป็นระบบ  ขัน้ตอน  ได้ฝึกปฏิบตัิ

กิจกรรม  ดงันัน้การพฒันาครูด้านการวิจยัด้วย

การลงมือปฏิบตัไิด้ทบทวน  ตรวจสอบความถกู

ต้องทําให้เข้าใจมากขึน้ 

1.2 มีประโยชน์ตอ่การพฒันาตนเอง  เน่ืองจากได้

นําไปใช้ในการทําผลงานทางวิชาการ 

1.3 มีประโยชน์ตอ่การพฒันาวิชาชีพ  เพราะกิจกรรม

ปลกูฝังให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของครู  เม่ือนําไป

ประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตังิานก็จะเกิดผลดีตอ่

วิชาชีพ 

1.4 มีประโยชน์ในการนําเทคนิควิธีการแก้ปัญหาการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วย

กระบวนการวิจยั  และสามารถนําไปปรับใช้จดั

กิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนได้เชน่

การทําโครงงาน 

2. กระบวนการจดักิจกรรม 2.1  ขัน้สร้างแรงจงูใจ  มีการชีแ้จงหลกัการและ

วตัถปุระสงค์ของรูปแบบให้เห็นความสําคญัของ

หน้าท่ีตอ่การทําวิจยัแตค่วรกระชบัเวลามากกวา่นี  ้

2.2   เนือ้หาสาระในการจดักิจกรรมสง่เสริมสมรรถนะ

ครูนกัวิจยั  มีประโยชน์  แตเ่ร่ืองการวิเคราะห์

ข้อมลูต้องใช้เวลามากกวา่นี ้ และหาวิธีการท่ีทํา

ให้เข้าใจง่ายๆ  เพราะเป็นเนือ้หาท่ีนา่สนใจ  แตมี่

ระยะเวลาในการเรียนรู้จํากดั  สว่นการเขียน

รายงานสามารถนําไปใช้ได้  เพราะท่ีโรงเรียนให้

ทําวิจยัหน้าเดียว   



172 

 

ตาราง 19  (ตอ่) 

 

ประเดน็ประเมิน ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

2. กระบวนการจดักิจกรรม 2.3  เอกสารประกอบกิจกรรม  (คูมื่อ  ใบงาน เอกสาร

ประกอบรูปแบบ)  เหมาะสมสามารถเข้าใจ

กิจกรรมได้ชดัเจน 

2.4  ส่ือในการจดักิจกรรม  ควรมีส่ือท่ีหลากหลาย  

และกระตุ้นความสนใจ 

2.5  แผนการจดักิจกรรม  มีข้อเสนอแนะดงันี  ้

         -   การบรรยายเร่ือง  กลุม่ตวัอยา่ง  การวิเคราะห์

ข้อมลูถ้าเชญิวิทยากรท่ีเช่ียวชาญอาจจะทําให้

ได้รับประโยชน์มากขึน้ 

        -   การตดิตามผล  ในชว่งเวลาสัน้ๆอาจจะไมเ่หน็

ผลการนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบตังิาน  ต้องมี

ชว่งเวลาท่ีตดิตามอยา่งตอ่เน่ือง  จงึจะเกิดการ

สะท้อนพฤตกิรรมหลงัจากจดักิจกรรมได้ชดัเจน 

       -  กรณีท่ีมีตวัอยา่ง  case  ท่ีนา่สนใจ  มีการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์  ทําให้ได้เรียนรู้และมี

เจตคตท่ีิดีจากการชีแ้นะกนั  นําไปสูก่ารปฏิบตัไิด้  

2.6  ระยะเวลาของการจดักิจกรรม  ท่ีทดลองนําร่องสัน้

มาก  จงึเรียนรู้ข้อมลูภาพกว้าง  สว่นรายละเอียด

เม่ือได้แนวทาง  เทคนคิวิธีการก็สามารถศกึษา

เพิ่มเตมิด้วยตนเองได้ 

2.7  วิธีประเมินผล   การประเมินตนเองเป็นสิ่งท่ีดีแต่

ถ้าให้เพ่ือนหรือวิทยากรประเมินด้วยก็จะดีมาก 

2.8  วิทยากรมีความเป็นกลัยาณมติร  มีความตัง้ใจ  

เอาใจใส ่ และให้ความกระจา่งในข้อสงสยัได้เป็น

อยา่งดี  แรกๆดบูรรยากาศเคลียดแตเ่ม่ือเร่ิม

คุ้นเคยบรรยากาศก็เป็นกนัเอง  มีอารมณ์ขนั   
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 จากตาราง 19 ซึง่เป็นผลจากการศกึษานําร่อง  พบวา่  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจตอ่

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  เน่ืองจากเห็นวา่     

มีประโยชน์ตอ่การพฒันาตนและพฒันาวิชาชีพแตใ่ห้ปรับสว่นของกระบวนการจดักิจกรรมให้นา่สนใจ  

หรือสร้างแรงจงูใจแก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมากขึน้  โดยอาจมีส่ือท่ีนา่สนใจ  หรือวิทยากรพิเศษ  รวมทัง้ให้

ปรับในเร่ืองเวลาให้สมัพนัธ์กบักิจกรรม  ซึง่ผู้ วิจยัได้นําผลจากการศกึษานําร่องนี ไ้ปขอคําปรึกษา

อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  และปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนนําไปทดลองใช้จริง 

ขัน้ตอนท่ี 3 ทดลองใช้รูปแบบและประเมินคุณภาพรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู

นักวิจัย ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 

 ในขัน้ตนของการศกึษาเพ่ือทดลองใช้รูปแบบและประเมินคณุภาพรูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  ผู้ วิจยัได้นํารูปแบบท่ีได้ปรับปรุงตาม

คําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ  และจากผลการศกึษานําร่อง  ไปทดลองใช้กบัข้าราชการครู  สงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2  ระหวา่งวนัท่ี 27 มีนาคม  2556 ถึง วนัท่ี 29  มีนาคม 

2556  ระยะเวลา 18 ชัว่โมง  จํานวน  30 คน   

 การประเมนิผลกิจกรรมจากการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วย  

การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  ดงันี ้

 3.1  ประเมินรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย ด้วยการบูรณาการ

กระบวนการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ 

 

ตาราง 20  คา่เฉล่ีย( X )  และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู 

        นกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ ทัง้ 5 องค์ประกอบ (30 คน) 
 

องค์ประกอบท่ี X  S.D. ระดบั 

1. ความเป็นตวัของตวัเอง(Self-Autonomy)    4.63 0.19 มากท่ีสดุ 

2. สร้างแรงจงูใจ (Motivation  Building) 4.78 0.21 มากท่ีสดุ 

3. เอือ้อํานวยการเรียนรู้ (Access  Facilitator) 4.62 0.17 มากท่ีสดุ 

4. ลงมือปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ(Respond to Authentic System)   4.49 0.19 มาก 

5. พบและติดตาม   (Team meeting and Reflection) 4.71 0.24 มากท่ีสดุ 

ภาพรวม 4.65 0.12 มากท่ีสดุ 

 

ผลการวิเคราะห์ตาราง 20 พบวา่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมประเมินรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู

นกัวิจยั   ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ ในภาพรวมอยใูนระดบัมากท่ีสดุ  ( X = 4.65,      
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S.D.= 0.12) โดยทกุองค์ประกอบอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ยกเว้น องค์ประกอบท่ี 4 ลงมือปฏิบตัอิยา่ง

เป็นระบบ(Respond to Authentic System)( X = 4.49, S.D.= 0.19) อยูใ่นระดบัมาก    

 3.2  การเปรียบเทียบสมรรถนะครูนักวจัิยของผู้เข้าร่วมกจิกรรมก่อนและหลังการ

ทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวจัิยด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 

 

ตาราง 21 เปรียบเทียบสมรรถนะครูนกัวิจยัของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมก่อนและหลงัการทดลองรูปแบบ  

        การเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  (30 คน) 

 

สมรรถนะครูนกัวิจยั k 
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 

D  DS  t p 
X  S.D. X  S.D. 

ด้านท่ี 1  ความรู้ความเข้าใจการวิจยั 16 3.02 0.17 4.01 0.15 0.99 0.18 28.99* 0.00 

ด้านท่ี 2   จติวิจยั 13 3.25 0.16 4.23 0.26 0.98 0.23 23.57* 0.00 

ด้านท่ี 3 ทกัษะปฏิบตักิารวิจยั 10 3.33 0.22 4.33 0.21 0.99 0.28 19.26* 0.00 

ภาพรวม 3.20 0.09 4.19 0.12 0.99 0.14 37.71* 0.00 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

  

 ผลการวิเคราะห์ตาราง  21  พบวา่  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉล่ียสมรรถนะครูนกัวิจยั

โดยรวมหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  เม่ือ

เปรียบเทียบสมรรถนะครูนกัวิจยัทัง้ 3 ด้าน  คือ ด้านความรู้ความเข้าใจการวิจยั  ด้านจติวิจยั          

ด้านทกัษะปฏิบตักิารวิจยั พบวา่ หลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ียสงูกวา่ก่อนการทดลอง  อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 ผลการศกึษาสมรรถนะครูนักวจัิยของข้าราชการครู  กลุ่มทดลอง 30 คน 

 การวิเคราะห์ในตอนนี ้ ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาเชงิคณุภาพ  โดยทําการสมัภาษณ์ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม  เพ่ือสอบถามความคดิเหน็  หรือความรู้สกึเก่ียวกบัสมรรถนะครูนกัวิจยั 3 ด้าน                  

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูมีดงันี ้

 1)  ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการวิจยั  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความคดิเหน็วา่  ได้รับความรู้

เก่ียวกบัการวิจยัเป็นระบบ  เข้าใจขัน้ตอนการทําวิจยัมากขึน้  ได้เรียนรู้พืน้ฐานการทําวิจยัท่ีเช่ือมโยง

กนั  โดยมีวิทยากรให้คําแนะนํา  ข้อสงัเกต  เทคนิคแตล่ะเร่ือง  และท่ีสําคญักิจกรรมให้ฝึกปฏิบตัไิม่

ยากเกินไป  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในการทํางานได้  ดงัตวัอยา่งความคดิเหน็

ตอ่ไปนี ้
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 “ คณุครูเขา้ใจความรู้เก่ียวกบัการวิจยัเพ่ิมมากข้ึนมัย้ค่ะ”(วิทยากร)  

 “ ไดร้ับความรู้เพ่ิมข้ึนมากๆ  บางเร่ืองเข้าใจอยู่แลว้  บางเร่ืองก็เพ่ิงจะมาทราบตอนร่วม

กิจกรรมเนีย่ละค่ะ  ชอบทีวิ่ทยากรแนะนําขอสงัเกต  ใหเ้ทคนิค  เช่นการตัง้ชื่อเร่ือง  ในชื่อเร่ืองตอ้ง

ระบตุวัแปรดว้ย  แลว้ก็เข้าใจคําว่าตวัแปรมาข้ึน  ซ่ึงจริงๆแลว้ทกุบทก็ลอ้กนัมา  บางเร่ืองตอ้งใช้เวลา

เจาะลึกเนือ้หาเป็นพิเศษ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล  เพราะตามไม่ค่อยทนัค่ะ  แต่ก็เป็นแนวทางทีดี่เพือ่

จะไดศึ้กษาคน้ควา้เร่ืองทีส่นใจเพ่ิมเติมเองได ้ ชอบทีมี่การยกตวัอย่างงานวิจยัทําใหเ้ห็นภาพ  พอ

วิทยากรใหล้องทําก็ไดฝึ้กทําไปดว้ยว่าทีเ่ขา้ใจนัน้ถูกตอ้งหรือเปล่า  นอกจากนีเ้อกสารทีวิ่ทยากรแจก

ช่วยใหเ้ขา้ใจไดม้ากข้ึน จะนํากลบัไปเป็นตวัอย่างทําวิจยัทีโ่รงเรียน  ยงัไงขอคืนดว้ยนะคะ” (ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม) 

 2)  ด้านจติวิจยั ผู้ วิจยัได้สงัเกต และสมัภาษณ์ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทําให้ทราบวา่  ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมมีความสนใจ  เอาใจใสส่ม่ําเสมอ  ให้ความร่วมมือทํากิจกรรมด้วยทา่ทีท่ีเตม็ใจ  ดงัตวัอยา่ง

ความคดิเห็นตอ่ไปนี ้

 “คณุครูมาทํากิจกรรมวนันี ้ มีความรู้สึกอย่างไรบา้งค่ะ” (วิทยากร)  

 “ ก็สนกุดี  ไดท้บทวนความรู้  แลว้ก็อยากรู้ว่าวิทยากรจะแนะนําการทําวิจยัอะไรบา้งที่

แตกต่างจากทีดิ่ฉนัรู้มาแลว้  ซ่ึงเมือ่ไดทํ้ากิจกรรมก็รู้สึกน่าสนใจ  เพราะทีเ่คยอบรมมาไม่เคยใหดิ้ฉนั

ลงมือปฏิบติัทํากิจกรรม  ก็เลยไดท้ราบว่าทีทํ่าอยู่ถูกตอ้งหรือเปล่า  แต่ครัง้นีไ้ดแ้ลกเปลีย่นความคิด  

ประสบการณ์กบัเพือ่นๆทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมทําใหรู้้สึกว่าวิจยัไม่ใช่เร่ืองยาก  แมอ้บรมมามากแต่ถา้ดิฉนั

ไม่ใส่ใจ  ไม่ชอบ  ไม่เห็นคณุค่าก็คิดว่าจะไม่เกิดประโยชน์อะไร  ดงันัน้การปลกุใจของวิทยากรทําให้

ดิฉนัเขา้ใจบทบาทความเป็นครูมากข้ึน  ชอบทีวิ่ทยากรยกตวัอย่างบทกลอน  และโนม้นา้วใหเ้ห็น

คณุค่าความเป็นครูมากข้ึน  อยากใหไ้ปจดักิจกรรมแบบนีที้โ่รงเรียนของดิฉนับา้ง”  

 3)  ด้านทกัษะปฏิบตัติอ่การวิจยั   ผู้ วิจยัได้สงัเกต และสมัภาษณ์ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทําให้ทราบ

วา่  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงมือทําแบบฝึกหดัได้ถกูต้อง  มีการอธิบายให้เข้าใจทกุครัง้ท่ีวิทยากร

ตัง้คําถาม  มีการสอบถามข้อสงสยัทัง้ถามวิทยากรและถามเพ่ือน  ชอบลงมือทํามากกวา่ฟังบรรยาย

อยา่งเดียว  ดงัตวัอยา่งความคดิเหน็ตอ่ไปนี  ้

 “ กิจกรรมฝึกทกัษะการวิจยั   ทําใหท่้านเขา้ใจกระบวนการวิจยัมากข้ึนมัย้คะ  วิทยากรให้

ท่านทําแบบฝึกบา้งมัย้  และในการปฏิบติักิจกรรมไดมี้ส่วนร่วมการอภิปรายแลกเปลีย่นความคิด  

ประสบการณ์หรือมัย้  ท่านไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยกนั”(ผูวิ้จยั ) 

 “ ไดล้งมือลองทําแลว้ใหวิ้ทยากรช่วยตรวจสอบแลว้เขา้ใจมากข้ึน  กระจ่างมากข้ึน  จาก

เมื่อก่อนจะทําวิจยัทีไม่รู้จะเร่ิมอะไรจบัจุดไม่ถูก  แต่ตอนนีรู้้แลว้ว่าจะเร่ิมอะไรก่อน  เสร็จแลว้ต่อดว้ย

อะไร  คลา้ยๆแกะปมเชือก  ค่อยคลายทีละปมๆ  แกะขา้มปมก็ไม่ไดต้อ้งแกะทีล่ะปมเชือ่มโยงกนัไป 



176 

 

แต่เมื่อก่อนคลา้ยๆเป็นเชือกทีพ่นักนัยุ่งเหยิงไม่รู้จะเร่ิมแกะปมไหนก่อนดี  (แลว้ก็หวัเราะ  ย้ิม)  ไดล้ง

มือทําพอสงสยัก็ไดถ้ามไปดว้ย  ถึงแมไ้ม่ไดทํ้าต่อใหล้ะเอียดเพราะวิทยากรข้ึนเร่ืองต่อเนือ่ง แต่ก็ได้

แนวทางกลบัไปทําเองต่อ  เช่น กิจกรรมใหผู้เ้ข้าร่วมกิจกรรมหาตวัแปรทีต่นสนใจ  มาตัง้ชื่อเร่ือง  แลว้

ตวัแปรทีไ่ดม้าศึกษาเอกสารงานวิจยัทีเ่ก่ียวขอ้ง  ในช่วงกิจกรรมไม่ไดล้งมือหาเอกสารงานวิจยัจน

สามารถทําเสร็จสมบูรณ์  แต่ไดเ้ขา้ใจวิธีการคน้ควา้เอกสารงานวิจยั  เอกสารวิชาการ  เพราะวิทยากร

แนะนําเทคนิค  แนะนําเว็บไซต์ทําใหส้ามารถนํากลบัไปทําต่อเองได ้ แต่บางกิจกรรมก็ตามไม่ทนัเช่น

กิจกรรมทีใ่หวิ้เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกม SPSS บางทีก็ตอ้งถามเพือ่น มีหงดุหงิดบางเวลาตามไม่

ทนั  ดีทีวิ่ทยากรใจเย็น  ย้ิมแยม้  ตามบอกตามอธิบาย  คนไหนทําทนัก็มาช่วยกนั  พอเข้าใจพร้อมกนั

แลว้ก็ค่อยทําขัน้ต่อไป ดีค่ะ ชอบ  ไดล้งมือทําเอง  เขา้ใจเอง  เป็นกนัเองดี” 

 

 3.3  การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยก่อนและหลังการทดลองใช้

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวจัิยด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 

 

ตาราง 22 เปรียบเทียบคา่ความแตกตา่งคะแนนความรู้ความเข้าใจการวิจยัก่อนและหลงัการทดลอง    

        รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  (30 คน) 

 

การทดสอบ N k X  S.D. D  DS  t p 

ทดสอบก่อนทดลอง 30 40 17.50 6.19 
15.00 5.63 14.59* 0.00 

ทดสอบหลงัทดลอง 30 40 32.50 5.37 

* นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

  

 ผลการวิเคราะห์ตาราง 22  พบวา่ หลงัการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู

นกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  ครูมีความรู้ความเข้าใจหลงัทดลองสงูกวา่ก่อนการ

ทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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 3.4  ประสิทธิภาพเอกสารคู่มือประกอบรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย               

ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 

 

ตาราง 23 ประสทิธิภาพของเอกสารคูมื่อประกอบรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั                

       ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ ( 30 คน) 

 

คะแนน ประสิทธิภาพของเอกสารคูมื่อประกอบรูปแบบ เกณฑ์การประเมนิ 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 82.27  80 

แบบทดสอบหลงัเรียน  81.25 80 

 

ผลการวิเคราะห์ตาราง 23  ประสทิธิภาพของเอกสารคูมื่อประกอบรูปแบบมีคา่เทา่กบั 

82.27/80.33 เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ 80/80  ปรากฎวา่เอกสารคูมื่อประกอบรูปแบบท่ีสร้างขึน้มี

ประสิทธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  แสดงวา่เอกสารคูมื่อประกอบรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ

ครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้      มีประสทิธิภาพพร้อมนําไปใช้คูก่บัการจดั

กิจกรรมของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  

 

 3.5  สอบถามความพงึพอใจต่อการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย            

ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 

 

ตาราง 24 คา่เฉล่ีย ( X ) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  ความพงึพอใจตอ่รูปแบบ 

        การเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  (30 คน) 

 

ท่ี ประเดน็ X  S.D. ระดบั 

1 วตัถปุระสงค์ของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู

นกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

4.60 0.49 มากท่ีสดุ 

2 การเตรียมความพร้อม 4.33 0.80 มาก 

3 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั 4.20 0.41 มาก 

4 เอกสารประกอบรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู

นกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

4.67 0.48 มากท่ีสดุ 

5 เนือ้หาสาระ 4.47 0.51 มาก 



178 

 

ตาราง 24 (ตอ่) 

 

ท่ี ประเดน็ X  S.D. ระดบั 

6 วิทยากร 4.60 0.49 มากท่ีสดุ 

7 กิจกรรม 4.33 0.61 มาก 

8 การประเมินผล 4.33 0.48 มาก 

9 ระยะเวลาในการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ

ครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

4.27 0.45 มาก 

10 สถานท่ีในการจดักิจกรรม 4.00 0.53 มาก 

11 การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 4.60 0.49 มากท่ีสดุ 

 ภาพรวม 4.40 0.19 มาก 

  

 จากตาราง 24  พบวา่  ความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วย

การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 4.40, S.D.= 0.19) เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อพบวา่ ความพงึพอใจตอ่การใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั   ด้วย 

การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก ยกเว้นข้อท่ีวา่มีความพงึพอใจตอ่ วตัถปุระสงค์ของ

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้   เอกสารประกอบ

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้   วิทยากร  และการนํา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

นอกจากนี ้ ได้จดัสนทนากลุม่ ( Focus  Group ) กบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  และเปิดโอกาสให้

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้เขียนแสดงความคดิเห็น  รวมทัง้ทําการสมัภาษณ์วิทยากรท่ีมีสว่นร่วมในการจดั

กิจกรรม  ในประเดน็เก่ียวกบัความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั              

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการศกึษามีดงัตอ่ไปนี  ้

ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย  ด้วยการบูรณาการ

กระบวนการเรียนรู้ 

 พบวา่  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสว่นใหญ่มีความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู

นกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  เน่ืองจากเหน็วา่มีประโยชน์ในการฝึกฝนตนเอง       

การนําไปใช้ในการปฏิบตังิาน และเป็นความรู้ท่ีจําเป็นในการประกอบวิชาชีพครู  ซึง่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

ได้สะท้อนความคดิดงันี  ้
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 “ จากการเขา้ร่วมกิจกรรม  รู้สึกว่าตนเองไดพ้ฒันาความรู้เร่ืองการวิจยัมากข้ึน  ถึงแมจ้ะเป็น

ช่วงเวลาการฝึกสัน้ๆ  แต่ก็ไดเ้ขา้ใจกระบวนการวิจยัทัง้ระบบ  ว่ามีเทคนิควิธีการศึกษา  คน้ควา้    

เขียนงานวิจยัอย่างไรใหถู้กตอ้ง  ซ่ึงตนเองคิดว่าถา้นําไปต่อยอดในการทํางานก็จะไดง้านวิจยัทีเ่กิด

จากความคิดของตนเองทีแ่ตกต่างจากเมือ่ก่อน  เพราะเวลาใหทํ้าวิจยัรู้สึกว่าน่าเบือ่  ไม่ชอบ  แต่ครู

ทกุคนตอ้งทําวิจยัเพราะเป็นส่ิงทีโ่รงเรียนทกุโรงเรียนบงัคบัอยู่แลว้  เมือ่ไดรู้้วิธีการจากการเขา้ร่วม

กิจกรรมนีก็้ทําใหรู้้ว่างานวิจยัไม่ยากอย่างทีคิ่ด  สําคญัทีส่ดุก็คือความมีวินยั   ความสนใจของตนเอง  

คิดว่าถา้การทํากิจกรรมครัง้นีเ้สร็จส้ินแลว้ไม่ไดนํ้าไปศึกษา  ปฏิบติัในรายละเอียดตามทีวิ่ทยากร

แนะนําก็คงจะไม่เกิดประโยชน์อะไร  ย่ิงนานๆส่ิงทีเ่คยเข้าใจก็อาจจะลบเลือน  ส่ิงทีดี่อีกประการ

สําหรับกิจกรรมในครั้งนีน้ัน้ก็คือ  เอกสารทีแ่จกสําหรับใหผู้เ้ข้าร่วมกิจกรรมไดฝึ้กปฏิบติัแต่ละหน่วย  

เพราะจะช่วยเตือนความจํา  และการลําดบัความเขา้ใจไดเ้ป็นอย่างดี   เป็นคมัภีร์ทีน่่าสนใจแตกต่าง

จากคมัภีร์เก่ียวกบัการวิจยัทีเ่คยมี  

 ข้อเสนอแนะ  อยากใหนํ้าไปใช้แนะนําการทําวิจยัใหก้บัครูทีโ่รงเรียน  เป็นการพาทําทีล่ะเร่ือง

เหมือนกบัทีท่่านวิทยากรอบรมทีนี่ ้ เพราะจะไดติ้ดตามผลอย่างต่อเนือ่ง”  

 “ ตอนแรกคิดว่ามานัง่ฟังอย่างเดียว  ก็ทําใหอ้ยากรู้ว่าจะต่างจากทีรู้่อยู่แลว้อย่างไร ก็เลย

สนใจมาร่วมกิจกรรม  ส่วนตวัก็ชอบเร่ืองการวิจยัอยู่แลว้  แต่พอไดม้าทํากิจกรรมก็ประทบัใจ  

วิทยากรทํากิจกรรมแบบเป็นกนัเอง  อธิบายเขา้ใจง่าย  บอกเทคนิคหลายอย่างจําไดบ้า้งจําไม่ไดบ้า้ง

แต่ก็จดบนัทึกไว ้ ถา้ไดเ้อาไปทบทวนคงจะเกิดประโยชน์มาก  แลว้ก็ใหทํ้ากิจกรรมเป็น step ตลอดการ

อบรม  ไม่มีโอกาสไดแ้อบหลบัเลย  วิชาการมาก  ถา้เพ่ิมอารมณ์ขนัอีกหนิดก็จะลดบรรยากาศตึง

เครียดได ้ แต่ก็ชอบเพราะไดค้วามรู้ดี  แลว้ก็มีการสร้างแรงจูงใจดว้ยบทกลอน  รูปภาพสะทอ้นสภาพ

ปัญหานกัเรียน  สถิติการศึกษา  เป็นระยะๆทําใหไ้ม่น่าเบือ่ “ 

 “ ไดร้บัประสบการณ์ทีไ่ดก้ระทําดว้ยตวัเราเอง  โดยการลงมือปฏิบติันําทฤษฎีมาใชใ้นการ

ออกแบบการวิจยัของตนเอง ไดล้องผิดลองถูก  จะเขา้ใจมากข้ึนก็ตอนวิทยากรเฉลยคําตอบ  แลว้ก็รู้

ว่าคนอืน่ๆเขา้ใจเหมือนกนัหรือเปล่า  ทําใหเ้รียนรู้การทําวิจยัจากการทํางานร่วมกนัดว้ย และเป็นการ

ทา้ทายตนเองว่าจะทําไดห้รือไม่” 

 “ ตอนแรกรู้สึกเบือ่ในการเข้าร่วมกิจกรรม  เพราะถา้พดูถึงวิจยัใครๆก็ตอ้งคิดว่าน่าเบือ่  แต่

เป็นความรู้ทีห่ลีกเลีย่งไม่ได ้ จึงตอ้งมาร่วมกิจกรรมตามเพือ่นๆทีอ่ยู่โรงเรียนเดียวกนั  พอไดเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมทําใหรู้้ว่าไม่น่าเบือ่อย่างทีคิ่ด  เพราะทีวิ่ทยากรเตรียมมาเป็นความรู้ทีไ่ดไ้ปใชโ้ดยตรง  แลว้

ตนเองก็สนใจจะเรียนต่อปริญญาโทดว้ย  จึงสนใจเป็นพิเศษ  โดยเฉพาะตนทีใ่หล้งมือทํากิจกรรมแบบ

ฝึกเป็นร่องรอยทีบ่อกว่าตนเองเข้าใจแต่ละเร่ืองมากแค่ไหน  ตรงไหนไม่เข้าใจก็สามารถถามไดเ้ลย  

เพราะวิทยากรเป็นกนัเองมาก  แลว้ก็ตัง้ใจสอนมาก ก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสทีดี่ของตนเองมากที่

ตดัสินใจมาร่วมกิจกรรมนี ้ เพราะส่วนใหญ่จดัอบรมก็จะมีค่าใชจ่้ายสูงมากโดยเฉพาะความรู้เร่ือง    
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การวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยโปรแกรม SPSS  และทีสํ่าคญัเร่ืองการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ ซ่ึงเวลาทํา

ผลงานจําเป็นตอ้งหาค่านีม้ากๆ  ตนเองก็ใชวิ้ธีโบราณเต่าลา้นปีมาตลอด  มารู้วิธีดีๆจากวิทยากรก็ทํา

ใหเ้กิดประโยชน์มาก  ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาทํากิจกรรมสัน้ๆ  แต่ก็เห็นภาพ  แลว้คิดว่าจะกลบัไปทํา

ตามเอกสารทีวิ่ทยากรแจกก็น่าจะเขา้ใจมากข้ึน” 

 “  การเข้าร่วมครั้งนีไ้ดป้ระโยชน์มาก  เพราะไดสํ้ารวจตนเองไดม้องตนเองเพ่ิมข้ึน  ไดป้ระเมิน

การทํางานของตนเองและตอ้งปรับปรุงในส่วนทีย่งัไม่เข้าใจใหดี้ย่ิงข้ึน  ไดนํ้าเทคนิคการวิจยัมาใช้ใน

การทํางานได ้ ซ่ึงแต่ก่อนไม่ทราบว่าจะทําวิจยัจะเร่ิมอะไรก่อนหลงัดี  จนไดพ้บคําตอบและวิธีการ

นํามาใช ้ การทํากิจกรรมจากวิทยากรทําใหเ้ห็นมมุมองอย่างทีไ่ม่เคยเห็นมาก่อน  โดยเฉพาะใน Case 

ตวัอย่างการใชวิ้จยัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาพฤติกรรมนกัเรียน  และทําไดสํ้าเร็จ  มีตวัอย่างการสร้าง

นวตักรรมทีส่ร้างสรรค์” 

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวจัิย                  

ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 

  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบางส่วน  มีความคิดเห็นว่า  กิจกรรมบางกิจกรรมยงัไม่สามารถนําไป

ประยกุต์ใช้ไดค้วรปรับปรุงกิจกรรมเพือ่ใหเ้กิดความเข้าใจชดัเจน  มีการสอดแทรกกิจกรรมทีทํ่าให้

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดผ่้อนคลาย ไม่เคร่งเคลียดเกินไป  มีสือ่ทีน่่าสนใจ  และมีระยะเวลาการทํากิจกรรม

ต่างๆมากกว่านี้ 

 “  กิจกรรมบางเร่ืองยงัไม่เด่นชดัไม่รู้จะนํามาประยกุต์ใช้อย่างไร  กิจกรรมบางเร่ืองน่าเบือ่ไม่

เร้าอารมณ์  ควรหากิจกรรมทีก่ระตุน้ใหท้กุคนไดมี้ส่วนร่วมจะไดไ้ม่น่าเบือ่”  

 “อยากใหจ้ดักิจกรรมทีน่่าสนใจ  อาจจะเป็นกิจกรรมทีส่นกุสนาน  ไม่เครียดจนเกินไป”  

 “ อยากใหมี้ระยะเวลาในการทํากิจกรรมทีส่อดแทรกตวัอย่างงานวิจยัใหม้ากกว่านี”้  

 “ เวลานอ้ยอยากใหใ้ชเ้วลาในการฝึกกิจกรรมมากกว่านี ้ ควรทําทัง้โรงเรียนเพราะครูทกุคนจะ

ไดทํ้าเป็น” 

 “ อยากใหเ้พ่ิมความรู้ใหม้ากกว่านี ้ เช่น เชิญวิทยากรทีมี่ประสบการณ์  มีความเชีย่วชาญที่

หลากหลายมาเล่าเร่ืองราวจากประสบการณ์” 

 ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงของวทิยากร  

 วิทยากรมีความคิดเห็นว่า  รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัทีพ่ฒันาข้ึนมีประโยชน์

และมีวิธีปฏิบติัทีเ่ป็นรูปธรรม  สามารถพฒันาครูใหมี้ความรู้ความเข้าใจ  เจตคติ และปฏิบติัเก่ียวกบั

วิธีการวิจยัได ้ ควรมีการนําเสนอต่อผูบ้ริหาร และเผยแพร่ใหค้ณุครูรับทราบ  เพือ่นํามาใช้พฒันาการ

จดัการเรียนการสอนของครู 

 “  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความกระตือรือร้น  ใหค้วามร่วมมือดีมาก  และมีความสนใจ  ตัง้ใจ

เรียนรู้ทกุกิจกรรม  จะเห็นไดจ้ากการลงมือปฏิบติักิจกรรมครบทกุกิจกรรม  อีกทัง้มีการซกัถามขอ้
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สงสยั  กลา้ออกมานําเสนองาน  มาร่วมกิจกรรมตลอดจนครบ  เมือ่วิทยากรมีคําถาม  ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมก็พยายามหาคําตอบ  บางท่านก็นําประสบการณ์ของตนมาแลกเปลีย่นกนั วิทยากรเองก็

ไดร้ับความรู้เพ่ิมข้ึนจากผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมไปดว้ย” 

 “ส่ิงทีต่อ้งปรบัคือ  จะทําอย่างไรในเร่ืองการบริหารเวลา  วิทยากรจะตอ้งศึกษาแผนการจดั

กิจกรรมมาล่วงหนา้  จนเข้าใจstep ของการดําเนินกิจกรรม  มิฉะนัน้จะมีผลต่อการควบคมุเวลาตาม

กําหนดการทีต่ัง้ไว ้ ทัง้นีต้อ้งคํานึงถึงการบรรลจุุดมุ่งหมายทีต่ัง้ไวเ้ป็นสําคญั”  

 การปรับปรุงรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย  ด้วยการบูรณาการ

กระบวนการเรียนรู้ 

 หลงัจากประเมินคณุภาพรูปแบบแลว้  ผูวิ้จยัไดนํ้าผลการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะมา

ปรบัปรุงรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ดว้ยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ใหมี้ความ

สมบูรณ์ ดงันี ้

 1) ปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละกิจกรรมใหมี้รายละเอียดและขัน้ตอนทีช่ดัเจน  เนือ่งจาก

กิจกรรมส่วนใหญ่เนน้ทีก่ารฝึกปฏิบติั  รวมทัง้ปรับกิจกรรมไม่ใหมี้ความเคร่งเครียดหรือเต็มไปดว้ย

กระบวนการคิดวิเคราะห์มากเกินไป  แต่จดัใหมี้กิจกรรมนนัทนาการหรือเกมส์ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทาง

ของรูปแบบมาผสมผสาน  เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมรู้สึกผ่อนคลายและเรียนรู้อย่างมีความสขุ 

 2)  ปรับระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมไม่ใหม้ากเกินไป  และปรับจํานวนกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบั

การนําไปบูรณาการเขา้กบัเนือ้หา  โดยจดัใหเ้ป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทีส่่งเสริมสมรรถนะครูนกัวิจยัทัง้ 3 

ดา้น  ตามจดุประสงค์   



บทที่ 5 

สรุปผล   อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
  

 การวิจยัเร่ือง  การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณ้ าการ

กระบวนการเรียนรู้  สําหรับข้าราชการครู  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 

  

ความมุ่งหมาย 

 การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  

สําหรับข้าราชการครู  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 มีความมุง่หมาย

ดงัตอ่ไปนี ้

1. เพ่ือสร้างและหาคณุภาพของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้  สําหรับข้าราชการครู  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 

2. เพ่ือศกึษาผลของการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้  สําหรับข้าราชการครู  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 โดยมี

วตัถปุระสงค์เฉพาะดงันี ้

2.1 เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะครูนกัวิจยัก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

2.2 เพ่ือศกึษาความพงึพอใจตอ่การใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วย

การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
       วิธีดาํเนินการวิจัยมี  3 ขัน้ตอน ดังนี ้

 ขัน้ตอนท่ี 1  การสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการบูรณาการ

กระบวนการเรียนรู้  สาํหรับข้าราชการครู  สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

 การดําเนินการในชัน้ตอนนี ้ เป็นการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัสมรรถนะ

ครูนกัวิจยั  เพ่ือนําไปสร้างและพฒันารูปแบบ  โดยการศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่  

แนวคดิเร่ืองครูนกัวิจยั  การพฒันาสูก่ารเป็นครูนกัวิจยั  แนวคดิการวิจยั  นโยบายการศกึษาท่ีกลา่วถึง

การวิจยั  ผลการวิจยั  บทความ  นํามาวิเคราะห์เนือ้หา (Content  analysis)  จากนัน้นําข้อมลูท่ีได้ไป

กําหนดเป็นองค์ประกอบและตวับง่ชีส้มรรถนะครูนกัวิจยั   นําไปสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ  ได้เป็น
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ข้อสรุปความคาดหวงัท่ีควรเป็นไปเก่ียวกบัการนํากระบวนการวิจยัมาใช้ในการพฒันาการจดัการเรียน

การสอนของครู  เม่ือแนวคดิเชงินโยบาย  และความคาดหวงัเชงิวิชาการสําหรับบทบาทครูท่ีมีตอ่การ

สอนไปพร้อมๆกบัการสร้างงานวิจยัท่ีหลายฝ่ายตา่งให้ความสําคญั  ดงันัน้  จงึเป็นคําถามท่ีผู้ วิจยั

สนใจวา่  มมุมองของครูในสภาพความเป็นจริงสามารถดําเนนิการสร้างงานวิจยัได้ตามนโยบายหรือ

ความคาดหวงัของสงัคมการศกึษาหรือไม ่ ผู้ วิจยัได้คําตอบจากข้อมลูจํานวนมากทัง้บทความ  

ผลการวิจยัเก่ียวกบัการศกึษาสภาพปัญหา และความต้องการในการพฒันาตนเองด้านการวิจยั       

จนกระทัง้ได้ข้อสรุปจากการสงัเคราะห์ข้อมลูดงักลา่วแล้วนําไปเป็นข้อมลูในการสร้างรูปแบบการ

เสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  สําหรับข้าราชการครู  สงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2  ตามข้อค้นพบท่ีได้ 

 ขัน้ตอนท่ี 2 ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย               

ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้  สาํหรับข้าราชการครู  สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 การดําเนินการในขัน้ตอนนีเ้ป็นการตรวจสอบรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั           

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  สําหรับข้าราชการครู  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 2  ท่ีสร้างขึน้โดยสร้างเคร่ืองมือประเมินคณุภาพของรูปแบบด้านความเหมาะสม  

และความสอดคล้องของรูปแบบ  การตรวจสอบคณุภาพเอกสารคูมื่อประกอบการใช้รูปแบบการ

เสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  สําหรับข้าราชการครู  สงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2  และเคร่ืองมือประเมินผล  นําเคร่ืองมือการประเมิน

ไปให้ผู้ เช่ียวชาญใช้ในการประเมินรูปแบบหลงัจากนัน้นําไปปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของ

ผู้ เช่ียวชาญ  นํารูปแบบไปศกึษานําร่อง(Pilot  Study)  แล้วสรุปผลการศกึษาเพ่ือนําไปปรับปรุงรูปแบบ

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  สําหรับข้าราชการครู  สงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2  ให้สมบรูณ์ย่ิงขึน้ 

 ขัน้ตอนท่ี 3  การทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวจัิย  ด้วยการบูร

ณาการกระบวนการเรียนรู้  สาํหรับข้าราชการครู  สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 2     การดําเนินการในขัน้ตอนนีเ้ป็นการนํารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู

นกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  ไปทดลองใช้ฝึกอบรมข้าราชการครู  สงักดัสํานกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2   จํานวน 5 โรงเรียน  โรงเรียนละ 6 คน  รวม 30 คน  ด้วย

กระบวนการวิจยัเชิงทดลอง  ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุม่เดียวทดสอบก่อนหลงัทดลอง ( One – 

Group  Pretest – Posttest  Design)  ระยะเวลาการทดลอง 18  ชัว่โมง  หลงัจากนัน้ประเมินผลการ

ใช้รูปแบบโดยการประเมินผลการจดักิจกรรมฝึกอบรม  
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สรุปผลการวิจัย 

       ผลการวิจยั  สรุปตามขัน้ตอนของการวิจยัได้ดงันี  ้

         1. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย                  

ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้   
 1.1  สมรรถนะครูนกัวิจยั  จากการศ฿กษาเอกสารงานวิจยั  และความคดิเหน็ของ

ผู้ทรงคณุวฒุท่ีิเก่ียวข้องกบัการวิจยัการศกึษาพบวา่  สมรรถนะครูนกัวิจยั หมายถึงองค์ประกอบ หรือ

ตวับง่ชีค้วามสามารถด้านการวิจยัของครู ประกอบด้วย 3 ด้านคือ 

     ด้านความรู้ความเข้าใจ  หมายถึง ความสามารถของครูเก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยั 

ประกอบด้วยการกําหนดปัญหา  จดุประสงค์  กรอบแนวคดิการวิจยัในชัน้เรียน  การตัง้สมมตฐิานใน

การวิจยัในชัน้เรียน  การศกึษาค้นคว้าเอกสารงานวิจยั  การออกแบบการวิจยั  การสุม่กลุม่ตวัอยา่ง  

การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั  การวิเคราะห์ข้อมลู  การเขียนรายงานการวิจยัในชัน้เรียน   

 ด้านจิตวิจยั  หมายถึง  พฤตกิรรมของครูท่ีแสดงถึงคณุสมบตัท่ีิดีในการนําหลกัการ  

แนวคดิ  ทฤษฎีเก่ียวกบัการวิจยัในใช้เรียนไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาการจดัการเรียน    การสอนของ

ครูด้วยการผลติชิน้งานวิจยัในชัน้เรียน  ประกอบด้วย  ความสนใจใฝ่รู้  มีวิธีการเรียนรู้     มีเหตผุลเชงิ

วิชาการ  มีความมุง่มัน่  มีความรับผดิชอบ  มีจรรยาบรรณการวิจยั ซึง่สามารถสงัเกตพฤตกิรรมเหลา่นี ้

ได้จากขณะร่วมกิจกรรมและผลการปฏิบตักิิจกรรมของครู 

 ด้านทกัษะปฏิบตั ิ หมายถึง ความสามารถของครูในการผลติหรือกระทําชิน้งานตาม

ขัน้ตอนของการวิจยัในชัน้เรียน  ซึง่ประกอบด้วย  การสํารวจและวิเคราะห์ปัญหาการวิจยัในชัน้เรียน          

การกําหนดปัญหาการวิจยัในชัน้เรียน  การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  การสร้างเคร่ืองมือการวิจยั  

การออกแบบการวิจยัในชัน้เรียน  การเขียนเค้าโครงการวิจยั  การวิเคราะห์ข้อมลูและรายงานผล     

การแก้ปัญหา  การสรุปและอภิปรายผลการวิจยั  และการเขียนรายงานการวิจยั  

ความสําคญัของสมรรถนะครูนกัวิจยั  คือเป็นความสามารถของครูท่ีมีตอ่การสร้างงานวิจยั  

เป็นสิ่งท่ีบง่ชีถึ้งคณุภาพของการปฏิบตังิาน  และชว่ยตรวจสอบการปฏิบตังิานได้ทางหนึง่ 

 สภาพความเป็นจริง  พบวา่ครูสว่นใหญ่มีการสร้างงานวิจยัน้อย  ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตขุอง

ปัญหาเกิดจากปัจจยัด้านบคุคล  ซึง่มีภาระงานสอนมากจงึไมเ่หน็ความสําคญั  ประกอบกบัขาด

แรงจงูใจและขวญักําลงัใจจากหนว่ยงานสนบัสนนุการทําวิจยัของครู  มีสว่นน้อยท่ีสนใจจริงจงั  

เน่ืองจากต้องการทําผลงานทางวิชาการ  อยา่งไรก็ตามการทําวิจยัเป็นข้อบงัคบัท่ีครูต้องทําปีละอยา่ง

น้อย 1 เร่ือง  แตพ่บวา่ครูคดัลอก  และทําไมถ่กูต้องตามหลกัวิชาการวิจยั  เพราะเกิดจากความไม่

เข้าใจองค์ความรู้เก่ียวกบัการวิจยั 
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 การสํารวจปัญหา  และความต้องการพฒันาตนเองด้านการวิจยั  ยงัพบวา่  ครูต้องการ

พฒันาตนเองเก่ียวกบัเนือ้หาสาระการวิจยั แบง่เป็น 7 สาระ  ได้แก่  1) การกําหนดปัญหา  

จดุประสงค์  กรอบแนวคดิการวิจยั 2) การศกึษาค้นคว้าเอกสารงานวิจยั 3)การออกแบบการวิเคราะห์

การวิจยั 4) การสุม่กลุม่ตวัอยา่ง  5) การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั 6) การวิเคราะห์ข้อมลู 

7) การเขียนรายงานการวิจยั  จงึนําทัง้ 7 สาระ  ไปใช้ในการสร้างแผนการจดักิจกรรมตามรูปแบบการ

เสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ ของข้าราชการครู  

 1.2  ผลการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้  ได้ผลดงัตอ่ไปนี  ้

  จากการศกึษาเอกสาร  ตําราเก่ียวกบัการสร้างรูปแบบ  นํามากําหนดองค์ประกอบ

ของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้แบบ  Semantic  

Model  คือ  เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาในการอธิบาย  และแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบ

ตา่งๆของรูปแบบ (Keeves. 1997)  รูปแบบนีป้ระกอบด้วยองค์ประกอบ  8 สว่น  ดงันี ้  

  1)  ความเป็นมา  และความสําคญัของรูปแบบ  สภาพการเป็นนกัวิจยั ปัญหาและ

ความจําเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูนกัวิจยั  ร่วมถึงเหตผุลในการสร้างรูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  

  2)  หลกัการของรูปแบบ  แนวคดิทฤษฎีท่ีนํามาเป็นพืน้ฐานในการกําหนดหลกัการ

ของรูปแบบ  โดยการประยกุต์ทฤษฎีให้สอดคล้องกบัความจําเป็นในการสร้างรูปแบบ  มี 4 แนวคดิ คือ

แนวคดิ      การจดัระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง(Self – directed Learning)  แนวคดิกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐาน(Experiential  Learning) แนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้

พบกลุม่ (Group  Process  Learning)  แนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ผงัมโนทศัน์( Mind  

Map Learning) 

  3)  ลกัษณะสําคญัของรูปแบบ  กําหนดลกัษณะสําคญัของรูปแบบให้สอดคล้องกบั

หลกัการท่ีกําหนดไว้ เรียนยอ่ ๆวา่  S  M  A R  T ซึง่เป็นตวัอกัษรตวัหน้าของลกัษณะสําคญั 5 ประการ 

คือ        1. ความเป็นตวัของตวัเอง (Self-Autonomy)  2.  สร้างแรงจงูใจ (Motivation  Building)                   

3.  เอือ้อํานวยการเรียนรู้ (Access  Facilitator) 4.  ลงมือปฏิบตัอิยา่งเป็นระบบ(Respond to 

Authentic System) 5. พบและตดิตาม (Team meeting and Reflection)   

  4)  วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ   ความมุง่หวงัในการสร้างรูปแบบ  ซึง่ประกอบด้วย

วตัถปุระสงค์หลกั คือ  เพ่ือพฒันาสมรรถนะครูนกัวิจยัในสงูขึน้  และมีวตัถปุระสงค์ยอ่ย คือ เพ่ือให้ครู

เกิดการเรียนรู้การวิจยัด้วยกระบวนการท่ีอํานวยให้ครูมีใจใฝ่เรียนรู้  ต้องการค้นพบข้อเทจ็จริงจาก

กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
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  5)  โครงสร้างเนือ้หา   สาระของรูปแบบ  ซึง่กําหนดขึน้จากข้อมลูพืน้ฐานของรูปแบบ

ท่ีได้จากผลการวิจยัตอนท่ี 1  ครอบคลมุสมรรถนะครูนกัวิจยัทัง้ 3  ด้าน  นํามาบรูณาการ และกําหนด

เป็นหนว่ยการเรียนรู้  10 หนว่ย 

  6)  กระบวนการจดัการเรียนรู้   รายละเอียดขัน้ตอนการนําเนือ้หาสาระมากําหนดเป็น

กิจกรรม  และขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกบัองค์ประกอบตา่งๆของรูปแบบ 5 ขัน้ตอน    

ขัน้ท่ี 1เตม็ใจและเห็นคณุคา่ (Willing and Value) ขัน้ท่ี 2 การมีสว่นร่วมในประสบการณ์จริง หรือ    

ขัน้ลงมือปฏิบตัจิริง(Do) ขัน้ท่ี 3 การสะท้อนการกระทํา ผู้ เรียนวิเคราะห์ข้อมลูแล้วสะท้อนผลการ

วิเคราะห์ข้อมลู ขัน้ท่ี 4 สรุปแนวคดิหลกัการ (Learn)   ขัน้ท่ี 5 ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่ (Apply)  

  7)  การประเมินผลของรูปแบบ  อธิบายการกําหนดวิธีการประเมินผลของรูปแบบให้

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

  8)  สภาพบง่ชีก้ารบรรลเุป้าหมาย  อธิบายสภาพท่ีบง่ชีว้า่การนํารูปแบบไปใช้บรรลุ

เป้าหมายท่ีกําหนด 

 2.  ผลการศึกษาคุณภาพของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย  ด้วยการบูร

ณาการกระบวนการเรียนรู้  เอกสารคูมื่อประกอบรูปแบบ  ผู้ เช่ียวชาญให้ความเห็นประเมินความ

เหมาะสมของรูปแบบ  และเอกสารคูมื่อประกอบรูปแบบ  และเคร่ืองมือประเมนิผลการใช้รูปแบบ  มี

ความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในระดบัมากท่ีสดุ  มีคา่เฉล่ียระหวา่ง  4.60 – 4.80  และมีความเหมาะสม

ในระดบัมาก  มีคา่เฉล่ียระหวา่ง 4.20 – 4.40 โดยผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะในการทดลองใช้รูปแบบให้

ข้อสงัเกตความเหมาะสมในเร่ืองเนือ้หาความยาก –ง่าย  และเวลาท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการฝึกอบรม  

       นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญได้ประเมนิความสอดคล้องของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู

นกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่องค์ประกอบตา่งๆของรูปแบบ  และกระบวนการ

จดักิจกรรมตามแบบการจดักิจกรรมหนว่ยท่ี 1 -10  ระยะเวลา  เนือ้หา  ส่ือ และการประเมินผลใน

กิจกรรมทกุกิจกรรม  มีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC)     แตล่ะประเดน็มีคา่ดชันีความสอดคล้องอยู่

ระหวา่ง 0.40 – 1.00 ผู้ วิจยันําข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญไปปรับแล้วนํามาปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์  เพ่ือนําไปทดลองกลุม่นําร่องตอ่ไป 

 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวจัิย ด้วยการบูรณาการ

กระบวนการเรียนรู้  มีดงันี ้

 3.1  ข้าราชการครูมีความเห็นตอ่รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วย 

การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  5 องค์ประกอบ (S M A R T  Training  Model)  มีคา่เฉล่ียโดยรวม 

4.65  S.D.= 0.12  องค์ประกอบท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ  คือ  การสร้างจงูใจ  (Motivation  Building)  มี        
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X = 4.78  S.D.= 0.21  และน้อยท่ีสดุ  คือ  ลงมือปฏิบตัอิยา่งเป็นระบบ (Respond  to  Authentic  

System) มี X = 4.49  S.D.= 0.19     

 3.2  ข้าราชการครูมีคา่เฉล่ียสมรรถนะครูนกัวิจยั  หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 3.3  ข้าราชการครูมีคา่เฉล่ียคะแนนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการวิจยัหลงัการทดลองสงู

กวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 3.4  คะแนนปฏิบตักิิจกรรมแตล่ะหนว่ยและคะแนนทดสอบหลงัร่วมกิจกรรม  ผู้ วิจยันํามา

เป็นข้อมลูเพ่ือศกึษาผลของประสิทธิภาพเอกสารคูมื่อประกอบการใช้รูปแบบ  ซึง่ได้ผลการวิจยัคือ 

82.27/81.25 เม่ือเทียบกบัเกณฑ์  80/80  ปรากฎวา่เอกสารคูมื่อประกอบรูปแบบท่ีสร้างขึน้มี

ประสิทธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  แสดงวา่เอกสารคูมื่อประกอบรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ

ครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้      มีประสทิธิภาพพร้อมนําไปใช้คูก่บัการจดั

กิจกรรมของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

 3.5  ข้าราชการครูมีความพงึพอใจตอ่การใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั      

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก X =4.40  S.D.=0.19 

            

อภปิรายผลการวิจัย 
1. การสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย  ด้วยการบูรณาการ

กระบวนการเรียนรู้ 

 1.1  จากผลการศกึษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะครูนกัวิจยั 

พบวา่ เป็นความสามารถท่ีสําคญัสําหรับการสร้างสรรค์งานวิจยั ซึง่ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ  ด้าน

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการวิจยั  ด้านจติวิจยั  ด้านทกัษะปฏิบตักิารวิจยั  เพราะการพฒันาการ

เรียนการสอนให้มีคณุภาพครูควรมีความสามารถพจิารณาความเปล่ียนแปลงในชัน้เรียน  เน่ืองจาก

การวิจยัก่อให้เกิดการตรวจสอบ  และสะท้อนการปฏิบตักิารจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู  และ

สร้างความเข้าใจตอ่สภาพปัญหาของนกัเรียนได้อยา่งมีหลกัการ  มีเหตมีุผล เป็นระบบ ก่อให้เกิดความ

นา่เช่ือถือ  และเป็นกรณีตวัอยา่งท่ีสําคญัสําหรับเผยแพร่ข้อค้นพบ (อจัริยา  วชัราวิวฒัน์. 2544 : 182 ; 

สธุาสนีิ  บญุญาพทิกัษ์.2545: 20)  นอกจากนี ้ สมรรถนะครูนกัวิจยัจดัเป็นสมรรถนะหลกัในวิชาชีพครู

แตเ่น่ืองจากการวิจยัการศกึษาเป็นกระบวนการค้นหาความรู้ความจริงเก่ียวกบัการศกึษาอยา่งเป็น

ระบบ  มีระเบียบ  เพ่ือสร้างความนา่เช่ือถือตอ่ข้อค้นพบ  ดงันัน้จงึผู้สนใจทําวิจยัจงึต้องมีความลกึซึง้

ในประเดน็ท่ีสนใจ ประกอบกบัระเบียบวิธีการนําเสนอตามหลกัวิชาการท่ีหลากหลายซบัซ้อน  หลาย
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คนจงึเข้าใจวา่การวิจยัเป็นเร่ืองยุง่ยาก  แตถ้่าเข้าใจพืน้ฐานระเบียบวิธีวิจยัแล้ว  การวิจยัสามารถชว่ย

พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดี (กศุล  บงัเกต.ุ 2548: 167) 

 จากผลการศกึษาด้วยการสอบถามและสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุ ิมีประเดน็อภิปรายดงันี ้  

ความหมายสมรรถนะครูนกัวิจยั  พบวา่  ผู้ทรงคณุวฒุิมีความคดิเห็นตรงกนัวา่  สมรรถนะครูนกัวิจยั 

คือ ความสามารถของบคุคลท่ีประกอบอาชีพครู  ต้องมีความรู้เร่ืองกระบวนการวิจยัเป็นอยา่งดี  ขยนั  

และทุม่เทในการแก้ปัญหานกัเรียน โดยสร้างกระบวนการทํางานร่วมกนัระหวา่งการทําวิจยัควบคูก่บั

การจดัการเรียนการสอน  สอดคล้องกบังานวิจยัของ  ประภารัต  มีเหลือ (2540 :  14) ท่ีได้ศกึษา

สมรรถภาพท่ีจําเป็นของครูนกัวิจยั และองค์ประกอบทางสมรรถภาพของครูนกัวิจยั กลุม่ตวัอยา่งเป็น

ข้าราชการครูท่ีมีตําแหนง่อาจารย์ 3 สงักดั สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ  

พบวา่  สมรรถภาพครูนกัวิจยัท่ีสําคญั และจําเป็นมากท่ีสดุในการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนให้

ประสบความสําเร็จ 10 รายการ คือ มีความรู้ในเนือ้หาวิชาท่ีสอนอยา่งกว้างขวางลกึซึง้ มีความรู้ความ 

เข้าใจในเร่ืองของหลกัสตูร สามารถวิเคราะห์วินจิฉยัปัญหา และความต้องการท่ีแท้จริงของนกัเรียน 

ได้อยา่งถกูต้องตามความเป็นจริง มีความซ่ือสตัย์ และซ่ือตรงทางวิชาการ เป็นนกัอา่น มีความ 

ละเอียดรอบคอบ ทํางานเป็นระบบ มีใจกว้าง รับฟังและเคารพความคดิเห็นทางวิชาการของผู้ อ่ืน 

ศกึษาเอกสาร ตํารา และส่ือตา่ง ๆ เก่ียวกบัวิชาชีพครูอยูเ่สมอ มีความคดิอิสระริเร่ิมสร้างสรรค์ 

มีศรัทธาตอ่การวิจยั สมรรถภาพท่ีสําคญัมี 7 องค์ประกอบ เรียงลําดบั คือ ด้านความสามารถใน 

ระเบียบวิธีวิจยัด้านบคุลิกภาพและคณุธรรมของครู ด้านทกัษะในการเก็บรวบรวมข้อมลู ด้านความ 

สามารถในการประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้ข้อมลูขา่วสารและความสามารถในการวิเคราะห์ 

และสงัเคราะห์ข้อความรู้ 

 สภาพความเป็นจริงเป็นไปตามความคาดหวงัหรือไม ่ ทําให้ผู้ วิจยัพยายามหาคําตอบวา่

ปัญหา  อปุสรรคและความต้องการของครูในการพฒันาตนเองด้านการวิจยัในสภาพความเป็นจริงเป็น

อยา่งไร  ผู้ วิจยัเร่ิมต้นจากการสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา    และความ

ต้องการของครูในการพฒันางานวิจยัจํานวน  19 เร่ือง  จนกระทัง้ได้ข้อสรุปวา่  

  (1) ครูขาดความรู้เก่ียวกบักระบวนการวิจยั ต้องการความชว่ยเหลือในด้านความรู้ให้

มีวิทยากรท่ีเช่ียวชาญในการวิจยัมาแนะนํา หรือนิเทศการสอนแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือนหรือ จดัให้มี

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการทําวิจยั ควรมีการให้ความรู้โดยการลงมือปฏิบตัจิริง  

  (2) ครูขาดการสนบัสนนุจากผู้บริหารอยา่งตอ่เน่ือง เชน่ แหลง่ข้อมลู  งบประมาณ             

การเผยแพร่ผลงาน  กิจกรรม  ขวญัและกําลงัใจ  การฝึกอบรม  การสร้างบรรยากาศทางวิชาการ            

ยกยอ่ง  เชดิชเูกียรต ิ จดัประกวด 

  (3) ครูมีงานพเิศษนอกเหนือจากการสอนมากจงึไมมี่เวลาทําการวิจยัในชัน้เรียน  
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  (4) ครูขาดความละเอียดรอบคอบ ความรับผดิชอบ  อดทน  ชา่งสงัเกต  ใฝ่หาความรู้        

ความมุง่มัน่ในการทําวิจยั  การทํางานท่ีเป็นระบบ 

   จงึนํามาเป็นแนวทางในการสํารวจกลุม่ตวัอยา่งข้าราชการครู  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษาเขต 2  โดยผา่นกระบวนการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือก่อนจะนําไปสํารวจ

กลุม่ตวัอยา่งจํานวน  370 คน  ผลการสํารวจพบวา่  สภาพปัญหา และความต้องการในการพฒันา

สมรรถนะครูนกัวิจยัเป็นเร่ืองของความรู้ ความเข้าใจการปฏิบตักิารวิจยั องค์ความรู้ด้านเทคนคิวิธีการ

วิจยั  ทําให้ครูมองการวิจยัเป็นเร่ืองยุง่ยาก  ทําให้เกิดทศันคตทิางลบตอ่การปฏิบตักิารวิจยั  ประกอบ

กบัปัญหาเฉพาะบคุคลเร่ืองเวลา  การให้ความสําคญัของผู้บริหาร  ซึง่เป็นเหตผุลท่ีอธิบาย

ปรากฎการณ์การผลติผลงานวิจยัของครูท่ีลดลง ได้เป็นอยา่งดี  เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาการเรียนการ

สอนด้วยการวิจยัตรงตามความต้องการ  วิธีการอบรมไมเ่พียงพอตอ่การเรียนรู้ซึง่ครูให้ความเหน็วา่  

เม่ือสิน้สดุการอบรมองค์ความรู้ไมไ่ด้รับการตอ่ยอด  ทําให้สิง่ท่ีอบรมหยดุชงกั ซึง่ข้อมลูจากการสํารวจ

นีส้อดคล้องกบัข้อมลูการสงัเคราะห์เอกสารงานวิจยัสภาพปัญหา และความต้องการพฒันาการวิจยั

(อรวรรณ  เหมือนสดุใจ . 2545: 156 ;ปราณีรัตน์  อกัษร . 2545: 98; บงัอร  หิรัญอร . 2545: 154;    

วลัภา  ภมูิปัญญา. 2546: 172; สพุานี  ช่ืนชิต . 2546: 189) 

 จากผลการศกึษาดงักลา่ว  ผู้ วิจยันํามาเป็นแนวทางในการออกแบบกระบวนการการจดั

กิจกรรมเพ่ือให้ครูมีความเข้าใจการวิจยัท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของกลุม่เป้าหมายท่ีเป็นผู้ใหญ่  การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้สําหรับผู้ใหญ่ จงึถกูออกแบบขึน้ด้วยแนวคดิ  4 แนวคดิ  คือ แนวคดิกระบวนการ

เรียนรู้แบบนําตนเอง (Self-  directed learning) เหตผุลท่ีใช้แนวคดินี ้ เพราะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มี

มโนทศัน์สําคญัเก่ียวกบั  วฒุภิาวะ  มองตนเองวา่สามารถควบคมุ  และนําตนเองได้  มีอิสระเป็นผู้ นํา

ตนเอง  มีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยแสดงพฤตกิรรมท่ีหลากหลาย  ทําให้ผู้ เรียน

ต้องควบคมุการเรียน  และทําความเข้าใจเนือ้หาด้วยตนเอง  กริฟฟิน(Griffin.1987:153)   ดงันัน้

แนวคดินีส้นบัสนนุการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  โดยสามารถเลือกความเป็นอิสระในการเรียนรู้สาระเก่ียวกบั

การวิจยัทัง้ 7 สาระ  ในรูปแบบการศกึษาด้วยตนเอง  และการพบกลุม่  สอดคล้องกบังานวิจยัของ     

ลาวลัย์  ทองมนต์ (2541: 133 )เปรียบเทียบลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองระหวา่งครูนกัวิจยั 

และครูท่ีไมเ่ป็นนกัวิจยั  พบวา่ ครูนกัวิจยัมีลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองสงูกวา่ครูท่ีไมเ่ป็น

นกัวิจยั  ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึสนบัสนนุการเรียนรู้ของครูด้วยการจดักระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง  ตาม

แนวคดิทฤษฏีของ Knowles ทัง้นีภ้ายใต้ความชว่ยเหลือแนะนําและสนบัสนนุจากผู้ อ่ืน  เชน่ เพ่ือน  

ผู้สอน  วิทยากร  การนําแนวคดินีม้าใช้  จงึมีความเหมาะสมในบริบทของเวลาจํากดั  ดงันัน้การศกึษา        

ด้วยตนเอง  การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสง่ผลให้ครูมีความเปล่ียนแปลงด้านความรู้     

ความเข้าใจ  จติวิจยั  ทกัษะการปฏิบตักิารวิจยัในชัน้เรียนในกรอบเนือ้หาเดียวกนั  และแนวคดิ       
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การจดัการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน  ผู้ วิจยัสงัเคราะห์กระบวนการเรียนรู้นีต้ามแนวคดิของ

โคล์บ Kolb 1983 ; อีวาล และซูซาน Eva & Susan 2001 ; วฒันาพร  ระงบัทกุข์.2542 ;  สมศกัดิ ์     

ภูว่ภิาดาวรรธน์ .2544 ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน 1. การมีสว่นร่วมในประสบการณ์จริง  2.  การสะท้อน

การกระทํา  3. สรุปแนวคดิหลกัการ 4. ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่ เพ่ือเอือ้ตอ่   การเรียนรู้ของ

ผู้ เรียนท่ีมีความแตกตา่ง  หลากหลาย  ทัง้ความรู้และประสบการณ์  จงึออกแบบกระบวนการเรียนรู้    

ทัง้ 4 ขัน้ตอน ในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง และรูปแบบการพบกลุม่โดยรายละเอียดของ

กิจกรรมสะท้อนแนวคดิ  และสร้างความเข้าใจภาพรวมของสาระเนือ้หา ด้วยกระบวนการเรียนรู้        

ผงัมโนทศัน์ท่ีโนเวค (Novak .1984)ได้กลา่ววา่ เป็นกระบวนการสะท้อนความคดิ  ความเข้าใจของครูท่ี

มีตอ่   การเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึง่  โดยอาศยัประสบการณ์เดมิประมวลเข้าด้วยกนัจนเป็นข้อสรุป      

ทําให้ทราบถึงความคดิ  ความเข้าใจของผู้สร้าง ท่ีมีตอ่เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ เหตผุลท่ีเลือกแนวคดินี ้

สอดคล้องกบังานวิจยัของ สนีุย์   สอนตระกลู (2535) กลา่วถึงกระบวนการเรียนรู้ผงัมโนทศัน์ชว่ยให้

ผู้ เรียนเข้าใจภาพรวมของเนือ้หา  การมองความสมัพนัธ์เช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบสง่ผลให้ผู้ เรียนเข้าใจ

เร่ืองยากได้มีประสทิธิภาพมากขึน้  ชว่ยประหยดัเวลา  ไมเ่กิดความเบ่ือหนา่ยในการอา่น  เสมือนแผน

ท่ีแสดงเส้นทางการเรียนรู้ในเร่ืองหนึง่ๆ  ใช้สรุปบทเรียน  ประเมินผลหรือสํารวจความเข้าใจบทเรียน

ของผู้ เรียน  และสดุท้ายกระบวนการเรียนรู้แบบพบกลุม่  จากสภาพปัญหา อปุสรรคการเรียนรู้ด้านการ

วิจยัของครู ข้อจํากดัเร่ืองเวลา  ความสามารถและประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนั  ความเร็วช้าในการ

เรียนรู้  เหลา่นีส้นบัสนนุแนวคดิการศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  แตบ่างครัง้พบปัญหา  อปุสรรคผู้ เรียน

ต้องการเพิม่เตมิความรู้  เนือ้หาสาระท่ีจําเป็น  ต้องการความกระจา่งในเนือ้หาท่ีซบัซ้อน  รวมถึง      

การกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั  ตดิตามความก้าวหน้า  และตรวจสอบความเข้าใจ

ของผู้ เรียน กระบวนการพบกลุม่นีจ้งึเป็นแนวทางการศกึษาหาความรู้วิธีการหนึง่ท่ีชว่ยแก้ไขข้อคําถาม

ของผู้ เรียน  เม่ือผู้ เรียนได้มาพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั  อีกทัง้ยงัขยายพืน้ท่ีทางวิชาการให้

เข้มแขง็ด้วยกระบวนการพบกลุม่อีกด้วย  (ทิศนา  แขมมณี. 2548: 78)   

 1.2  สร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  

ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสาร  ตําราเก่ียวกบัการสร้างรูปแบบ  นํามากําหนดองค์ประกอบของรูปแบบ การ

เสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้แบบ  Semantic  Model  คือ  

เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาในการอธิบาย  และแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบตา่งๆของรูปแบบ 

(Keeves. 1997)  โดยเร่ิมศกึษาวิเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกบัการศกึษาผู้ใหญ่ท่ีมีมโนทศัน์สมัพนัธ์

กบัการแก้ปัญหาการเรียนรู้การวิจยัของข้าราชการครู ได้แก่   แนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้แบบนํา

ตนเอง(Self – directed Learning)   แนวคดิกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐาน 

(Experiential  Learning)  แนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ผงัมโนทศัน์( Mind  Map 
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Learning)  และแนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้พบกลุม่  (Group  Process  Learning)    

ผลการศกึษาทัง้หมดนํามาบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ทัง้ 4 แนวคดิ  โดยการสงัเคราะห์มโนทศัน์

ความสอดคล้องระหวา่งข้อมลูแนวคดิ  ทฤษฎีและนํามาประยกุต์เป็นหลกัการจดักิจกรรมเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยั  ได้โครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ซึง่มีทัง้หมด  8 

องค์ประกอบ 1) ความเป็นมา  และความสําคญัของรูปแบบ  2) หลกัการของรูปแบบ  3) ลกัษณะ

สําคญัของรูปแบบ  4)วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ  5) โครงสร้างเนือ้หา  6) กระบวนการจดักิจกรรม 7) 

การประเมินผลของรูปแบบ  8)สภาพบง่ชีก้ารบรรลเุป้าหมาย   ทัง้นีมี้จดุเน้นท่ีการเสริมสร้างให้ครูฝึก

ประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะสําคญั  5  ประการดงันี ้

 ความเป็นตวัของตวัเอง (Self-Autonomy)  คือผู้ เข้าร่วมกิจกรรมคดิริเร่ิมการเรียนเอง           

โดยวินิจฉยัความต้องการในการเรียนของตน  กําหนดเป้าหมายและส่ือการเรียน  ตดิตอ่กบับคุคลอ่ืน  

เลือกใช้ยทุธวิธีการเรียนรู้  เสริมแผนการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนของตนด้วยความร่วมมือ  

ชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืนหรือไมก็่ได้  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความอิสระภายใต้สญัญาการเรียน ซึง่เป็นเคร่ืองมือ

แสดงกรอบการเรียนไปสูเ่ป้าหมายเดียวกนั  โดยการควบคมุและนําตนเองได้  มีความอิสระในการ

แสดงความคดิเหน็  การชีแ้นะ  การอภิปราย  และการร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ  อยากรู้  สมคัรใจท่ี

จะเรียนด้วยตนเอง  รวมถึงทศันคต ิ คา่นิยมของครูจากการแสดงออกท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่  

 สร้างแรงจูงใจ (Motivation  Building)  คือ  การสร้างความพร้อมทางทศันคตใิห้กบั

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงความสําคญั  คณุคา่ในสิ่งท่ีเรียนรู้  ด้วยจิตใต้สํานกึของการเป็นครูท่ีดี  

ตระหนกัในบทบาทภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  เข้าร่วมกิจกรรมพฒันาวิชาชีพด้วยความเตม็ใจ        

ความกระตือรืนร้น  เอาใจใสแ่ละมีความรับผดิชอบ  กระทําอยา่งตอ่เน่ือง  

เอือ้อํานวยการเรียนรู้ (Access  Facilitator) คือ การสนบัสนนุการพฒันาการวิจยั           

ด้วยการอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  เป็นทางเลือกให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  

ได้ศกึษานอกเหนือจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เชน่ สนบัสนนุวิทยากร  หรือผู้ เช่ียวชาญให้ความกระ

จางเก่ียวกบัการวิจยัในเร่ืองตา่งๆ  สนบัสนนุเคร่ืองมือสําหรับการพฒันา และประเมินสมรรถนะครู

นกัวิจยัให้ผู้ เรียนพฒันาตนเองตามเป้าหมายเดียวกนั  อีกทัง้ออกแบบการเรียนรู้อํานวยให้ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองและการพบกลุม่  

ลงมือปฏิบติัอย่างเป็นระบบ(Respond to Authentic System) คือ ปฏิกิริยาโต้ตอบของ

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  ท่ีมีตอ่การเรียนรู้การพฒันาตนเองด้านการวิจยั  ตามขัน้ตอนการเรียนรู้จาก      

มโนทศัน์ท่ีงา่ยไปสูม่โนทศัน์ท่ียาก  และนําประสบการณ์มาปรับใช้ในการฝึกปฏิบตัใินกิจกรรม       

ผลการปฏิบตักิิจกรรมหรือแบบฝึกในหนว่ยท่ี 1 จะเช่ือมโยงเนือ้หาในหนว่ยท่ี 2 เช่ือมโยงตอ่ไปจน
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หนว่ยสดุท้าย  การฝึกปฏิบตัติัง้แตต้่นจนจบกระบวนการตามขัน้ตอนทําให้ครูมีประสบการณ์  การทํา

วิจยัอยา่งตอ่เน่ือง เช่ือมโยงองค์ประกอบยอ่ยท่ีสมัพนัธ์เป็นองค์รวมได้อยา่งมีความหมาย  

พบและติดตาม (Team meeting and Reflection) หมายถึง  การตรวจสอบผลจากการฝึก

ปฏิบตัขิองผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  วา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด หรือบรรลจุดุมุง่หมายมากน้อย

เพียงใด  โดยกําหนดระยะเวลาคงท่ี เชน่ ตรวจสอบเม่ือจบกิจกรรมในครัง้นัน้ทนัที หรือ เรียน 1 หนว่ย 

ตรวจสอบ 1ครัง้ เป็นต้น  เพ่ือให้ผลสะท้อนกลบัการปฏิบตัเิป็นข้อมลูในการปรับปรุงและพฒันาให้กบั

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  นอกจากนีท้ัง้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  และวิทยากรสามารถตดิตามความก้าวหน้าได้

จากชอ่งทางท่ีไมเ่ป็นทางการ เชน่ โทรศพัท์  จดหมายอิเล็กทรอนิค เป็นต้น  

ประกอบด้วยขัน้ตอนการเรียนรู้ของรูปแบบ 5 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ที ่1 เต็มใจและเห็นคณุค่า (Willing and Value)คือ  ขัน้ท่ีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างทศันคติ

ท่ีดีตอ่การวิจยัในชัน้เรียน และจะร่วมกิจกรรมด้วยความสมคัรใจ  กระตือรืนร้น  และมีความ

รับผดิชอบ  โดยขัน้ตอนนีผู้้สอนจะชีแ้จง  วิธีการ  และประโยชน์การพฒันาสมรรถนะครูนกัวิจยั        

จงูใจให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  เกิดความสนใจ ตระหนกัในความสําคญัการพฒันาการเรียนการสอน  

ขัน้ที ่2 การมีส่วนร่วมในประสบการณ์จริง หรือขัน้ลงมือปฏิบติัจริง(Do) คือในขัน้ตอนนี ้

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมต้องเผชิญ หรือสมัผสัประสบการณ์จริง หรือกระทํากิจกรรมจริง 

ขัน้ที ่3 การสะทอ้นการกระทํา(Review)  คือ ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมลูแล้วสะท้อน

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูออกมาเป็นความคดิในเร่ืองท่ีได้กระทําและการสะท้อนการกระทําโดย ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม  ต้องใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีหลากหลายรวมถึงกระบวนการสงัเกต  กระบวนการคดิ

วิเคราะห์ นําข้อมลูมาแยกแยะ จดัระบบเพ่ือประมวลผลข้อมลู นําเสนอผลการประมวลข้อมลูท่ีได้

ออกมาด้วยการอธิบาย  อภิปราย พดูหรือเขียนความรู้สกึตอ่สิง่ท่ีได้จากการวิเคราะห์หรือประมวลผล

ข้อมลู ซึง่เป็นการทบทวน สิ่งท่ีได้สมัผสัประสบการณ์ท่ีผา่นกระบวนการคดิวิเคราะห์มาแล้ว  

 ขัน้ที ่4 สรุปแนวคิดหลกัการ (Learn)คือ  ขัน้ท่ีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจ เช่ือมโยง

ความรู้ แล้วสรุปอ้างอิงสร้างความคดิรวบยอดจากการคดิวิเคราะห์ข้อมลู  โดยเฉพาะถ้าได้มี           

การแลกเปล่ียนมมุมองท่ีหลากหลายก็จะเกิดความเช่ือมโยงของความรู้เป็นปัญญาท่ีได้จากการ

ปฏิบตัเิป็นหลกัการ และสร้างความรู้ใหมข่ึน้ 

 ขัน้ที ่5 ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่  (Apply)หมายถึง ขัน้ตอนนีผู้้ เข้าร่วมกิจกรรม  

สามารถนําหลกัการ และความรู้ใหมท่ี่ได้ไปทดลองใช้หรือทดลองใช้ในสถานการณ์ใหมห่รือ

ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัเป็นวงจรตอ่เน่ืองกนั 
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 ดงันัน้  รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้       

ในการวิจยัครัง้นี ้ จงึเป็นการสง่เสริมให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ  มีเจตคตท่ีิดี  และ

สามารถลงปฏิบตัเิก่ียวกบักระบวนการวิจยั  โดยเน้นให้เป็นการฝึกปฏิบตักิิจกรรมท่ีรู้จกัควบคมุกํากบั

ตนเอง  และมีสว่นร่วมกบักิจกรรมด้วยการแลกเปล่ียนประสบการณ์  สอดคล้องกบัหลกัการท่ีกลา่วไว้

วา่  การจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับผู้ใหญ่  คือ การฝึกให้คดิ  ปฏิบตั ิ และมีสว่นร่วมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ซึง่กนัและกนั   สามารถเรียนรู้ได้เป็นอยา่งดีถ้าสาระเนือ้หานัน้ๆใกล้ตวัสามารถนํามาปรับ

ประยกุต์ใช้กบัการทํางาน  หรือเป็นสาระเนือ้หาท่ีตนความสนใจ  เน่ืองจากผู้ใหญ่มีประสบการณ์ท่ี

หลากหลายสามารถนํามาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัการเรียนรู้กนั  (จารุวรรณ  ศลิปรัตน์ .2548: 179)   

 

2.  คุณภาพของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย ด้วยการบูรณาการ

กระบวนการเรียนรู้  จากการประเมนิโดยผู้ เช่ียวชาญ  ประเมนิความเหมาะสม  และความสอดคล้อง

ของรูปแบบเป็นการประเมินเบือ้งต้นก่อนนํารูปแบบไปทดลองใช้ พบวา่  ผู้ เช่ียวชาญประเมินวา่รูปแบบ

นีมี้ความเหมาะสมในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ  ระดบัมากท่ีคา่เฉล่ียระหวา่ง  4.20 – 4.40 ระดบัมาก

ท่ีสดุ  มีคา่เฉล่ียระหวา่ง 4.60 – 4.80 และองค์ประกอบตา่งๆของรูปแบบมีความสอดคล้องกนัมีคา่ดชันี

ความสอดคล้องตัง้แต ่0.40- 1.00  ผลการประเมนิคณุภาพดงักลา่วสามารถอภิปรายได้วา่ เป็นเพราะ

รูปแบบนีส้ร้างขึน้อยา่งเป็นระบบสอดคล้องกบัหลกัการสร้างรูปแบบท่ีมีลกัษณะเป็น  Semantic 

Model  คือเป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาในการอธิบายและแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบตา่งๆ 

ของรูปแบบ(Keeves.1997)  การแสดงองค์ประกอบตา่งๆมีความเป็นมาจากความจําเป็นในการ

พฒันาครูสูก่ารเป็นนกัวิจยัในยคุปฏิรูปการเรียนรู้  และสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้  โดยนําแนวคดิการจดั

การศกึษาสําหรับผู้ใหญ่  และทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกนั ทําให้รูปแบบนีมี้ลกัษณะเดน่คือ  เป็น

รูปแบบท่ีมุง่ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนใจ  สมคัรใจ  พร้อมเปิดรับข้อมลูมีสว่นร่วมในการเรียนรู้  ได้

ฝึกคดิวิเคราะห์  สงัเคราะห์  โดยการเรียนรู้ประสบการณ์เดมิมาเป็นสว่นหนึง่ในการเรียนรู้

ประสบการณ์ใหม ่ ผู้ เรียนมีจดุมุง่หมาย  และแรงจงูใจ  ในการทํากิจกรรมให้บรรลเุป้าหมาย  โดยมี

วิทยากรเป็นผู้ เอือ้อํานวยการเรียนรู้  ซึง่ในการจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัการของรูปแบบการ

เสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้    สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้ 

 ขัน้ท่ี 1  ขัน้ เตม็ใจและเห็นคณุคา่ (Willing and Value) ขัน้ท่ีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างทศันคตท่ีิ

ดีตอ่การวิจยั  และจะร่วมกิจกรรมด้วยความสมคัรใจ  กระตือรือร้น และมีความรับผดิชอบ  โดยขัน้

ตอนนีวิ้ทยากรจะชีแ้จง  วิธีการ  และประโยชน์การพฒันาสมรรถนะครูนกัวิจยั  จงูใจให้ผู้ เรียนเกิด

ความสนใจ  ตระหนกัในความสําคญัการวิจยั  จากการนํารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั 

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ไปใช้  พบวา่  ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนได้ปรับความเข้าใจ  ทศันคต ิ  
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โดยวิทยากรจดักิจกรรมเพ่ือเปรียบเทียบกบัการนําหลกัวิจยัไปใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนการ

สอนได้เป็นรูปธรรม  เชน่ กิจกรรมฉีกกระดาษในหนว่ยกิจกรรมท่ี 1  เร่ืองการวิจยักบัการเรียนการสอน  

การฉีกกระดาษก่อนและหลงัการจดักระทําจะได้ผลท่ีแตกตา่งกนัแทนท่ีวิทยากรจะบอกผู้ เข้าอบรม

โดยตรงวา่การวิจยัเชงิทดลองต้องมีการจดักระทําตวัแปร  สําหรับรูปแบบนีใ้ช้กิจกรรมฉีกกระดาษเป็น

ตวันําให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจ ซึง่จะสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรมวา่ท้ายท่ีสดุเข้าร่วม

กิจกรรมแล้วผู้ เข้าร่วมจะได้อะไรกลบัไปหลงัจากท่ีทํากิจกรรมแล้ว นอกจากนีวิ้ทยากรได้สะท้อน

ความรู้สกึในการจดักิจกรรมในขัน้นีว้า่  เป็นขัน้ท่ีสําคญั  เพราะการจดักิจกรรมสําหรับผู้ใหญ่ท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะท่ีหลากหลาย  การนํากิจกรรมเพ่ือปรับความเข้าใจ  ให้ทกุคนมีเป้าหมายเดียวกนั เปิด

ใจรับและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั  รวมถึงชว่ยในการละลายพฤตกิรรมผู้ เข้าร่วมกิจกรรมนําไปสู่

ความไว้วางใจ  และเกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือในท่ีสดุ  อีกทัง้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคดิเห็นใน

แบบประเมนิรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  5 

องค์ประกอบ  (S M A R T  Training

X

  Model)  องค์ประกอบท่ี 1 ความเป็นตวัของตวัเอง  จากการจดั

กิจกรรมพบวา่  มีการจดักิจกรรมเพ่ือสร้างความเป็นตวัของตวัเอง  ในขัน้เตม็ใจและเห็นคณุคา่อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสดุ = 4.63  S.D.=0.19 และองค์ประกอบท่ี 2 การสร้างแรงจงูใจ  อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสดุ X = 4.78 S.D.=0.21 

ขัน้ท่ี 2  การมีสว่นร่วมในสถานการณ์จริง  หรือขัน้ลงมือปฏิบตัจิริง (Do)  ในขัน้นีผู้้ เข้าร่วม

กิจกรรมต้องเผชิญหรือสมัผสัประสบการณ์จริง  โดยลงมือปฏิบตักิิจกรรมระดมสมองเพ่ือหาคําตอบใน

ประเดน็ท่ีวิทยากรถาม  ด้วยการใช้ประสบการณ์เดมิข้อมลูท่ีได้อาจจะถกูต้องหรือไมก็่ได้  ทัง้นีเ้พ่ือเป็น

การวดัความรู้ ความเข้าใจพืน้ฐาน  ก่อนท่ีจะเข้าสูเ่นือ้หาในขัน้ตอ่ไป  จากการนํารูปแบบนีไ้ปใช้  พบวา่  

ขัน้ตอนนีผู้้ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงเจตคตท่ีิมีตอ่การเรียนรู้อยา่งชดัเจน  มีความกระตือรือร้น  

ทัง้นีเ้พราะผู้ เข้าอบรมซึง่อยูใ่นวยัทํางาน  หรือวยัผู้ใหญ่  เม่ือทราบวา่สิ่งท่ีเรียนรู้เก่ียวข้องโดยตรงกบั

งานท่ีปฏิบตัอิยู ่ จงึเป็นขัน้ท่ีวิทยากรควรใช้โอกาสในการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เข้าอบรมอยา่งเป็น

กลัยาณมติร  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมเกิดความไว้วางใจและรู้สกึวา่ได้รับการยอมรับนบัถือ  เป็นแรง

เสริมในการเรียนรู้ขัน้ตอ่ไป  นอกจากนีผู้้ วิจยัสอบถามผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการประเมนิรูปแบบ

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  5 องค์ประกอบ  (S M A R 

T  Training

X

  Model)  ขัน้ท่ี 2  สงัเคราะห์มาจากองค์ประกอบท่ี 3  เอือ้อํานวยการเรียนรู้ (Access  

Facilitator)อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ = 4.62  S.D.=0.17 

ขัน้ท่ี 3  การสะท้อนการกระทํา (Review)  เม่ือผู้ เข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์  สงัเคราะห์ประเดน็

ความรู้จากประสบการณ์ในขัน้ตอนท่ี2 แล้ว  วิทยากรซึง่เป็นผู้ มีประสบการณ์ความรู้  ความชํานาญใน

เร่ืองท่ีอบรมได้สะท้อนการปฏิบตัขิองผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  หลงัจากวิทยากรท้าทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
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คําถามกระตุ้นการมีสว่นร่วมจนกระทัง้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเผยประสบการณ์  ทําให้เกิดความกระจาง

ชดัในข้อสงสยั  นอกจากนีผู้้ วิจยัสอบถามผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการประเมนิรูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  5 องค์ประกอบ  (S M A R T  Training

X

  

Model)  ขัน้ท่ี 3 สงัเคราะห์มาจากองค์ประกอบท่ี 3  เอือ้อํานวยการเรียนรู้ (Access  Facilitator)อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสดุ( = 4.62  S.D.=0.17) 

ขัน้ท่ี 4 สรุปแนวคดิหลกัการ (Learn)   ขัน้นีจ้ะตอ่เน่ืองจากขัน้ท่ี 3  เม่ือสะท้อนการกระทําแล้ว  

เพ่ือให้เกิดความนา่เช่ือถือของข้อความรู้  ข้อเทจ็จริงให้กบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  ขัน้นีจ้งึมีความสําคญั  

โดยผู้ วิจยัออกแบบให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ด้วยการจดัประสบการณ์เชงิข้อเทจ็จริงในองค์

ความรู้ด้านการวิจยั  จงึมีส่ืออปุกรณ์ชว่ยเอือ้อํานวยในการจดักิจกรรมของวิทยากร  นอกจากนีผู้้ วิจยั

สอบถามผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการประเมนิรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วย     

การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  5 องค์ประกอบ  (S M A R T  Training

X

  Model)  ขัน้ท่ี 4  สงัเคราะห์

มาจากองค์ประกอบท่ี 3  เอือ้อํานวยการเรียนรู้ (Access  Facilitator)อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุคา่เฉล่ีย 

4.62  S.D.=0.17และ องค์ประกอบท่ี 4 ลงมือปฏิบตัอิยา่งเป็นระบบ(Respond to Authentic System)  

อยูใ่นระดบัมาก( = 4.49   S.D.=0.19) 

ขัน้ท่ี 5  ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่(Apply)  จากขัน้ท่ี 1 - 4 ผู้ วิจยัคาดหวงัวา่ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมเร่ิมมีความเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ทัง้ด้านความรู้  ด้านจติใจ  ความรู้สกึอารมณ์  และด้านทกัษะ  

เพ่ือตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  นอกจากนีผู้้ วิจยัสอบถามผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

เก่ียวกบัการประเมนิรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วย     การบรูณาการกระบวนการ

เรียนรู้  5 องค์ประกอบ  (S M A R T  Training

X

  Model)  ขัน้ท่ี 4  สงัเคราะห์มาจากองค์ประกอบท่ี 3  

เอือ้อํานวยการเรียนรู้ (Access  Facilitator)อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุคา่เฉล่ีย 4.62  S.D.=0.17และ 

องค์ประกอบท่ี 4 ลงมือปฏิบตัอิยา่งเป็นระบบ(Respond to Authentic System)  อยูใ่นระดบัมาก  

( = 4.49   S.D.=0.19 ) 

3. การทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวจัิย ด้วยการบูรณาการ

กระบวนการเรียนรู้     

    จากการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวน   

การเรียนรู้กบัข้าราชการครู สามารถอธิบายผลของรูปแบบได้ดงันี ้

     3.1  ผลเปรียบเทียบสมรรถนะครูนกัวิจยัของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมก่อนและหลงัการทดลอง

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  พบวา่ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมมีคะแนนเฉล่ียสมรรถนะครูนกัวิจยัโดยรวมหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง  อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  เม่ือเปรียบเทียบสมรรถนะครูนกัวิจยัทัง้ 3 ด้าน  คือ ด้านความรู้ความ



196 

 

เข้าใจการวิจยั  ด้านจติวิจยั  ด้านทกัษะปฏิบตักิารวิจยั พบวา่ หลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ียสงูกวา่

ก่อนการทดลอง  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

     3.2  ความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้  พบวา่  ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.40, S.D.= 0.19) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ข้อพบวา่ ความพงึพอใจตอ่การใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั   ด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก ยกเว้นข้อท่ีวา่มีความพงึพอใจตอ่ วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ        

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้   เอกสารประกอบรูปแบบ    

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้   วิทยากร  และการนําความรู้

ไปใช้ประโยชน์ได้อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

     ผลการศกึษาวิจยัข้อ  3.1 และ3.2  เป็นคําตอบจดุมุง่หมายการวิจยั ข้อท่ี 2 ซึง่แสดงให้เห็น

วา่ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้มีประสทิธิผลตอ่

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  ปัจจยัท่ีทําให้เกิดผลของรูปแบบ

เชน่นีน้า่จะเกิดจากเหตผุล  5 ประการดงันี ้

      (1)  กิจกรรมมีความสอดคล้องกบัธรรมชาตกิารเรียนรู้ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมซึง่เป็นผู้ใหญ่    

ทําให้สามารถเรียนรู้ได้ดีเม่ือได้แลกเปล่ียนประสบการณ์กนั   มีการนําเสนอประสบการณ์  ฝึกปฏิบตั ิ 

เรียนรู้ข้อเท็จจริง  วิทยากรมีการเสริมแรงและนําเสนอวิดีทศัน์สัน้จงูใจผู้ เข้าร่วมกิจกรรม   อีกทัง้มีการ

ตัง้คําถามท่ีนา่สนใจชว่ยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั และท้าทายความรู้ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

ตลอดการจดักิจกรรม ดงัท่ี สวุฒัน์  วฒันวงศ์ .(2538:  130) ได้กลา่วไว้วา่  สิ่งท่ีต้องตระหนกัในการจดั

กิจกรรมสําหรับผู้ใหญ่ คือเข้าใจธรรมชาตขิองกลุม่เป้าหมาย บทบาทผู้สอน  บทบาทผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

เพ่ือสร้างบรรยากาศความเป็นกนัเอง   ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้มีสว่นร่วมและนําประสบการณ์มา

แลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยผู้สอนมีหน้าท่ีเป็นผู้ อํานวนความสะดวก และกระตุ้นผู้ เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิด

การเรียนรู้ 

      (2)  เนือ้หาสาระของแผนจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ในรูปแบบมีความเหมาะสม

สอดคล้องกบัการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ทัง้นีเ้ป็นเพราะผู้ วิจยัจดัทําเอกสารคูมื่อประกอบ

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้   โดยมีการสอบถาม

ความต้องการในการพฒันาตนเองด้านการวิจยั  กบัข้าราชการครู  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษาเขต 2  จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง  370  คน  จนกระทัง่ได้เนือ้หาตรงตามท่ีกลุม่ตวัอยา่งต้องการ  

แล้วนําแผนจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องเนือ้หาแตล่ะกิจกรรม  

แล้วนําไปศกึษากลุม่นําร่องทัง้ 10 กิจกรรม  จากนัน้นําผลการศกึษามาหาคา่ประสทิธิภาพเอกสาร

คูมื่อประกอบรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  และให้
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ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแสดงความคดิเหน็  เป็นคําถามปลายเปิด  พบวา่  ประสทิธิภาพของเอกสารคูมื่อ

ประกอบรูปแบบมีคา่เทา่กบั 68.00/78.25  เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ 80/80ปรากฎวา่เอกสารคูมื่อประกอบ

รูปแบบท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพต่ํากวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  จงึรวบรวมข้อแนะนํามาปรับปรุงเอกสาร

สําหรับใช้ประกอบการทดลองรูปแบบกบักลุม่ตวัอยา่ง 30 คน พบวา่ประสิทธิภาพของเอกสารคูมื่อ

ประกอบรูปแบบมีคา่เทา่กบั 82.27/ 81.25 เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ 80/80  ปรากฎวา่เอกสารคูมื่อประกอบ

รูปแบบท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  แสดงวา่เอกสารคูมื่อประกอบรูปแบบการ

เสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้      มีประสทิธิภาพพร้อม

นําไปใช้คูก่บัการจดักิจกรรมของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้  ดงัท่ี  ชยัยงค์  พรหมวงศ์.(2545:  56)  ได้กลา่วถึงความสําคญัของเอกสาร

ประกอบกิจกรรมเป็นการรวบรวมทรัพยากรท่ีใช้ในการจดักิจกรรมทัง้เนือ้หาสาระ  อปุกรณ์  วิธีการ  

ส่ือ  และการประเมินเข้าไว้ด้วยกนั  เพ่ือความสะดวกในการใช้สําหรับดําเนินกิจกรรม  เอกสาร

ประกอบกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพสง่ผลให้การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการเรียนรู้เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพได้เชน่กนั 

      (3)  ประสบการณ์เดมิของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ มีประสบการณ์ใน

การทําวิจยั  เม่ือผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์เพิ่มขึน้  จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองท่ี

สอดคล้องกบัประสบการณ์เดมิ  ทําให้สามารถเปล่ียนแปลงประสบการณ์ไปสูค่วามรู้ได้เร็ว  เห็นได้

จากขัน้ท่ี 5 ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหมท่ี่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแสดงความคดิเห็น  และทําแบบ

ฝึกได้อยา่งถกูต้อง ซึง่ในกระบวนการจดักิจกรรมได้บรูณาการกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์

เป็นฐานผลท่ีได้สอดคล้องกบัแนวคดิของโคล์บ(Kolb.1983) ได้กลา่ววา่การเรียนรู้จากประสบการณ์

เป็นกระบวนการสร้างความรู้โดยการปรับเปล่ียนประสบการณ์อยา่งตอ่เน่ือง  จากการสงัเกต  การ

สะท้อนความคดิ  และการสรุปความคดิรวบยอดเป็นความรู้สูก่ารนําไปใช้ประโยชน์ 

   3.3  เป็นผลจากการใช้แนวคดิ  4 แนวคดิ คือ  แนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้แบบนํา

ตนเอง(Self – directed Learning)   แนวคดิกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐาน 

(Experiential  Learning)  แนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ผงัมโนทศัน์( Mind  Map 

Learning)  แนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้พบกลุม่  (Group  Process  Learning)  วา่เป็น

แนวคดิท่ีชว่ยสนบัสนนุการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  ในการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้หลายขัน้ตอน  เพราะ

เช่ือวา่แตล่ะคนเกิดการเรียนได้แตกตา่งกนับางคนเรียนรู้ได้ดีจากการฟัง  บางคนเรียนรู้ได้ดีจากการ

เหน็  บางคนเรียนรู้ได้ดีจากการปฏิบตั ิ ดงันัน้  การออกแบบท่ีหลากหลายจงึเป็นการชว่ยให้ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมเกิดประสบการณ์เรียนรู้ได้ดี  ดงึดดูให้เกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้ให้ประสบความสําเร็จ

(ประดษิฐ์ เหลา่เนตร์ และคณะ. 2549:  75) 
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   3.4  เป็นผลจากการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการ

กระบวนการเรียนรู้ท่ีสงัเคราะห์จากแนวคดิการเรียนรู้แบบนําตนเอง  เข้ามาบรูณาการในชว่งเร่ิมต้น

ของการทํากิจกรรม  เพราะโดยธรรมชาตขิองการเข้าร่วมกิจกรรมนัน้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมตา่งก็มีความ

เป็นตวัของตวัเองการทํากิจกรรมในองค์ประกอบแรกจะชว่ยคดักรอง  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีความสนใจ

และสมคัรใจ  แล้วเข้าสูก่ารจงูใจให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ นอกจากจะสร้างความ

เข้าใจในทิศทางเดียวกนัแล้วยงัชว่ยให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเห็นเป้าหมายของตนเองชดัเจนมากขึน้     

(อรุณรักษ์  พว่งผล  และคณะ .2538: 14-15 ) 

 

ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย  

1.  ลกัษณะของครูท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง  สว่นใหญ่เป็นผู้กระตือรือร้นและรักการเรียนรู้  มีความ

พร้อมในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงคอ่นข้างสงู  สงัเกตได้จากพฤตกิรรมของครูในการฝึกอบรมท่ีมีความ

กระตือรือร้น  และแสดงออกในการร่วมกิจกรรมได้อยา่งดี มาเข้าฝึกอบรมอยา่งสม่ําเสมอ  

2.   การอบรมครูตามรูปแบบนี ้ ครูสามารถลงมือปฏิบตัสิร้างงานวิจยัตามกระบวนการวิจยัได้

ด้วยตนเอง  ซึง่แตล่ะคนจะสร้างงานวิจยัได้สมบรูณ์แบบมากน้อยแคไ่หนก็ขึน้อยูก่บัความรอบรู้  ความ

ขยนั  ความสนใจสว่นตวัของแตล่ะบคุคล  จงึกลา่วได้วา่รูปแบบนีช้ว่ยปรับพืน้ฐานการวิจยัชว่ยการฝึก

ปฏิบตั ิ ชว่ยทบทวนความรู้เดมิ  อีกทัง้ได้เรียนรู้เนือ้หาใหม ่ จงึไมมี่ผลกระทบตอ่ผู้ เรียนท่ีมีพืน้ฐาน

ทางการวิจยัท่ีแตกตา่งกนั  ถ้าเปิดใจรับความรู้  มีการนําตนเองก็สามารถเรียนรู้วิจยัด้วยรูปแบบการ

ฝึกอบรมนีไ้ด้ 

3.  การเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ประสบความสําเร็จได้  สว่นหนึง่เป็นเพราะผู้ ถ่ายทอด

ความรู้ด้านการวิจยัหรือวิชาการเป็นสําคญั  วิทยากรเพียบพร้อมด้วยความรู้ด้านการวิจยัอยา่งเดียวคง

ไมเ่พียงพอยงัต้องเข้าใจความต้องการของผู้ เรียน  มีลกัษณะการพดูจงูใจ   อํานวยความสะดวก

ชว่ยเหลือแนะนํา  มีบคุลิกภาพท่ีมีพลงั  และเป็นกลัยาณมิตรตอ่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอยา่งจริงใจ  

นอกจากนีส้ถานท่ีท่ีใช้ในการฝึกอบรมยงัมีผลตอ่การฝึกอบรมด้วย  

4. กระบวนการฝึกอบรมตามรูปแบบ  S M A R T  Training  Model  ก่อให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจด้านการวิจยั  มีทศันคตท่ีิดีตอ่การวิจยั  และสามารถฝึกปฏิบตักิารสร้างงานวิจยัได้  ซึง่จาก

ผลการวิจยัเป็นท่ีประจกัษ์แล้ววา่  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสะท้อนความรู้ความเข้าใจด้านการวิจยั 

ได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  ทัง้แบบฝึกหดั  การตอบคําถาม  การนําเสนอ  ทําให้ผู้ วิจยัเช่ือวา่สว่นหนึง่

คือผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการคดัเลือกจากระบวนการในองค์ประกอบท่ี 1 ความเป็นตวัของตวัเอง  

หมายความวา่  การเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบนีไ้มไ่ด้เกิดขึน้จากการบงัคบั  ไมไ่ด้เกิดขึน้จากการ



199 

 

สร้างแรงจงูใจภายนอก เชน่ รางวลั  เกียรตบิตัร  แตเ่กิดจากแรงจงูใจภายในท่ีทกุคนสมคัรใจรับความรู้

ด้านการวิจยัเพ่ือไปใช้ในการพฒันางาน  การทํากิจกรรมจงึได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดี  

5.  ระยะเวลาในการอบรมสามารถยืดหยุน่ได้ตามความเหมาะสม  แตพ่ยายามควบคมุ

กระบวนการอบรมให้ครบแล้วผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีความสามารถในการรับรู้หรือเรียนรู้ท่ีหลากหลายจะ

ได้ฝึกปฏิบตั ิ ฝึกคดิวิเคราะห์  แล้วจะทําให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจมากขึน้  สว่นระยะเวลาการ

จดักิจกรรมตดิตอ่กนั หรือเว้นชว่งแตล่ะวนัตอ่กิจกรรมเร่ืองใดเร่ืองหนึง่นัน้ไมมี่ผลตอ่การใช้รูปแบบการ

เสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้นี ้ให้คํานงึถึงความสะดวกของ

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสําคญั  และไมค่วรจดักิจกรรมข้ามหนว่ย        

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศกึษาวิจยัครัว้นี ้ ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะเชงินโยบาย  ข้อเสนอแนะเชงิปฏิบตั ิ และ

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี  ้

1. ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 

    1.1 หนว่ยงานท่ีทําหน้าท่ีพฒันาครู  หรือโรงเรียนท่ีต้องการนํารูปแบบนีไ้ปใช้  ควรพิจารณา

ถึงบรรยากาศและวฒันธรรมขององค์การก่อนวา่  มีความเหมาะสมสอดคล้องกบัการนํารูปแบบนีไ้ปใช้

ในการพฒันาครูหรือไม ่ ทัง้นีเ้พราะความสําเร็จของการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัไมเ่พียงแตจ่ะ

ขึน้อยูก่บัตวับคุคลเทา่นัน้  ยงัขึน้อยูก่บับริบทขององค์กรอีกด้วย  องค์กรหรือโรงเรียนท่ีมีความ

เหมาะสมในการนํารูปแบบนีไ้ปใช้ในการพฒันาครู  ผู้บริหารควรมีลกัษณะดงันีคื้อ  มีความเช่ือใน

หลกัการพฒันางานด้วยกระบวนการวิจยั  และผู้บริหารให้ความสนบัสนนุ   สง่เสริมให้ครูได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั  และควรมีการบริหารงานแบบเปิดโอกาสให้ครูมีสว่นร่วมอยา่งจริงจงั

ในการพฒันาการเรียนการสอน  ด้วยเหตวุา่จะเป็นการชว่ยกระตุ้นให้ครูเหน็ความสําคญัได้มากขึน้  

    1.2  ชว่งเวลาในการจดัอบรม  หากจดัในชว่งเปิดเทอมครูผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความกงัวล

และขาดสมาธิ  สง่ผลตอ่การเรียนรู้ของครู  โรงเรียนหรือสถานศกึษาท่ีจะนํารูปแบบนีไ้ปใช้ควรจดัทํา

นโยบายเก่ียวกบัการพฒันาครูตามรูปแบบนีเ้ป็นโปรแกรมระยะยาว  ท่ีมีความยืดหยุน่ตามความ

เหมาะสมของแตล่ะโรงเรียน  และขอความร่วมมือจากวิทยากรท่ีมีความรู้ด้านการวิจยัมาให้ความรู้ให้

ครูในโรงเรียนแทนการเดนิทางไปเข้าร่วมนอกสถานท่ี   

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ    

    2.1  เน่ืองจากการจดักิจกรรมฝึกอบรมตามรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั           

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ มีจดุเน้นประการหนึง่  คือ ลกัษณะการจดักิจกรรมท่ีเกิดจาก

ความต้องการเรียนรู้  ความสนใจ  ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของครู  เข้าสูก่ระบวนการเรียนรู้อยา่งมีขัน้ตอนท่ี
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เน้นการฝึกปฏิบตั ิ มุง่สง่เสริมให้มีการสนทนาแลกเปล่ียนความรู้ความคดิ  ร่วมวิเคราะห์ปัญหาจาก

ประสบการณ์ท่ีสมาชกิแตล่ะกลุม่พบ  ไมเ่น้นการถ่ายทอดเนือ้หาความรู้    ในการนําแนวคดินีไ้ป

ฝึกอบรมซึง่มีเป้าหมายในการเปล่ียนแปลงด้านความรู้หรือความสามารถในเชงิวิชาการ  จงึควรทําด้วย

ความระมดัระวงั  ทัง้ด้านเนือ้หา  เวลา  สถานท่ี  ความสนใจของผู้ เข้าร่วม  จงึควรมีการวางแผนอยา่ง

รอบคอบ  และการฝึกทกัษะปฏิบตัจิะชว่ยให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมบรรลเุป้าหมาย  นอกจากนีค้วรจดัทํา

เอกสารเพิม่เตมิสําหรับผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง   

    2.2  การจดักิจกรรมฝึกอบรมตามรูปแบบนีจ้ะบรรลผุลได้  ขึน้อยูก่บัผู้ มีสว่นร่วมในการ

เรียนรู้ทกุฝ่าย ได้แก่  วิทยากร  ผู้ชว่ยวิทยากร  และผู้ เข้าอบรม  ผู้จดัการฝึกอบรมจงึควรศกึษาเก่ียวกบั

บทบาทของผู้ มีสว่นร่วมทกุฝ่ายให้เข้าใจชดัเจนในบทบาทหน้าท่ีของตน  เพราะปัจจยัด้านบคุคลถือ

เป็นสว่นประกอบท่ีสําคญัในการทํากิจกรรมให้บรรลเุป้าหมาย  โดยเฉพาะผู้ ท่ีเป็นวิทยากรควรมีความรู้

การวิจยั   มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี  มีความสามารถในการส่ือสาร  การจบัประเดน็และสรุปประเดน็ในการ

อภิปราย มีปฏิภาณไหวพริบเพ่ือชว่ยให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความคดิรวบยอดตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้  

3. ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

    3.1 การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ เป็นการวิจยัและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั   

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  สําหรับข้าราชการครูให้มีพืน้ฐานความรู้เก่ียวกบัการวิจยั โดย

เน้นกิจกรรมการฝึกปฏิบตั ิ การระดมความคดิ  เรียนรู้ตามขัน้ตอนของรูปแบบ  ซึง่เป็นการฝึกปฏิบตัิ

ด้วยระยะเวลาสัน้ๆแล้วนําประสบการณ์เดมิของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมาประกอบการทํากิจกรรม  ดงันัน้

อาจจะไมใ่ช้สถานการณ์ปัญหาท่ีพบจริงในการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน  จงึควรมีการศกึษา     

ท่ีนํารูปแบบนีไ้ปใช้ในโรงเรียนโดยนําปัญหาท่ีพบจริงของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมาเป็นกรณีศกึษาในขัน้การ

ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์จริง  ในขณะเดียวกนัครูก็สามารถถ่ายทอดกระบวนการวิจยั  หรือทกัษะการ

วิจยัให้กบันกัเรียน  นอกจากจะพฒันาครูให้มีทกัษะการแสวงความรู้ความจริงด้วยกระบวนการวิจยั

แล้วครูยงัสามารถถ่ายทอดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์นีใ้ห้เกิดขึน้กบันกัเรียนได้อีกด้วย  

    3.2  การวิจยัครัง้นี ้กลุม่ตวัอยา่งเป็นข้าราชการครู สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษา  เขต 2   ดงันัน้จงึควรทําการวิจยักบัข้าราชการครูสงักดัอ่ืนและทําในจงัหวดัอ่ืน   

    3.3  ควรมีการศกึษาเชงิคณุภาพเพ่ือตดิตาม  และประเมนิความคงทนของการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยัของครูท่ีผา่นการฝึกอบรมตามรูปแบบนี ้
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      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

4.  อาจารย์สมุลนติย์  เกิดหนนุวงศ์  อาจารย์ประจําภาควิชาการศกึษาผู้ใหญ่  

      คณะศกึษาศาสตร์   

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

5. อาจารย์อนภุมู ิ  คํายงั    อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย  

      สาขาวิชาวดัและประเมนิผลการศกึษา  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก  ข 
 

- การวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกบัองค์ประกอบและตวับง่ชีส้มรรถนะครู

นกัวิจยั 
- คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามสภาพปัญหา และความต้องการใน             

การพฒันาการวิจยัของครู 
- คา่ดชันีความสอดคล้องแบบประเมินรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั          

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ ทัง้ 5 องค์ประกอบ   
- แสดงคา่ดชันีความสอดคล้องแบบประเมินสมรรถนะครูนกัวิจยัสําหรับข้าราชการครู 
- คา่อํานาจจําแนกรายข้อ (r) ด้วยการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อ

กบัคะแนนรวม 
- คา่ดชันีความสอดคล้องแบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจด้านการวิจยัก่อนและหลงัทํา

กิจกรรม 
-  คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจด้านการวิจยัแตล่ะหนว่ย 
- คา่ความยากงา่ย (p)  และคา่อํานาจจําแนก (r)โดยใช้คา่สหสมัพนัธ์แบบพอยท์-           

ไบซีเรียล (Point  biserial: )แบบทดสอบวดัความรู้ด้านการวิจยั จํานวน 45 ข้อ 
- คา่ความยากงา่ย (p)  และคา่อํานาจจําแนก (r)โดยใช้คา่สหสมัพนัธ์แบบพอยท์-           

ไบซีเรียล(Point  biserial: )ของแบบทดสอบวดัความรู้ด้านการวิจยั แตล่ะหนว่ย

กิจกรรม หนว่ยละ 6 ข้อ 
- แสดงคา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพงึพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรม

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้   
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ตาราง 25 การวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกบัองค์ประกอบและตวับง่ชีส้มรรถนะครู  

       นกัวิจยั ด้วยคา่ดชันีความสอดคล้อง 

 

  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูนักวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ IOC 

1 2 3 4 5 

ด้านความรู้ความเข้าใจ       

1.สมรรถนะเกี่ยวกับความรู้เบือ้งต้นทางการวิจัยและมโนทัศน์

ของการวิจัย 

      

1.1  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการแสวงหาความรู้ความจริง 1 1 1 1 1 1 

1.2 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมายลกัษณะของงานวิจยัใน

ชัน้เรียน 

1 1 1 1 1 1 

1.3 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความสาํคญัของการวิจยัและ

จรรยาบรรณนกัวจิยั 

1 1 1 0 0 0.6 

1.4 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการวิจยั 1 1 1 1 1 1 

1.5 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประเภทของการวิจยั 1 1 1 1 1 1 

2. สมรรถนะเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการกาํหนดปัญหาการ

วิจัยในชัน้เรียน 

      

2.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการกําหนดปัญหาการวิจยัในชัน้เรียน 1 1 1 1 1 1 

2.2  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการกําหนดวตัถปุระสงค์/สมมติฐาน

การวิจยั 

1 1 1 1 1 1 

2.3  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัตวัแปรการวิจยั 1 1 1 1 1 1 

2.4 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัขอบเขตข้อจํากดั  ข้อตกลงเบือ้งต้น 

และนิยามศพัท์เฉพาะ 

1 1 1 1 1 1 

2.5 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั 1 1 1 1 1 1 

3. สมรรถนะเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นสารสนเทศ

และการหาแหล่งความรู้ที่ช่วยในการวิจัย 

      

3.1  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแหลง่ในการศกึษาค้นคว้าเอกสาร

และงานวิจยั รวมทัง้ผู้ให้คําปรึกษาในการวิจยั 

1 1 1 1 1 1 

3.2 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการสบืค้นข้อมลูสารสนเทศ  โดยใช้

คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต 

1 1 1 1 1 1 

4. สมรรถนะเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการดาํเนินการวิจัย       

4.1 มคีวามรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัรูปแบบการวจิยัเบือ้งต้น เชน่รูปแบบ

การวจิยัแบบไมท่ดลอง แบบกึง่ทดลอง  และแบบทดลอง 

 

1 1 1 1 1 1 
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ตาราง  25 (ตอ่) 

  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูนักวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ IOC 

1 2 3 4 5 

4.2 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัองค์ประกอบที่ทําให้งานวิจยัมีความ

เที่ยงตรง 

1 1 1 1 1 1 

4.3  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 1 1 1 1 1 1 

4.4  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการกําหนดขนาดและเลอืกกลุม่

ตวัอยา่ง 

1 1 1 1 1 1 

4.5 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัข้อมลูและชนิดของข้อมลู 1 1 1 1 1 1 

4.6 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการสร้างเคร่ืองมือวิจยั 1 1 1 1 1 1 

4.7 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ 

ความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ 

1 1 1 1 1 1 

4.8 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทของสถิติในการวิจยั 1 1 1 1 0 0.8 

4.9 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัมโนทศัน์และข้อตกลงเบือ้งต้นของการ

ใช้สถิตพิืน้ฐานและสถิตใินการทดสอบสมมตฐิานเชน่ Z, t test, 2χ  

1 1 1 1 1 1 

4.10 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการอา่นและแปลคา่สถิติพืน้ฐานและ

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ 

1 1 1 1 1 1 

5. สมรรถนะความรู้ความเข้าใจการอ่านและวเิคราะห์รายงาน

การวิจัย 

      

5.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจยั 1 1 1 1 1 1 

5.2 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการศกึษางานวิจยัเบือ้งต้นการ

อา่นงานวิจยัได้เข้าใจถึงวิธีการและผลการวิจยั 

1 0 0 0 0 0.2 

ด้านจิตวิจัย       

1. ความตัง้ใจเรียนรู้       

1.1 ตระหนกัถึงความสาํคญัและความจําเป็นตอ่การพฒันาวิชาชีพ 1 1 1 1 1 1 

1.2 เห็นคณุคา่ของการทําวิจยัและการนําผลการวิจยัมาใช้ 1 1 1 1 1 1 

1.3 ไมเ่ห็นการวิจยัเป็นเร่ืองยุง่ยากหรือกลวัการวิจยั 1 1 1 1 1 1 

1.4 พอใจตอ่การติดตามอา่นผลงานวิจยัจากแหลง่พิมพ์เผยแพร่ตา่งๆ  1 1 1 1 1 1 

1.5 ให้ความร่วมมือกบัผู้ อื่นในการทําวิจยั 1 1 1 1 1 1 

2. สนใจใฝ่รู้และมีวิธีการเรียนรู้       

2.1 ตืน่ตวั  อยากรู้อยากเห็น ในการค้นหาปัญหาหรือคาํตอบ 1 1 1 1 1 1 
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ตาราง  25 (ตอ่) 

  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูนักวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ IOC 

1 2 3 4 5 

2.2 สนใจและค้นคว้าหาความรู้ 1 1 1 1 1 1 

2.3 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เก่ียวกบัการวิจยั 1 1 1 1 1 1 

3. มีเหตุผลเชิงวิชาการ       

3.1 แสดงความคิดเห็นได้อยา่งมีเหตผุล 1 1 1 1 1 1 

3.2 ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการ 1 1 1 1 1 1 

3.3 ใช้ข้อมลูสารสนเทศเป็นพืน้ฐานในการตดัสนิใจหรือทํางาน 1 1 1 1 1 1 

4. มีความมุ่งม่ันและรับผิดชอบ       

4.1 ตัง้ใจทํางาน 1 1 1 1 1 1 

4.2 สามารถทํางานวิจยัจนสาํเร็จลลุว่งได้ดี 1 1 1 1 1 1 

4.3 รับผิดชอบตอ่ผลสาํเร็จของงาน 1 1 1 1 1 1 

5.  มีจรรยาบรรณการวิจัย       

5.1 เคารพในสทิธิมนษุยชนของกลุม่ตวัอยา่ง 1 1 1 1 1 1 

5.2 ไมบิ่ดเบือนข้อมลูทางวิชาการหรือมีความซื่อสตัย์เชิงวิชาการ 1 1 1 1 1 1 

ด้านการปฏิบัต ิ       

1. สมรรถนะเกี่ยวกับความสามารถในการกาํหนดปัญหาการวิจัย       

1.1 สามารถกําหนดปัญหาการวจิยัในชัน้เรียน 1 1 1 1 1 1 

1.2 สามารถระบปัุญหาและความสาํคญัของปัญหาได้ตรงประเดน็ 1 1 1 1 1 1 

1.3 สามารถกําหนดวตัถปุระสงค์/สมมติฐานการวิจยัได้ 1 1 1 1 1 1 

1.4 สามารถระบตุวัแปรท่ีสาํคญัในการวจิยัได้ 1 1 1 1 1 1 

1.5 สามารถกําหนดขอบเขต ข้อตกลงเบือ้งต้นหรือข้อจํากดัในการวจิยั

ได้ 

1 1 1 1 1 1 

1.6 สามารถระบคุวามสาํคญั/ประโยชน์การวจิยัได้ 1 1 1 1 1 1 

1.7 สามารถสร้างกรอบแนวคดิโดยอิงทฤษฎีเป็นพืน้ฐานได้ 1 1 1 1 1 1 

2. สมรรถนะความสามารถในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในการ

วิจัย 

      

2.1 ศกึษาได้ครอบคลมุเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีวิจยั 1 1 1 1 1 1 

2.2 สามารถศกึษาข้อมลูสารสนเทศจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ  และการ

สบืค้นโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ 

1 1 1 1 1 1 
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ตาราง  25 (ตอ่) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ IOC 

1 2 3 4 5 

3. สมรรถนะเกี่ยวกับความสามารถในการดาํเนินการวิจัย       

3.1 สามารถออกแบบการวจิยัในงานของตนเองได้ 1 1 1 1 1 1 

3.2 สามารถกําหนดประชากรและเลอืกกลุม่ตวัอยา่งในงานวิจยัได้ 1 1 1 1 1 1 

3.3 สามารถเลอืกเคร่ืองมือการวิจยัและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือใน

การวิจยัได้ 

1 1 1 1 1 1 

3.4 สามารถใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูได้อยา่งเหมาะสม 1 1 1 1 1 1 

3.5 สามารถใช้สถิติพืน้ฐานในการวิเคราะห์ข้อมลูได้เหมาะสมกบั

งานวิจยั 

1 1 1 1 1 1 

3.6 สามารถใช้เคร่ืองคิดคํานวณหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปใน

การวิคราะห์ข้อมลู 

1 1 1 1 1 1 

3.7 สามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์และลงข้อสรุปผลการวิจยั

ได้ 

1 1 1 1 1 1 

3.8 สามารถให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการวิจยัได้ 1 1 1 1 1 1 

3.9 สามารถวิเคราะห์และระบแุนวทางการนําผลการวิจยัไปใช้ 1 1 1 1 1 1 

4. สมรรถนะเกี่ยวกบัความสามารถในการวเิคราะห์และระบุ

แนวทางในการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

      

4.1 สามารถอา่น  แปลความหมาย  และเข้าใจผลการวิจยัในเร่ืองที่อา่น 1 1 1 1 1 1 

4.2วิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจยัที่ศกึษาได้อยา่งมีเหตผุล 1 1 1 1 1 1 

4.3  สามารถระบแุนวทางในการนําผลการวจิยัไปประยกุต์ใช้ในการ

จดัการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 1 

4.4 สามารถเช่ือมโยงผลการวิจยัที่ศกึษาไปสูแ่นวทางการสร้างงานวิจยั

ท่ีเก่ียวข้อง 

1 1 1 1 1 1 
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ตาราง 26 คา่ดชันีความสอดคล้องแบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการพฒันาการวิจยัของครู 

 

ข้อ รายการ ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 

 ด้านที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย     

 1.1  จุดประสงค์/เป้าหมาย     

1 เพ่ือใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน 1 1 1 1 

2 เพ่ือใช้ในการพฒันาการสอนอยา่งเป็นระบบ 1 1 1 1 

3 เพื่อใช้ในการจดัการความรู้ (KM) 1 1 1 1 

4 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในตนสูส่งัคม 1 1 1 1 

5 เพื่อพฒันาวิชาชีพให้ก้าวหน้า 1 1 1 1 

6 เพื่อสามารถนําองค์ความรู้ด้านการวิจยัไปประยกุต์ใช้ได้จริง 1 1 1 1 

7 เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กบัตนเอง 1 1 1 1 

8 เพื่อช่วยให้การทํางานคลอ่งตวัมากขึน้ 1 1 0 0.67 

9 เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนอยา่งมจีดุมุง่หมาย 1 1 1 1 

10 เพ่ือพฒันาตนเอง 1 1 1 1 

11 เพื่อทําผลงานทางวิชาการ 1 1 1 1 

12 เพ่ือรับเงินเดอืนวทิยฐานะสงูขึน้ 1 1 1 1 

13 เพื่อได้รับการยอมรับทางสงัคมวิชาการ 1 1 1 1 

14 เพื่อความภาคภมูิใจในวิชาชีพ 1 1 1 1 

15 เพ่ือยกระดบัสถานภาพของตนเอง 1 1 1 1 

16 เพื่อยกระดบัสถานศกึษาของตนเอง 1 1 1 1 

17 เพ่ือสร้างแนวปฏิบตัิท่ีดีในการทํางานสอนของตนเอง 1 1 0 0.67 

 1.2  สาระความรู้     

1 ความรู้เก่ียวกบัการวจิยั ประเภทของการวจิยั และกระบวนการวจิยั 1 1 1 1 

2 การกําหนดปัญหาการวจิยั 1 1 1 1 

3 การศกึษาเอกสารและงานวิจยั 1 1 1 1 

4 การออกแบบการวจิยั 1 1 1 1 

5 การสร้างเคร่ืองมือการวิจยั 1 1 1 1 

6 การวเิคราะห์และแปลผลข้อมลู 1 1 1 1 

7 การใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปวเิคราะห์ข้อมลู 1 1 1 1 

8 การเขียนโครงการวิจยั 1 1 0 0.67 

9 การเขยีนรายงานการวจิยั 1 1 1 1 



225 

 

ตาราง  26  (ตอ่) 

 

ข้อ รายการ ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 

10 การเผยแพร่การวิจยั 1 1 1 1 

11 การประยกุต์ใช้ผลการวจิยั 1 1 1 1 

 1.3  รูปแบบหรือช่องทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยในชัน้

เรียน 

    

1 ศกึษาคูม่อื 1 1 1 1 

2 ศกึษาด้วยตนเอง 1 1 1 1 

3 การสมัมนา 1 1 1 1 

4 การฝึกอบรมปฏิบตักิารระยะสัน้ 1 1 1 1 

5 ฝึกปฏิบตักิารพฒันากระบวนการวจิยัเป็นขัน้ตอนอยา่งตอ่เน่ือง โดยเรียนรู้ท่ี

ละขัน้ตอนจนได้เลน่วจิยัท่ีสมบรูณ์ 

1 1 1 1 

6 มีผู้ เช่ียวชาญคอยให้คําแนะนํา ปรึกษา 1 1 1 1 

7 การศกึษาดงูาน 1 1 1 1 

 ด้านที่ 2 จิตวิจัย     

1 การวจิยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนเป็นเร่ืองของศกึษานิเทศก์หรือ        นกั

การศกึษาเทา่นัน้ 

1 1 1 1 

2 การวิจยัในชัน้เรียนมีประโยชน์ควรแก่การศกึษา 1 1 1 1 

3 การวจิยัในชัน้เรียนสามารถแก้ปัญหาในชัน้เรียนได้ 1 1 1 1 

4 ทา่นไมแ่นใ่จวา่การวจิยัในชัน้เรียนจะกอ่ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 1 1 1 1 

5 การวิจยัในชัน้เรียนสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ 1 1 1 1 

6 การวิจยัในชัน้เรียนนา่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาความรู้นกัเรียนมากขึน้

กวา่เดิม 

1 1 1 1 

7 การวิจยัในชัน้เรียนทําให้เสยีเวลา 1 1 1 1 

8 การวจิยัในชัน้เรียนเป็นผลเป็นผลเสยีตอ่สขุภาพ ทําให้ทา่นเครียด 1 1 1 1 

9 การทําวิจยัในชัน้เรียนยากเกินความสามารถของทา่น 1 1 1 1 

10 การวจิยัในชัน้เรียนจะทําให้ทา่นพฒันาตนเอง 1 1 1 1 

11 การทําวจิยัในชัน้เรียนเหมาะสมกบัผู้ ท่ีจบปริญญาโทมากกวา่ 1 1 1 1 

12 ครูท่ีทาํวจิยัในชัน้เรียนทําให้คณุภาพการสอนลดลง 1 1 1 1 

13 การวิจยัในชัน้เรียนทําให้ทา่นรู้สกึวา่ทา่นเป็นครูมืออาชีพ 1 1 1 1 

14 การทําวจิยัในชัน้เรียนทําให้เสยีเวลาในการเรียนการสอนและการทํางานอ่ืน 1 1 1 1 

15 การทําวิจยัในชัน้เรียนมีสว่นทําให้มีความรู้มากขึน้ 1 1 1 1 
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ตาราง  26  (ตอ่) 

ข้อ รายการ ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 

16 การทําวจิยัในชัน้เรียนทําให้ทา่นรู้สกึกระตอืรือร้นในการปฏิบตัหิน้าท่ีมากขึน้ 1 1 1 1 

17 การทําวจิยัในชัน้เรียนไมส่อดคล้องกบัหลกัสตูรในชัน้เรียน 1 1 1 1 

18 อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ..........................................     

 ด้านที่ 3 พฤตกิรรมในการวจิยั     

1 ทา่นเร่ิมพดูคยุ ปรึกษากบัเพ่ือนครูถงึเร่ืองการทําวจิยัในชัน้เรียน 1 1 1 1 

2 ทา่นเร่ิมศกึษา อา่นงานวิจยัของคนอื่นบ้าง 1 1 1 1 

3 ทา่นเร่ิมสงัเกตนกัเรียนเพ่ือค้นหาปัญหาในชัน้เรียน 1 1 1 1 

4 ทา่นยงัไมม่ีหวัข้อเพ่ือทําวิจยัในชัน้เรียน 1 1 1 1 

5 ทา่นปรึกษาผู้ เช่ียวชาญในการทําวิจยัในชัน้เรียน 1 1 1 1 

6 ทา่นศกึษาเอกสารค้นคว้า  ในการทําวิจยัในชัน้เรียน 1 1 1 1 

7 ทา่นยงัไมพ่ร้อมในการทําวจิยัในชัน้เรียนเพราะงานในหน้าท่ีมากเกินไป 1 1 1 1 

8 ทา่นวางแผนวา่ภายในปีนีจ้ะเร่ิมลงมือทําการวิจยัในชัน้เรียน 1 1 1 1 

9 ทา่นยงัไมรู้่จกันกัเรียนเป็นรายบคุคลเพียงพอที่จะทําการวิจยัปฏิบตัิการใน

ชัน้เรียน 

1 1 1 1 

10 ทา่นออกแบบการวจิยัในชัน้เรียนและนําไปเสนอผู้บริหาร 1 1 1 1 

11 ทา่นร่วมมอืกบัเพ่ือนครูลงมอืทําการวจิยัระดบัโรงเรียน 1 1 1 1 

12 ทา่นตัง้ช่ือเร่ืองการวิจยัเรียบร้อยแล้ว 1 1 1 1 

13 ทา่นศกึษาเก่ียวกบัการสอนแบบใหม่ๆ  เพ่ือใช้ในการวจิยัในชัน้เรียน 1 1 1 1 

14 ทา่นมีความสามารถในการเรียบเรียง  วิเคราะห์ สงัเคราะห์เอกสาร 1 1 1 1 

15 ทา่นทํางานวจิยัในชัน้เรียนเก็บเป็นแฟ้มสะสมงาน 1 1 1 1 

16 ทา่นออกแบบการวจิยัในชัน้เรียนและนําไปเสนอผู้บริหาร 1 1 1 1 
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ตาราง 27  คา่ดชันีความสอดคล้องแบบประเมินรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั                    

       ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ ทัง้ 5 องค์ประกอบ   

 

ที่ ประเดน็การประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 4 5 

 องค์ประกอบที่1 ความเป็นตัวของตัวเอง(Self-Autonomy)       

1 ทา่นต้องการความรู้และมาสมคัรเรียนด้วยความสนใจ 0 1 0 1 1 0.6 

2 ทา่นมีอิสระในการเลอืกรับข้อมลูความรู้เก่ียวกบัการวิจยั 1 1 1 1 1 1 

3 ทา่นสามารถควบคมุตนเองในการทํากิจกรรม โดยมีจดุมุง่หมาย เพื่อให้

บรรลเุป้าหมายท่ีตนเองต้องการ 
1 1 1 1 1 1 

4 ทา่นมเีป้าหมายในการอบรมครัง้นีอ้ยา่งชดัเจน 1 1 1 1 1 1 

5 ทา่นมอีสิระในการแสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะในการอบรมการ

วจิยั 
1 1 1 1 1 1 

6 ทา่นมบีทบาทเป็นผู้ ชีแ้นะ ซกัถาม อภิปราย และแสดงความคดิเห็น

สว่นตวั 
1 1 1 1 1 1 

7 ทา่นพร้อมท่ีจะเรียนรู้เพราะสิง่ท่ีเรียนมีความหมายและจําเป็นตอ่

บทบาท สถานภาพทางสงัคม 
0 1 1 0 0 0.4 

 องค์ประกอบที่ 2 การสร้างแรงจูงใจ (Motivation  Building)       

1 การอบรมมกีารกระตุ้นให้เห็นความสาํคญั คณุคา่  ประโยชน์ของการ

ทําวิจยั 
1 1 1 1 1 1 

2 ทา่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ 1 1 0 0 1 0.6 

3 ทา่นมคีวามกระตนืรือร้น  เอาใจใสใ่นการทํากิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง 1 1 1 1 1 1 

4 การอบรมมสีาระเนือ้หาท่ีตรงกบัปัญหาท่ีพบในการทํางาน 1 1 1 1 1 1 

5 เนือ้หาเป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจ ใกล้ตวั และเกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง 1 1 1 1 0 0.8 

6 การอบรมทําให้เกิดแรงจงูใจในการทําวิจยัด้วยความสามารถของทา่น

เอง 
1 1 1 1 1 1 

7 วิทยากรกระตุ้นให้เกิดความนา่สนใจด้วยกิจกรรม และตวัอยา่งการทํา

วจิยั 
1 1 1 1 1 1 

 องค์ประกอบที่ 3 เอือ้อาํนวยการเรียนรู้ (Access Facilitator)       

1 วิทยากรเป็นผู้ อํานวยการเรียนรู้ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ดีเพียงใด 1 1 1 1 1 1 

2 วิทยากรใช้สือ่ประกอบการฝึกอบรมได้เหมาะสมเพียงใด 1 1 1 1 1 1 

3 วิทยากรมีวิธีการสง่เสริมให้ผู้ รับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ได้ดีเพียงใด 1 1 1 1 1 1 

4 วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีสว่นร่วมมากน้อยเพียงใด 1 1 1 1 1 1 
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ตาราง   27 (ตอ่) 

 

ที่ ประเดน็การประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 4 5 

5 วิทยากรสามารถตอบข้อซกัถามได้อยา่งชดัเจนตรงประเด็นเพียงใด 1 1 1 1 1 1 

6 เอกสารประกอบการอบรมช่วยอํานวยความสะดวกให้การเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1 

7 ความเหมาะสมของแบบฝึกหดัในแตล่ะกิจกรรม 1 1 1 1 1 1 

8 การฝึกอบรมมีความนา่สนใจเพียงใด 1 1 1 1 1 1 

9 ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมเหมาะสมในระดบัใด 1 1 1 1 1 1 

10 สถานท่ีในการฝึกอบรมมีความเหมาะสมเพียงใด 1 1 1 1 1 1 

 องค์ประกอบที่ 4 ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (Respond to 

Authentic System)   
      

1 วิทยากรให้ความรู้ด้วยการบรรยายมากน้อยเพียงใด 1 1 1 1 1 1 

2 วิทยากรมีการซกัถามมากน้อยเพียงใด 1 0 1 1 1 0.8 

3 วิทยากรฝึกปฏิบตัิ  ทําแบบฝึกทบทวนความรู้มากน้อยเพียงใด 1 1 1 1 1 1 

4 ทา่นได้รับความรู้จากการถ่ายทอดของวิทยากรจากง่ายไปยาก 1 1 1 1 1 1 

5 กิจกรรมมีความตอ่เน่ือง  สามารถนําความรู้เร่ืองที่ฝึกก่อนไปใช้ใน

กิจกรรมถดัไปได้ 
1 0 0 1 1 0.6 

6 ทา่นปฏิบตักิิจกรรมตัง้แตต้่นจนครบกระบวนการ 

 
1 1 0 1 1 0.8 

7 ทา่นได้ใช้ประสบการณ์เดมิมาเป็นสว่นหนึง่ในการทํากิจกรรม 1 1 1 1 1 1 

8 กิจกรรมการอบรมวจิยัเก่ียวข้องกบังานท่ีทา่นปฏิบตั ิ 1 1 0 1 1 0.8 

9 ทา่นได้รับความรู้จากการอบรมวิจยัมากน้อยเพียงใด 1 1 1 1 1 1 

10 ทา่นมีความเข้าใจมากขึน้เมื่อได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรม 1 1 1 1 1 1 

11 กิจกรรมการอบรมช่วยทําให้ทา่นเกิดความเข้าใจการวิจยัเป็นภาพรวม

เช่ือมโยงกนัในแตล่ะขัน้ตอนของกระบวนการวจิยั 
1 1 1 1 1 1 

 องค์ประกอบที่ 5 พบและติดตาม (Team meeting and 

Reflection) 
      

1 ทา่นมสีว่นร่วมในกระบวนการกลุม่  การอภิปราย  นําเสนอ  และ

แลกเปลีย่นประสบการณ์ 
1 1 1 1 1 1 

2 การพบกลุม่ทําให้ทา่นได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งกนั 1 1 1 0 0 0.6 

3 กิจกรรมการอบรมชว่ยลดชอ่งวา่งระหวา่งวทิยากรกบัผู้ เข้าอบรม 1 1 1 1 1 1 

4 วทิยากรเป็นผู้ประสานงาน  กระตุ้นให้ผู้ เรียนมวีนิยั  มอีสิระในกิจกรรม 1 1 1 1 1 1 

5 ทา่นได้รู้จกัเพ่ือนใหม ่ 1 1 1 1 1 1 
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ตาราง   27 (ตอ่) 

 

ที่ ประเดน็การประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 4 5 

6 ทา่นได้ประสบการณ์เรียนรู้จากการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 1 1 1 1 1 1 

7 วิทยากรสง่เสริมให้ผู้ เข้าอบรมได้ร่วมวิเคราะห์  ได้แสดงความรู้สกึ  

ความคิด  และแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ 
1 1 1 1 1 1 

8 วทิยากรสะท้อนผลการปฏิบตัใิห้ทา่นทนัที 1 1 1 1 1 1 

9 ผู้ เข้าอบรมได้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและกลุม่จากการ

อภิปรายให้ข้อเสนอแนะ  มีการติชมร่วมกบัสมาชิกคนอื่น 
1 1 1 1 1 1 

10 วิทยากรติดตามผลการปฏิบตัิกิจกรรมอยา่งตอ่เนื่องทกุกิจกรรม 1 1 1 1 1 1 
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ตาราง  28 แสดงคา่ดชันีความสอดคล้องของแบบประเมินสมรรถนะครูนกัวิจยัสําหรับข้าราชการครู 

 

ที่ ประเดน็การประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 4 5 

  ด้านความรู้ความเข้าใจการวจิยั      

1.  ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความสาํคญัและลกัษณะของการ

วจิยัในชัน้เรียน 
1 1 1 0 1 0.8 

2.  ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัขัน้ตอนของกระบวนการวิจยั 1 1 1 1 0 0.8 

3.  ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการกําหนดปัญหาการวิจยั 0 1 1 1 1 0.8 

4.   ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการกําหนดวตัถปุระสงค์  

สมมตุิฐานการวิจยั 
0 1 1 1 0 0.6 

5.  ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการกําหนดตวัแปรการวิจยั 0 1 1 1 1 0.8 

6.  ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการกําหนดกรอบความคิดใน การ

วจิยั 
0 1 1 1 1 0.8 

7.  ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแหลง่ความรู้และวิธีการสบืค้น

ข้อมลูสารสนเทศทางการวจิยั 
0 1 1 1 1 0.8 

8.  ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการออกแบบการวิจยั 0 1 1 1 1 0.8 

9.  ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 0 1 1 1 1 0.8 

10.  ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการกําหนดขนาดและวิธีการสุม่

ตวัอยา่ง 
0 1 1 1 0 0.6 

11.  ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการสร้างเคร่ืองมือวิจยัแบบ

ตา่งๆ 
0 1 1 1 0 0.6 

12.  ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ  

เช่น ความเท่ียงตรง  ความเช่ือมัน่ 
0 1 1 1 0 0.6 

13.  ทา่นมีความรู้เก่ียวกบัการใช้สถิติเบือ้งต้นในการวิเคราะห์ข้อมลู 0 1 1 1 0 0.6 

14.  ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการเขียนเค้าโครงและรายงานการ

วจิยั 
0 1 1 1 1 0.8 

15.  ทา่นสามารถทําการวจิยัเบือ้งต้นทางการวจิยัในชัน้เรียนได้ 0 1 1 1 1 0.8 

16.  ทา่นสามารถอา่นรายงานการวิจยัได้อยา่งเข้าใจ 0 1 1 1 1 0.8 

  ด้านจิตวิจัย      

1.  การวิจยัมีความสาํคญัตอ่วิชาชีพครู 1 1 1 1 1 1 

2.  การวิจยัสามารถนํามาใช้พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้ 1 0 0 0 1 0.4 

3.  การวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการศกึษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 1 1 1 1 1 1 

4.  การทํางานวิจยัทําให้ทา่นมีความรู้เพ่ิมขึน้และมีความคิดกว้างไกล 1 1 1 1 1 1 
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ตาราง  28 (ตอ่) 

 

ที่ ประเดน็การประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 4 5 

5.  การวิจยัเป็นสิง่ที่ท้าทายความสามารถ 1 1 1 1 1 1 

6.  การวจิยัทําให้ทา่นคดิวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบและมเีหตผุล 1 1 1 1 1 1 

7.  การวิจยัทําให้ทา่นกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ 1 1 1 1 1 1 

8.  การวิจยัช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมลูได้กว้างขวางมากขึน้ 1 1 1 1 1 1 

9.  การวจิยัเป็นสิง่จําเป็นท่ีครูควรจะทําควบคูก่บัการปฏิบตังิาน 0 1 1 1 1 0.8 

10.  การนําผลการวจิยัมาใช้ในการปฏิบตักิารสอนเป็นการพฒันางานของ

ครู 
1 1 1 1 1 1 

11.  การติดตามอา่นผลงานวิจยัทางการวิจยัในชัน้เรียนจากแหลง่ตา่งๆ 

เป็นสิง่จําเป็นและควรทํา 
1 1 1 1 1 1 

12.  การให้ความร่วมมือกบัผู้ อื่นในการวิจยัเป็นการช่วยพฒันาวิชาชีพครู

ทางหนึง่ 
1 1 1 1 1 1 

13.   การทํางานวิจยัหรือมีสว่นร่วมในการวิจยัทําให้ทา่นมีความภาคภมูิใจ

ในตนเอง 
1 1 1 1 1 1 

  ด้านทักษะปฏิบัติการวิจัย      

1.  ทา่นกําหนดปัญหาการวิจยัแล้วตัง้เป็นช่ือเร่ืองการวิจยัได้ 1 1 1 1 1 1 

2.  ทา่นกําหนดตวัแปรต้นตวัแปรตามจากเร่ืองวจิยัท่ีทา่นสนใจ 1 1 1 1 1 1 

3.  ทา่นกําหนดจดุประสงค์การวจิยัได้ 1 1 1 1 1 1 

4.  ทา่นมีความสามารถในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 1 1 1 1 1 1 

5.   ทา่นมคีวามสามารถในการสบืค้นข้อมลูสารสนเทศในการวจิยั 1 1 1 1 1 1 

6.  ทา่นมีความสามารถในการดําเนินการวิจยั 1 1 1 1 1 1 

7.   ทา่นสามารถวิเคราะห์ข้อมลูทางการวิจยัได้ 1 1 1 1 1 1 

8.  ทา่นวิเคราะห์และนําผลการวิจยัมาใช้ในการปฏิบตัิการวิจยัในชัน้

เรียน 
1 1 1 1 1 1 

9.  ทา่นใช้กระบวนการวจิยัแสวงหาคาํตอบเมือ่พบปัญหาในการเรียน

การสอน 
1 1 1 1 1 1 

10. ทา่นสอดแทรกกระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงในกิจกรรมการ

สอนให้กบันกัเรียน เชน่ โครงงาน  การค้นคว้า  เป็นต้น 
1 1 1 1 1 1 
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ตาราง  29  คา่อํานาจจําแนกรายข้อ (r) ด้วยการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อ

กบัคะแนนรวม (Item-total  correlation)  

   โดยใช้สตูรสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั(Pearson  Product – Moment  Correlation  

Coefficient)  และคา่ความเช่ือมัน่ด้วยวิธีการตรวจสอบความสอดคล้องภายใน ( Internal 

Consistency)  โดยการคํานวนคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั(Alpha  Coefficient; ∝) 

 

  

 นําแบบวดัสมรรถนะครูนกัวิจยัท่ีคดัเลือกไว้ 3 ด้าน  ไปทดสอบหาคา่ความเช่ือมัน่ ได้คา่ 

ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.89 

ข้อ r ผลการคดัเลอืก ข้อ r ผลการคดัเลอืก 

ด้านความรู้ความเข้าใจการวจิยั ด้านจิตวิจัย 

1 .45 คดัเลอืกไว้ 5 .38 คดัเลอืกไว้ 

2 .37 คดัเลอืกไว้ 6 .53 คดัเลอืกไว้ 

3 .20 คดัเลอืกไว้ 7 .34 คดัเลอืกไว้ 

4 .40 คดัเลอืกไว้ 8 .58 คดัเลอืกไว้ 

5 .36 คดัเลอืกไว้ 9 .49 คดัเลอืกไว้ 

6 .46 คดัเลอืกไว้ 10 .49 คดัเลอืกไว้ 

7 .56 คดัเลอืกไว้ 11 .62 คดัเลอืกไว้ 

8 .43 คดัเลอืกไว้ 12 .20 คดัเลอืกไว้ 

9 .25 คดัเลอืกไว้ 13 .49 คดัเลอืกไว้ 

10 .36 คดัเลอืกไว้ ด้านทักษะปฏิบัติการวิจัย 

11 .65 คดัเลอืกไว้ 1 .43 คดัเลอืกไว้ 

12 .42 คดัเลอืกไว้ 2 .51 คดัเลอืกไว้ 

13 .31 คดัเลอืกไว้ 3 .44 คดัเลอืกไว้ 

14 .50 คดัเลอืกไว้ 4 .24 คดัเลอืกไว้ 

15 .43 คดัเลอืกไว้ 5 .33 คดัเลอืกไว้ 

16 .52 คดัเลอืกไว้ 6 .39 คดัเลอืกไว้ 

ด้านจิตวิจัย 7 .54 คดัเลอืกไว้ 

1 .53 คดัเลอืกไว้ 8 .28 คดัเลอืกไว้ 

2 .40 คดัเลอืกไว้ 9 .66 คดัเลอืกไว้ 

3 .61 คดัเลอืกไว้ 10 .46 คดัเลอืกไว้ 

4 .51 คดัเลอืกไว้    
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ตาราง  30  แสดงคา่ดชันีความสอดคล้อง(IOC)ของแบบทดสอบวดัความรู้ด้านการวิจยั  

 

ข้อท่ี IOC สรุป ข้อท่ี IOC สรุป 

1 0.80 คดัเลือก 26 0.80 คดัเลือก 

2 0.80 คดัเลือก 27 1.00 คดัเลือก 

3 1.00 คดัเลือก 28 0.80 คดัเลือก 

4 1.00 คดัเลือก 29 1.00 คดัเลือก 

5 1.00 คดัเลือก 30 1.00 คดัเลือก 

6 1.00 คดัเลือก 31 0.80 คดัเลือก 

7 1.00 คดัเลือก 32 1.00 คดัเลือก 

8 0.80 คดัเลือก 33 0.80 คดัเลือก 

9 1.00 คดัเลือก 34 0.80 คดัเลือก 

10 0.80 คดัเลือก 35 1.00 คดัเลือก 

11 1.00 คดัเลือก 36 1.00 คดัเลือก 

12 0.80 คดัเลือก 37 1.00 คดัเลือก 

13 1.00 คดัเลือก 38 0.80 คดัเลือก 

14 1.00 คดัเลือก 39 0.80 คดัเลือก 

15 1.00 คดัเลือก 40 1.00 คดัเลือก 

16 1.00 คดัเลือก 41 1.00 คดัเลือก 

17 0.80 คดัเลือก 42 1.00 คดัเลือก 

18 1.00 คดัเลือก 43 1.00 คดัเลือก 

19 0.80 คดัเลือก 44 0.80 คดัเลือก 

20 1.00 คดัเลือก 45 1.00 คดัเลือก 

21 0.80 คดัเลือก    

22 1.00 คดัเลือก    

23 1.00 คดัเลือก    

24 0.80 คดัเลือก    

25 0.80 คดัเลือก    
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ตาราง  31   คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความรู้ด้านการวิจยั 7 หนว่ย 

 

  ข้อท่ี IOC สรุป ข้อท่ี IOC สรุป ข้อท่ี IOC สรุป 

หนว่ยท่ี 1 หนว่ยท่ี 5 หนว่ยท่ี 8 

1 1.00 คดัเลอืก 1 1.00 คดัเลอืก 1 1.00 คดัเลอืก 

2 1.00 คดัเลอืก 2 1.00 คดัเลอืก 2 1.00 คดัเลอืก 

3 1.00 คดัเลอืก 3 1.00 คดัเลอืก 3 1.00 คดัเลอืก 

4 1.00 คดัเลอืก 4 1.00 คดัเลอืก 4 1.00 คดัเลอืก 

5 1.00 คดัเลอืก 5 1.00 คดัเลอืก 5 0.80 คดัเลอืก 

6 1.00 คดัเลอืก 6 1.00 คดัเลอืก 6 0.80 คดัเลอืก 

หนว่ยท่ี 2 หนว่ยท่ี 6 หนว่ยท่ี 9 

1 1.00 คดัเลอืก 1 1.00 คดัเลอืก 1 0.80 คดัเลอืก 

2 0.80 คดัเลอืก 2 0.80 คดัเลอืก 2 1.00 คดัเลอืก 

3 1.00 คดัเลอืก 3 0.80 คดัเลอืก 3 1.00 คดัเลอืก 

4 1.00 คดัเลอืก 4 1.00 คดัเลอืก 4 1.00 คดัเลอืก 

5 1.00 คดัเลอืก 5 1.00 คดัเลอืก 5 1.00 คดัเลอืก 

6 0.80 คดัเลอืก 6 1.00 คดัเลอืก 6 1.00 คดัเลอืก 

หนว่ยท่ี 3 หนว่ยท่ี 7 หนว่ยท่ี 10 

1 1.00 คดัเลอืก 1 0.80 คดัเลอืก 1 1.00 คดัเลอืก 

2 1.00 คดัเลอืก 2 1.00 คดัเลอืก 2 1.00 คดัเลอืก 

3 0.80 คดัเลอืก 3 1.00 คดัเลอืก 3 0.80 คดัเลอืก 

4 0.80 คดัเลอืก 4 1.00 คดัเลอืก 4 1.00 คดัเลอืก 

5 1.00 คดัเลอืก 5 1.00 คดัเลอืก 5 1.00 คดัเลอืก 

6 1.00 คดัเลอืก 6 1.00 คดัเลอืก 6 1.00 คดัเลอืก 

หนว่ยท่ี 4       

1 1.00 คดัเลอืก 6 0.80 คดัเลอืก    

2 1.00 คดัเลอืก       

3 1.00 คดัเลอืก       

4 0.80 คดัเลอืก       

5 0.80 คดัเลอืก       
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ตาราง  32 คา่ความยากงา่ย (p)  และคา่อํานาจจําแนก (r)โดยใช้คา่สหสมัพนัธ์แบบพอยท์- ไบซีเรียล 

       (Point  biserial: )ของแบบทดสอบวดัความรู้ด้านการวิจยั จํานวน 45 ข้อ 

 

ข้อท่ี p r ผลการคดัเลอืก ข้อท่ี p r ผลการคดัเลอืก 

1 .07 -.21 ตดัออก 26 .73 .25 คดัเลอืกไว้ 

2 .67 .34 คดัเลอืกไว้ 27 .70 .38 คดัเลอืกไว้ 

3 .76 .30 คดัเลอืกไว้ 28 .65 .32 คดัเลอืกไว้ 

4 .02 .19 ตดัออก 29 .52 .35 คดัเลอืกไว้ 

5 .67 .51 คดัเลอืกไว้ 30 .80 .30 คดัเลอืกไว้ 

6 .74 .34 คดัเลอืกไว้ 31 .79 .34 คดัเลอืกไว้ 

7 .54 .24 คดัเลอืกไว้ 32 .14 .17 ตดัออก 

8 .77 .45 คดัเลอืกไว้ 33 .80 .45 คดัเลอืกไว้ 

9 .70 .47 คดัเลอืกไว้ 34 .69 .43 คดัเลอืกไว้ 

10 .67 .55 คดัเลอืกไว้ 35 .79 .32 คดัเลอืกไว้ 

11 .56 .40 คดัเลอืกไว้ 36 .73 .39 คดัเลอืกไว้ 

12 .11 .17 ตดัออก 37 .79 .45 คดัเลอืกไว้ 

13 .76 .30 คดัเลอืกไว้ 38 .71 .36 คดัเลอืกไว้ 

14 .36 .34 คดัเลอืกไว้ 39 .54 .43 คดัเลอืกไว้ 

15 .58 .40 คดัเลอืกไว้ 40 .74 .61 คดัเลอืกไว้ 

16 .76 .24 คดัเลอืกไว้ 41 .73 .48 คดัเลอืกไว้ 

17 .80 .42 คดัเลอืกไว้ 42 .39 .34 คดัเลอืกไว้ 

18 .78 .43 คดัเลอืกไว้ 43 .22 .45 คดัเลอืกไว้ 

19 .61 .42 คดัเลอืกไว้ 44 .55 .34 คดัเลอืกไว้ 

20 .30 -.12 ตดัออก 45 .79 .35 คดัเลอืกไว้ 

21 .79 .20 คดัเลอืกไว้     

22 .53 .43 คดัเลอืกไว้     

23 .74 .49 คดัเลอืกไว้     

24 .80 .31 คดัเลอืกไว้     

25 .78 41 คดัเลอืกไว้     
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ตาราง 33   คา่ความยากงา่ย (p)  และคา่อํานาจจําแนก (r)โดยใช้คา่สหสมัพนัธ์แบบพอยท์- ไบซีเรียล 

       (Point  biserial: )ของแบบทดสอบวดัความรู้ด้านการวิจยั   หนว่ยละ 6 ข้อ 

 

  ข้อ

ท่ี 

p r ผลการคดัเลอืก ข้อ

ท่ี 

p r ผลการ

คดัเลอืก 

ข้อ

ท่ี 

p r ผลการ

คดัเลอืก 

หนว่ยท่ี 1 หนว่ยท่ี 4 หนว่ยท่ี 7 

1 .64 .33 คดัเลอืกไว้ 1 .79 .39 คดัเลอืกไว้ 1 .80 .56 คดัเลอืกไว้ 

2 .73 .40 คดัเลอืกไว้ 2 .23 .40 คดัเลอืกไว้ 2 .79 .46 คดัเลอืกไว้ 

3 .76 .30 คดัเลอืกไว้ 3 .79 .27 คดัเลอืกไว้ 3 .39 .23 คดัเลอืกไว้ 

4 .02 -.44 ตดัออก 4 .45 -.11 ตดัออก 4 .97 .05 ตดัออก 

5 .76 .44 คดัเลอืกไว้ 5 .39 .34 คดัเลอืกไว้ 5 .65 .29 คดัเลอืกไว้ 

6 .56 .49 คดัเลอืกไว้ 6 .72 .47 คดัเลอืกไว้ 6 .57 .50 คดัเลอืกไว้ 

หนว่ยท่ี 2 หนว่ยท่ี 5 หนว่ยท่ี 8 

1 .78 .40 คดัเลอืกไว้ 1 .41 .33 คดัเลอืกไว้ 1 .77 .32 คดัเลอืกไว้ 

2 .87 .18 ตดัออก 2 .67 .61 คดัเลอืกไว้ 2 .78 .40 คดัเลอืกไว้ 

3 .80 .42 คดัเลอืกไว้ 3 .26 .20 คดัเลอืกไว้ 3 .55 .42 คดัเลอืกไว้ 

4 .61 .36 คดัเลอืกไว้ 4 .38 .34 คดัเลอืกไว้ 4 .67 .51 คดัเลอืกไว้ 

5 .56 .39 คดัเลอืกไว้ 5 .22 .10 ตดัออก 5 .64 .30 คดัเลอืกไว้ 

6 .80 .31 คดัเลอืกไว้ 6 .48 .30 คดัเลอืกไว้ 6 .80 .49 ตดัออก 

หนว่ยท่ี 3 หนว่ยท่ี 6 หนว่ยท่ี 9 

1 .26 .20 คดัเลอืกไว้ 1 .42 .34 คดัเลอืกไว้ 1 .79 .20 คดัเลอืกไว้ 

2 .46 .20 คดัเลอืกไว้ 2 .30 .44 คดัเลอืกไว้ 2 .80 .20 ตดัออก 

3 .80 .49 คดัเลอืกไว้ 3 .70 .23 คดัเลอืกไว้ 3 .67 .54 คดัเลอืกไว้ 

4 .21 -.11 ตดัออก 4 .15 .39 ตดัออก 4 .56 .49 คดัเลอืกไว้ 

5 .80 .20 คดัเลอืกไว้ 5 .50 .45 คดัเลอืกไว้ 5 .79 .47 คดัเลอืกไว้ 

6 .78 .30 คดัเลอืกไว้ 6 .29 .41 คดัเลอืกไว้ 6 .30 .44 คดัเลอืกไว้ 

หนว่ยท่ี 10  

1 .04 -.16 ตดัออก 4 .74 .64 คดัเลอืกไว้     

2 .77 .56 คดัเลอืกไว้ 5 .74 .39 คดัเลอืกไว้     

3 .71 .36 คดัเลอืกไว้ 6 .51 .35 คดัเลอืกไว้     
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ตาราง  34 แสดงคา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเสริมสร้าง 

       สมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้   

 

ท่ี ประเดน็การประเมนิ ผู้เช่ียวชาญ IOC 

1 2 3 4 5 

1.  วตัถปุระสงค์ของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู

นกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 
1 1 1 1 1 1 

2.  การเตรียมความพร้อม 1 1 1 1 1 1 

3.  กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั 1 1 1 1 1 1 

4.  เอกสารประกอบรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู

นกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 
1 1 1 1 1 1 

5.  เนือ้หาสาระ 1 1 1 1 1 1 

6. วิทยากร 1 1 1 1 1 1 

7.  กิจกรรม 1 1 1 1 1 1 

8.  การประเมินผล 1 1 1 1 1 1 

9.  ระยะเวลาในการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ

ครูนกัวิจยั  

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 

10. สถานท่ีในการจดักิจกรรม 1 1 1 1 1 1 

11.  การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 1 1 1 1 1 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

หนังสือเชญิผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก  ง 
เคร่ืองมือในการวจัิย 
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แบบประเมินรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย  

ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 

คาํชีแ้จง  ให้ท่านตอบคาํถามในช่องว่างท่ีเว้นไว้  และทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง   ท่ี

กาํหนดตามความเป็นจริง 

 5   หมายถึง   ข้อความตรงกบัความเป็นจริงหรือความคดิเหน็ของทา่นมากท่ีสดุ  

 4   หมายถึง   ข้อความตรงกบัความเป็นจริงหรือความคดิเหน็ของทา่นมาก  

 3   หมายถึง   ข้อความตรงกบัความเป็นจริงหรือความคดิเหน็ของทา่นปานกลาง  

 2   หมายถึง   ข้อความตรงกบัความเป็นจริงหรือความคดิเหน็ของทา่นน้อย  

 1   หมายถึง   ข้อความตรงกบัความเป็นจริงหรือความคดิเหน็ของทา่นน้อยท่ีสดุ  

ท่ี รายการประเมิน ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

 องค์ประกอบท่ี1 ความเป็นตัวของตัวเอง(Self-Autonomy)      

1 ทา่นต้องการความรู้และมาสมคัรเรียนด้วยความสนใจ       

2 ทา่นมีอิสระในการเลือกรับข้อมลูความรู้เก่ียวกบัการวิจยั       

3 ทา่นสามารถควบคมุตนเองในการทํากิจกรรม โดยมีจดุมุง่หมาย เพ่ือให้

บรรลเุป้าหมายท่ีตนเองต้องการ 

     

4 ทา่นมีเป้าหมายในการอบรมครัง้นีอ้ยา่งชดัเจน      

5 ทา่นมีอิสระในการแสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะในการอบรมการ

วิจยั 

     

6 ทา่นมีบทบาทเป็นผู้ ชีแ้นะ ซกัถาม อภิปราย และแสดงความคดิเห็น

สว่นตวั 

     

7 ทา่นพร้อมท่ีจะเรียนรู้เพราะสิ่งท่ีเรียนมีความหมายและจําเป็นตอ่

บทบาท สถานภาพทางสงัคม 

     

 องค์ประกอบท่ี 2 การสร้างแรงจูงใจ (Motivation  Building)      

1 การอบรมมีการกระตุ้นให้เหน็ความสําคญั คณุคา่  ประโยชน์ของการทํา

วิจยั 

     

2 ทา่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเตม็ใจ      

3 ทา่นมีความกระตืนรือร้น  เอาใจใสใ่นการทํากิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง       

4 การอบรมมีสาระเนือ้หาท่ีตรงกบัปัญหาท่ีพบในการทํางาน      

5 เนือ้หาเป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจ ใกล้ตวั และเกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง       
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ท่ี รายการประเมิน ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

6 การอบรมทําให้เกิดแรงจงูใจในการทําวิจยัด้วยความสามารถของ

ทา่นเอง 

     

7 วิทยากรกระตุ้นให้เกิดความนา่สนใจด้วยกิจกรรม และตวัอยา่ง

การทําวิจยั 

     

 องค์ประกอบท่ี 3 เอือ้อาํนวยการเรียนรู้ (Access Facilitator)      

1 วิทยากรเป็นผู้ อํานวยการเรียนรู้ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ดี

เพียงใด 

     

2 วิทยากรใช้ส่ือประกอบการฝึกอบรมได้เหมาะสมเพียงใด      

3 วิทยากรมีวิธีการสง่เสริมให้ผู้ รับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ได้ดี

เพียงใด 

     

4 วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีสว่นร่วมมากน้อย

เพียงใด 

     

5 วิทยากรสามารถตอบข้อซกัถามได้อยา่งชดัเจนตรงประเดน็

เพียงใด 

     

6 เอกสารประกอบการอบรมชว่ยอํานวยความสะดวกให้การเรียนรู้      

7 ความเหมาะสมของแบบฝึกหดัในแตล่ะกิจกรรม      

8 การฝึกอบรมมีความนา่สนใจเพียงใด      

9 ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมเหมาะสมในระดบัใด      

10 สถานท่ีในการฝึกอบรมมีความเหมาะสมเพียงใด      

 องค์ประกอบท่ี 4 ลงมือปฏิบัตอิย่างเป็นระบบ (Respond to 

Authentic System)   

     

1 วิทยากรให้ความรู้ด้วยการบรรยายมากน้อยเพียงใด      

2 วิทยากรมีการซกัถามมากน้อยเพียงใด      

3 วิทยากรฝึกปฏิบตั ิ ทําแบบฝึกทบทวนความรู้มากน้อยเพียงใด      

4 ทา่นได้รับความรู้จากการถ่ายทอดของวิทยากรจากงา่ยไปยาก      

5 กิจกรรมมีความตอ่เน่ือง  สามารถนําความรู้เร่ืองท่ีฝึกก่อนไปใช้ใน

กิจกรรมถดัไปได้ 
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ท่ี รายการประเมิน ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

6 ทา่นปฏิบตักิิจกรรมตัง้แตต้่นจนครบกระบวนการ  

 

     

7 ทา่นได้ใช้ประสบการณ์เดมิมาเป็นสว่นหนึง่ในการทํากิจกรรม      

8 กิจกรรมการอบรมวิจยัเก่ียวข้องกบังานท่ีทา่นปฏิบตั ิ      

9 ทา่นได้รับความรู้จากการอบรมวิจยัมากน้อยเพียงใด      

10 ทา่นมีความเข้าใจมากขึน้เม่ือได้ลงมือปฏิบตักิิจกรรม      

11 กิจกรรมการอบรมชว่ยทําให้ทา่นเกิดความเข้าใจการวิจยัเป็น

ภาพรวมเช่ือมโยงกนัในแตล่ะขัน้ตอนของกระบวนการวิจยั 

     

 องค์ประกอบท่ี 5 พบและตดิตาม (Team meeting and 

Reflection) 

     

1 ทา่นมีสว่นร่วมในกระบวนการกลุม่  การอภิปราย  นําเสนอ  และ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

     

2 การพบกลุม่ทําให้ทา่นได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั      

3 กิจกรรมการอบรมชว่ยลดชอ่งวา่งระหวา่งวิทยากรกบัผู้ เข้าอบรม      

4 วิทยากรเป็นผู้ประสานงาน  กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีวินยั  มีอิสระใน

กิจกรรม 

     

5 ทา่นได้รู้จกัเพ่ือนใหม ่      

6 ทา่นได้ประสบการณ์เรียนรู้จากการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน      

7 วิทยากรสง่เสริมให้ผู้ เข้าอบรมได้ร่วมวิเคราะห์  ได้แสดงความรู้สกึ  

ความคดิ  และแสดงพฤตกิรรมการเรียนรู้ 

     

8 วิทยากรสะท้อนผลการปฏิบตัใิห้ทา่นทนัที      

9 ผู้ เข้าอบรมได้ประเมนิผลการเรียนรู้ของตนเองและกลุม่จากการ

อภิปรายให้ข้อเสนอแนะ  มีการตชิมร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืน 

     

10 วิทยากรตดิตามผลการปฏิบตักิิจกรรมอยา่งตอ่เน่ืองทกุกิจกรรม      
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แบบประเมินสมรรถนะครูนักวิจัยสาํหรับข้าราชการครู 

คาํชีแ้จง 

1. แบบสอบถามชดุนี ้เป็นแบบประเมนิสมรรถนะครูนกัวิจยัสําหรับข้าราชการครู ประกอบด้วย 3ตอน 

คือ 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบประเมินสมรรถนะครูนกัวิจยัสําหรับข้าราชการครู  

 ตอนท่ี 3 เป็นคําถามปลายเปิดเก่ียวกบัความสามารถทางการวิจยัท่ีได้รับจากการจดักิจกรรม

เสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั 

2. กรุณาตอบให้ครบทกุข้อและแตล่ะข้อพจิารณาเลือกตอบเพียงระดบัเดียวเทา่นัน้  

3. ข้อมลูการตอบแบบสอบถามของทา่น  ผู้ วิจยัจะเก็บเป็นความลบัและจะให้เฉพาะการวิจยัครัง้นี ้

เทา่นัน้   จงึจะนําเสนอผลการวิจยัในภายรวม  ซึง่จะไมส่ง่ผลกระทบใดๆ  ตอ่ผู้ตอบ  

4. ถ้าหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิโปรดเขียนลงในชอ่งข้อคดิเห็นเพิ่มเตมิในตอนท่ี 3 

ตอนท่ี1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแ้จง  ขอให้ทา่นตอบคําถามในชอ่งวา่งท่ีเว้นไว้  และทําเคร่ืองหมาย ลงในชอ่ง ท่ีกําหนด

ตามความเป็นจริง 

1. เพศ         หญิง           ชาย 

2.  อาย ุ     20 – 35    36 – 45   46 – 55    มากกวา่56 

3.สถานภาพทางวิชาการ 

 ครูผู้ชว่ย    ครู คศ. 1  ครู คศ.2   ครู คศ. 3   สงูกวา่ครูคศ. 3 

 4. ปัจจบุนัปฏิบตังิานท่ี..............................................................................  

ตอนท่ี 2  แบบประเมินสมรรถนะครูนักวิจัยสาํหรับข้าราชการครู 

คาํชีแ้จง   แบบประเมินสมรรถนะครูนกัวิจยัจะครอบคลมุองค์ประกอบท่ีจะสอบถาม 3 ด้าน คือด้าน

ความรู้ความเข้าใจ  ด้านจติวิจยั  และด้านการปฏิบตัเิก่ียวกบัการวิจยัในชัน้เรียน  

 ขอให้ทา่นทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ โดย

พจิารณาจากหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

 5 หมายถึง  ข้อความต้องตรงกบัความเป็นจริงหรือความคดิเหน็ของทา่นมากท่ีสดุ  

 4 หมายถึง   ข้อความต้องตรงกบัความเป็นจริงหรือความคดิเหน็ของทา่นมาก  

 3 หมายถึง   ข้อความต้องตรงกบัความเป็นจริงหรือความคดิเหน็ของทา่นปานกลาง  

 2 หมายถึง  ข้อความต้องตรงกบัความเป็นจริงหรือความคดิเหน็ของทา่นน้อย  

 1 หมายถึง  ข้อความต้องตรงกบัความเป็นจริงหรือความคดิเหน็ของทา่นน้อยท่ีสดุ  



254 

 

รายการประเมิน ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัย 

1. ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความสําคญัและลกัษณะ

ของการวิจยัในชัน้เรียน 

     

2. ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัขัน้ตอนของ

กระบวนการวิจยั 

     

3. ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการกําหนดปัญหาการวิจยั      

4.  ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการกําหนดวตัถปุระสงค์  

สมมตุฐิานการวิจยั 

     

5. ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการกําหนดตวัแปรการวิจยั      

6. ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการกําหนดกรอบความคดิ

ในการวิจยั 

     

7. ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแหลง่ความรู้และวิธีการ

สืบค้นข้อมลูสารสนเทศทางการวิจยั 

     

8. ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการออกแบบการวิจยั      

9. ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง      

10. ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการกําหนดขนาดและ

วิธีการสุม่ตวัอยา่ง 

     

11. ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการสร้างเคร่ืองมือ

วิจยัแบบตา่งๆ 

     

12. ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการตรวจสอบคณุภาพ

เคร่ืองมือ  เชน่ ความเท่ียงตรง  ความเช่ือมัน่ 

     

13. ทา่นมีความรู้เก่ียวกบัการใช้สถิตเิบือ้งต้นในการวิเคราะห์

ข้อมลู 

     

14. ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการเขียนเค้าโครงและ

รายงานการวิจยั 

     

15. ทา่นสามารถทําการวิจยัเบือ้งต้นทางการวิจยัในชัน้เรียนได้      

16. ทา่นสามารถอา่นรายงานการวิจยัได้อยา่งเข้าใจ 
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รายการประเมิน ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

ด้านจิตวิจัย 

1. การวิจยัมีความสําคญัตอ่วิชาชีพครู      

2. การวิจยัสามารถนํามาใช้พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนได้ 

     

3. การวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการศกึษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย

ตนเอง 

     

4. การทํางานวิจยัทําให้ทา่นมีความรู้เพิม่ขึน้และมีความคดิ

กว้างไกล 

     

5. การวิจยัเป็นสิง่ท่ีท้าทายความสามารถ      

6. การวิจยัทําให้ทา่นคดิวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบและมีเหตผุล      

7. การวิจยัทําให้ทา่นกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้       

8. การวิจยัชว่ยให้ สามารถรวบรวมข้อมลูได้กว้างขวางมากขึน้      

9. การวิจยัเป็นสิง่จําเป็นท่ีครูควรจะทําควบคูก่บัการปฏิบตังิาน      

10. การนําผลการวิจยัมาใช้ในการปฏิบตักิารสอนเป็นการ

พฒันางานของครู 

     

11. การตดิตามอา่นผลงานวิจยัทางการวิจยัในชัน้เรียนจาก

แหลง่ตา่งๆ เป็นสิ่งจําเป็นและควรทํา 

     

12. การให้ความร่วมมือกบัผู้ อ่ืนในการวิจยัเป็นการชว่ยพฒันา

วิชาชีพครูทางหนึง่ 

     

13.  การทํางานวิจยัหรือมีสว่นร่วมในการวิจยัทําให้ทา่นมีความ

ภาคภมูิใจในตนเอง 

     

ด้านทักษะปฏิบัตกิารวิจัย 

1. ทา่นกําหนดปัญหาการวิจยัแล้วตัง้เป็นช่ือเร่ืองการวิจยัได้      

2. ทา่นกําหนดตวัแปรต้น  ตวัแปรตามจากเร่ืองวิจยัท่ีทา่นสนใจ

ได้ 

     

3. ทา่นกําหนดจดุประสงค์การวิจยัได้      

4. ทา่นมีความสามารถในการกําหนดกรอบแนวคดิในการวิจยั  
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รายการประเมิน ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

5.  ทา่นมีความสามารถในการสืบค้นข้อมลูสารสนเทศในการ

วิจยั 

     

6. ทา่นมีความสามารถในการดําเนนิการวิจยั      

7.  ทา่นสามารถวิเคราะห์ข้อมลูทางการวิจยัได้      

8. ทา่นวิเคราะห์และนําผลการวิจยัมาใช้ในการปฏิบตักิารวิจยัใน

ชัน้เรียน 

     

9 ทา่นใช้กระบวนการวิจยัแสวงหาคําตอบเม่ือพบปัญหาในการ

เรียนการสอน 

     

10.ทา่นสอดแทรกกระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงใน

กิจกรรมการสอนให้กบันกัเรียน เชน่ โครงงาน  การค้นคว้า   

     

 

ตอนท่ี 3 เป็นคาํถามปลายเปิดเก่ียวกับความสามารถทางการวิจัยท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรม

เสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย 

ความสามารถทางการวิจยัในเร่ืองใดทีทา่นคดิวา่ตวัทา่นเองยงัมีความบกพร่องและต้องการพฒันา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................  
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แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัย 

ก่อน

1.  ข้อใดไม่เป็นปัญหาสําคญัตอ่การทํางานวิจยัของครู 

     ก.  ความยากลําบากของกระบวนการวิจยั    

     ข.  ครูมีเวลาในการศกึษาเอกสารอยา่งเตม็ท่ี  

     ค.  ครูท่ีทําวิจยัไมไ่ด้มีพ่ีเลีย้งในการทําวิจยั   

     ง.  ความรู้ของครูท่ีได้จากการอบรมไมเ่พียงพอ 

2.  ข้อใดเป็นลกัษณะมโนทศัน์ใหมข่องการจดัการ

เรียนการสอน 

     ก.  การจดัการเรียนการสอนและการวิจยัมี              

          ความ เก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั 

     ข.  นกัวิจยัก็มีบทบาทสําคญัในการวิจยั และมี  

          บทบาท ในการจดัการเรียนการสอน 

     ค.  ครูเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการจดักิจกรรม 

          การเรียนการสอน  และมีบทบาทในการวิจยั 

     ง.  ถกูทกุข้อ   

3.  ข้อใดเป็นจดุเร่ิมต้นของการทําวิจยั ในชัน้เรียน 

     ก.  การหาแนวทางแก้ไข      

     ข.  การกําหนดคําถามวิจยั 

     ค.  การวินิจฉยัปัญหาท่ีเกิดขึน้   

     ง.  การวิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน 

4.  ข้อใดไมเ่ป็นการกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาใน

ห้องเรียนของการวิจยัในชัน้เรียน 

     ก.   อิงทฤษฎี    

     ข.  มีผลงานวิจยัรองรับ 

     ค.  ใช้วิธีการเชงิอตัวิสยั   

     ง.  ไมใ่ช้ประสบการณ์ของครูนกัวิจยั 

ทาํกจิกรรม 

คาํส่ัง  จงเลือกคาํตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคาํตอบท่ีกาํหนดให้ 

 

5. ข้อใดไม่เป็นบริบทของการจดัการเรียนการ

สอนในโรงเรียน 

     ก.  บคุลากรในโรงเรียน 

     ข. จดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

     ค.   สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  

     ง.ปรัชญาการจดัการศกึษานอกโรงเรียน  

6.  หลกัการท่ีสําคญัท่ีสดุในการเลือกหวัข้อปัญหา  

    การวิจยั  คือข้อใด 

     ก.  มีคณุคา่และมีประโยชน์   

     ข.  มีแหลง่วิชาการท่ีจะให้ค้นคว้า 

     ค.  มีความทนัสมยัตอ่เหตกุารณ์   

     ง.  ผู้ วิจยัเลือกด้วยตนเอง 

7.เม่ือครูผู้สอนพบวา่ นกัเรียนมีผลทางการเรียนต่ํา   

  กวา่ เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ จะต้องวิเคราะห์  

   ปัญหา เชิงระบบในขัน้ตอนใด 

      ก. วิเคราะห์ผลพลอยได้   

      ข. การวิเคราะห์ปัจจยัป้อนเข้า  

 ค. วิเคราะห์กระบวนการเรียนการสอน       

 ง.วิเคราะห์ผลผลิตของการเรียนการสอน  

8. การกําหนดขอบเขตของการวิจยัควรบง่บอกถึง

สิ่งใด 

     ก. แนวทางในการดําเนินการวิจยั 

     ข.  คณุคา่หรือความสําคญัของงานวิจยั  

     ค.   ประชากรกลุม่ตวัอยา่งหรือตวัแปรท่ี 

          จะศกึษา 

     ง.  คําจํากดัความของศพัท์หรือตวัแปร   
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9. ข้อใด ไม่ใช่ ลกัษณะของตวัแปร 

     ก.  ระดบัการศกึษา  ข.  เพศหญิง 

     ค. ศาสนา   ง.  วิธีการคมุเนิด  

10. ข้อใด หมายถึง ตวัแปรอิสระ 

     ก. ตวัแปรเหต ุซึง่เป็นตวัแปรท่ีมีมาก่อน  

     ข. ตวัแปรใดๆ ท่ีอยูเ่หนือจากขอบขา่ยของการวิจยั  

     ค. ตวัแปรท่ีมีการเปล่ียนคา่เน่ืองมาจากตวัแปร  

          อิสระเปล่ียนคา่ 

     ง. ตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่ตวัแปรตาม ซึง่จะทําให้ผล 

         จากการวิจยัมีความคลาดเคล่ือน  

11. จากสมมตฐิานการวิจยั  “นกัเรียนมธัยมศกึษา 

     ปีท่ี 1  มีทศันคตติอ่โรงเรียนดีกวา่นกัเรียน  

     มธัยมศกึษาปีท่ี2 ปี ท่ี 3  “ ข้อใดเป็นตวัแปรตาม 

     ก.  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  

     ข.  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2,3 

     ค.  ระดบัชัน้ปีท่ีเรียน   

     ง.  ทศันคตติอ่โรงเรียน 

12. คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 

     คณิตศาสตร์ของนกัเรียน จดัอยูม่าตรการวดัใด  

     ก. มาตราอนัตรภาค ข.  มาตราเรียงอนัดบั  

ค.มาตรานามบญัญตั ิง.  มาตราอตัราสว่น  

13. กรอบแนวคดิในการวิจยั  หมายถึงข้อใด 

     ก.  ผลการสงัเคราะห์ เอกสารท่ีเก่ียวข้องกนัโดย  

          แสดงเป็นภาพรวมของสิง่ท่ีต้องการศกึษา  

     ข.  ขอบเขตของการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

          โดยแสดงเป็นตารางการทํางาน  

     ค.  แนวทางการวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

     ง.  หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกเอกสารท่ีต้องการ  

         นํามาอ้างอิงในงานวิจยั 

14. การกําหนดกรอบแนวคดิมีความสําคญั

อยา่งไรตอ่ การทําวิจยั 

     ก.  แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปร 

           ตา่งๆท่ีศกึษา 

     ข.  ทําให้เห็นความเช่ือมโยงระหวา่งทฤษฎีกบั 

          สิ่งท่ีศกึษา 

     ค.  ให้งานวิจยัเป็นไปในแนวทางท่ีสอดคล้อง  

           กบัวตัถปุระสงค์ 

     ง.  ถกูทกุข้อ 

15. การกําหนดกรอบด้านเนือ้หาระบใุนสว่นใด  

     ก. คํานยิาม  ข. ขอบเขต  

     ค.วตัถปุระสงค์ ง. กรอบแนวคดิการวิจยั  

16. การกําหนดกรอบแนวคดิ ประชากร/ กลุม่

ตวัอยา่ง ระบใุนสว่นใด 

     ก. คํานยิาม  ข. ขอบเขต 

     ค.วตัถปุระสงค์ ง. กรอบแนวคดิการวิจยั 
17.การสืบค้นข้อมลูสารสนเทศในการวิจยัมี 

     จดุประสงค์เพ่ืออะไร 

     ก.  เพ่ือรวบรวมแนวคดิในการตัง้ปัญหา  

     ข.  เพ่ือเตรียมกรอบแนวคดิในการวิจยั  

     ค.  เพ่ือให้มีความรอบรู้ในเร่ืองท่ีจะทําวิจยั 

     ง.  ถกูทกุข้อ 

18.  หลกัเกณฑ์ท่ีสําคญัท่ีสดุในการคดัเลือกข้อมลู 

     สารสนเทศในการวิจยัคือข้อใด 

     ก.  ข้อมลูนัน้ต้องมีความถกูต้องและนา่เช่ือถือ         

     ข.   เป็นข้อมลูท่ีสนบัสนนุแนวคดิของผู้ วิจยั 

     ค.  ข้อมลูท่ีได้ต้องไมข่ดัแย้งกบัแนวคดิของ

ผู้ อ่ืน     

     ง.  ข้อมลูท่ีได้วิเคราะห์ด้วยสถิตขิัน้สงู 
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19. ข้อใดเป็นการเสนอรายงานเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

      กบั การวิจยัท่ีถกูต้อง  

     ก. เสนอตามลําดบัปีท่ีพิมพ์ 

     ข. เสนอตามลําดบัเนือ้หาท่ีได้จากบทคดัยอ่  

     ค. เสนอเนือ้หาสาระเฉพาะ ท่ีสอดคล้องกบั  

          วตัถปุระสงค์ 

     ง. เสนอเนือ้หาท่ีผา่นการสงัเคราะห์ และสรุปผล  

         โดยผู้ วิจยั 

20. การศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัมี 

      ประโยชน์สําคญัในข้อใด 

     ก. ชว่ยให้ได้ปัญหาการวิจยั 

     ข. ชว่ยให้ได้ช่ือเร่ืองการวิจยั 

     ค. ชว่ยให้ได้เร่ืองการวิจยัท่ีเหมือนของผู้ อ่ืน  

     ง. ชว่ยกําหนดแบบแผนการวิจยั   

21. ข้อใดเป็นจดุประสงค์ของการออกแบบการวิจยั  

     ก.  เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน                    

     ข.  เพ่ือหาสาเหตขุองการวิจยั 

     ค.  เพ่ือให้มีความเท่ียงตรงภายนอก             

     ง.  เพ่ือควบคมุความแปรปรวนของการวิจยั  

22.  ข้อใดเรียงลําดบักระบวนการวิจยัเพ่ือพฒันาการ

เรียนรู้ได้ถกูต้อง 

     ก. สํารวจวิเคราะห์ปัญหา – กําหนดวิธีแก้ – พฒันา 

         นวตักรรม – ใช้นวตักรรม – เสนอผลงาน 

     ข. กําหนดวิธีแก้ – พฒันานวตักรรม– สํารวจ    

         วิเคราะห์ ปัญหา – ใช้นวตักรรม – เสนอผลงาน 

     ค. สํารวจวิเคราะห์ปัญหา – กําหนดวิธีแก้ – ใช้ 

         นวตักรรม – พฒันานวตักรรม– เสนอผลงาน 

     ง. สํารวจวิเคราะห์ปัญหา– พฒันานวตักรรม –    

         กําหนดวิธีแก้ใช้นวตักรรม – เสนอผลงาน 

23.  การออกแบบการวิจยัยดึหลกัการข้อใดเป็น  

       สําคญั  พจิารณาจากข้อความตอ่ไปนีแ้ล้ว 

       ตอบ คําถาม 

1.  ทําให้ความแปรปรวนอนัเน่ืองมาจากตวัแปร

อิสระมีคา่สงูสดุ 

2.  ควบคมุตวัแปรแทรกซ้อมให้มีมากท่ีสดุ 

3.  ลดความแปรปรวนท่ีเกิดจากความ

คลาดเคล่ือนให้น้อยท่ีสดุ 

4.  ลดความแปรปรวนของตวัแปรตามอนั

เน่ืองมาจากตวัแปรอิสระให้น้อยท่ีสดุ 

5. ควบคมุความแปรปรวนอนัเกิดจากอิทธิพลตวั

แปรแทรกซ้อนให้ลดน้อยท่ีสดุ 

     ก.  1,2,3  ข.  1,3,5 

     ค.  2,3,4  ง.  3,4,5 

24.  ข้อใดไม่เป็นลกัษณะการทําวิจยัเชงิ

ปฏิบตักิาร ในชัน้เรียนของครู 
     ก. มีการนําเสนอผลการวิจยัท่ีต้องใช้สถิตขิัน้สงู 
     ข. สามารถใช้ข้อมลูท่ีมีอยูใ่นห้องเรียนมาใช้ใน 
         การค้นหาคําตอบ 
     ค. การวิจยัของครูไมใ่ชก่ารมุง่สร้างผลงานทาง 
         วิชาการเพ่ือตนเอง  
     ง. การวิจยัท่ีทกุคนต้องมีสว่นร่วมหรือมีการรวม 
        พลงัในการทําวิจยั 
25.  คําวา่ประชากร (Population)  ในการวิจยั   

      ข้อใดให้ความหมายได้สมบรูณ์ท่ีสดุ 

     ก.  กลุม่ของคนท่ีต้องการศกึษา   

     ข.  กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นประชากร 

     ค.  กลุม่ของสิง่ท่ีต้องการศกึษาทัง้หมด  

     ง.  กลุม่ของสิง่มีชีวิตท่ีต้องการศกึษา 
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26. คําวา่  กลุม่ตวัอยา่ง ( Sample)  ในการวิจยั 

     หมายถึงข้อใด 

     ก.  กลุม่ของสิง่ท่ีต้องการศกึษาทัง้หมด 

     ข.  กลุม่ของคนสว่นหนึง่ท่ีเลือกมาเป็นตวัแทนใน 

         การศกึษา 

     ค.  กลุม่ของสิ่งมีชีวิตสว่นหนึง่ท่ีเลือกมาเป็น 

         ตวัแทนในการศกึษา 

     ง.  กลุม่ของสิ่งมีชีวิตและไมมี่ชีวิตสว่นหนึง่ท่ี 

         เลือกมาเป็นตวัแทนในการศกึษา 

27.  การศกึษาความคดิเหน็นกัเรียนเก่ียวกบับริการ  

    ห้องสมดุของโรงเรียนแหง่หนึง่สุม่เลือกนกัเรียน 

    แตล่ะ ชัน้ปีตามสดัสว่นจํานวนนกัเรียนมาเป็น  

   กลุม่ตวัอยา่งเป็นวิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบใด  

     ก.  แบบเจาะจง    ข.  การสุม่อยา่งงา่ย 

     ค.  การสุม่แบบมีระบบ  ง.  การสุม่แบบแบง่ชัน้ 

28.  การกําหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง จะต้อง  

       คํานงึถึงสิง่ใด 

     ก.  จํานวนตวัแปรท่ีศกึษา     

     ข.  ประเภทของงานวิจยั 

     ค.  ขอบเขตและลกัษณะของประชากร       

     ง.  ถกูทกุข้อ 

29.  ลกัษณะสําคญัของคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การวิจยัคือข้อใด 

     ก.  มีประสิทธิภาพและความเท่ียงตรง  

     ข.  มีความยากงา่ยและอํานาจจําแนก 

     ค.  มีความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่   

     ง.  มีความไวและความเป็นปรนยั 

 

 

 

30. ครูสมัภาษณ์ความคดิเหน็ของนกัเรียน  

หลายๆ  ครัง้  ก็ได้คําตอบเหมือนเดมิ  เป็น

ลกัษณะท่ีดีของ เคร่ืองมือในข้อใด 

     ก.  ความเท่ียงตรง      ข.  ความเช่ือมัน่ 

     ค.  อํานาจจําแนก ง.  ความเป็นปรนยั  

31. ถ้าสามารถสร้างเคร่ืองมือได้ตามเนือ้หาสาระ

สิ่งท่ีต้องการศกึษาเคร่ืองมือนัน้มีคณุภาพด้านใด 

     ก.  ความเท่ียงตรง ข.  ความเช่ือมัน่ 

     ค.  อํานาจจําแนก      ง.  ความยากงา่ย 

32.   การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบแบบ  

    ปรนยั  โดยนําไปทดสอบกบันกัเรียนครัง้เดียว    

    กลุม่เดียวจะใช้สตูรใด 

     ก. สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั   

     ข.  สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั 

     ค.  K.R. 20 ของ Kuder-Richardson  

     ง.  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์  

33. ถ้าข้อมลูท่ีรวบรวมได้จากการวิจยัในรูป

ความถ่ี    หรือร้อยละ  และข้อมลูดงักลา่วจดัเป็น

ประเภทหรือ   พวก ๆได้  ถ้าต้องการทดสอบวา่ตวั

แปร 2 ตวั  มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม ่ผู้ วิจยัควรใช้

สถิตใิดในการทดสอบ 

     ก. การทดสอบความแปรปรวน   

     ข.การทดสอบคา่ที 

     ค. การทดสอบไคสแควร์  

     ง. การทดสอบคา่ซี 
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34.  การเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

2 คา่จะใช้คา่สถิตอิะไรบ้าง 

     ก.  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน   

     ข.  คา่สดัสว่น และคา่เฉล่ีย 

     ค.  ตวักลางเลขคณิต  และคา่สดัสว่น  

     ง.  คา่เฉล่ีย และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

35.  อยากทราบวา่วิธีสอน A จะทําให้ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการ เรียนวิชา B สงูกวา่ก่อนสอนหรือไมจ่ะ

ออกแบบวิจยัอยา่งไรจงึจะดีท่ีสดุ 

     ก. เปรียบเทียบคะแนนก่อนสอนกบัหลงัสอนของ  

         นกัเรียนกลุม่เดียว 

     ข.  เปรียบเทียบคะแนนก่อนสอนกบัหลงัสอนของ  

         นกัเรียนสองกลุม่ 

     ค.  เปรียบเทียบคะแนนหลงัสอนระหวา่งกลุม่ท่ี  

          สอน วิชา A กบักลุม่ท่ีสอนตามปกติ 

     ง.  เปรียบเทียบคะแนนก่อนสอนระหวา่งกลุม่ท่ีสอน  

         วิชา A กบักลุม่ท่ีสอนตามปกติ 

36. การแปลผลข้อมลูการวิจยั  ควรหลีกเล่ียงสิ่งใด 

     ก.  การใช้ศพัท์ทางการวิจยั    

     ข.  การวิจารณ์ผลการวิเคราะห์ 

     ค.  การกลา่วถึงตวัแปรหรือกลุม่ตวัอยา่ง   

     ง.  การกลา่งถึงตวัแปรหรือกลุม่ตวัอยา่ง  

37.  การเขียนรายงานการวิจยัท่ีดีมีลกัษณะอยา่งไร 

     ก.  มีความตอ่เน่ือง  สอดคล้องใน สว่นของรายงาน  

     ข.  ใช้ถ้อยคํารัดกมุและได้ใจความครบถ้วน  

     ค.  มีความชดัเจนและเสนอการวิจยัท่ีตรงตาม    

          ความเป็นจริง 

     ง.  ถกูทกุข้อ 

38.  การจะนําผลการวิจยัไปใช้  ควรพจิารณาสว่น

ใดของรายงานเป็นสําคญั 

     ก.  ขอบเขตของการวิจยั 

     ข.  กรอบแนวคดิการวิจยั 

     ค.  การกําหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  

     ง.  ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

39.  การเขียนเค้าโครงการวิจยัมีความสําคญัในข้อ

ใดมากท่ีสดุ 

     ก.  สามารถครอบคมุตวัแปรตา่งๆ  ท่ีอาจ    

           เกิดขึน้ได้ 

     ข.  เป็นแนวทางในการดําเนินการวิจยั 

     ค.  เป็นการทํางานวิจยัเสร็จสิน้ไปแล้วคร่ึงหนึง่ 

     ง.  มีความละเอียดครอบคอบในการพจิารณา  

         ปัญหา 

40. ลกัษณะท่ีดีของการสรุปผลการวิจยัคือข้อใด 

     ก.  มีความกะทดัรัด  ชดัเจน  ตรงตาม  

          วตัถปุระสงค์การวิจยั 

     ข.  สมเหตสุมผล  ตรงตามสมมตฐิาน  มีความ 

         ชดัเจน 

     ค.  ครอบคลมุวตัถปุระสงค์การวิจยั  อยูใ่น  

          ขอบเขต ตรงตามความเป็นจริง 

     ง.  มีหลกัฐานภายนอกสนบัสนนุ  ชดัเจน   

         เปรียบเทียบผลงานของตนกบัทฤษฎี 
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เฉลย 

1. ข 2.ง 3. ง 4.ค 5.ก 

6.ก 7.ค 8.ค 9.ข 10.ก 

11.ง 12.ค 13.ก 14.ง 15.ก 

16.ข 17.ง 18.ก 19.ง 20.ข 

21.ง 22.ก 23.ข 24.ก 25.ค 

26. ง 27.ง 28. ง 29.ก 30.ข 

31.ก 32.ค 33.ค 34.ค 35 ค 

36 ข 37.ง 38. ง 39. ข 40.ค 
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แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัย 

หลัง

1.  ข้อใดเป็นลกัษณะมโนทศัน์ใหมข่องการจดัการเรียน 

     การสอน 

     ก.  การจดัการเรียนการสอนและการวิจยัมี              

          ความ เก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั 

     ข.  นกัวิจยัก็มีบทบาทสําคญัในการวิจยั และมี  

          บทบาท ในการจดัการเรียนการสอน 

     ค.  ครูเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการจดักิจกรรม 

          การเรียนการสอน  และมีบทบาทในการวิจยั 

     ง.  ถกูทกุข้อ   

2.  ข้อใดไม่เป็นปัญหาสําคญัตอ่การทํางานวิจยัของครู 

     ก.  ความยากลําบากของกระบวนการวิจยั    

     ข.  ครูมีเวลาในการศกึษาเอกสารอยา่งเตม็ท่ี  

     ค.  ครูท่ีทําวิจยัไมไ่ด้มีพ่ีเลีย้งในการทําวิจยั   

     ง.  ความรู้ของครูท่ีได้จากการอบรมไมเ่พียงพอ 

3.  ข้อใดไมเ่ป็นการกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาใน

ห้องเรียน ของการวิจยัในชัน้เรียน 

     ก.   อิงทฤษฎี    

     ข.  มีผลงานวิจยัรองรับ 

     ค.  ใช้วิธีการเชงิอตัวิสยั   

     ง.  ไมใ่ช้ประสบการณ์ของครูนกัวิจยั 

4.  ข้อใดเป็นจดุเร่ิมต้นของการทําวิจยัเชิงปฏิบตักิารใน 

     ชัน้เรียน 

     ก.  การหาแนวทางแก้ไข      

     ข.  การกําหนดคําถามวิจยั 

     ค.  การวินิจฉยัปัญหาท่ีเกิดขึน้   

     ง.  การวิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน 

ทาํกจิกรรม 

คาํส่ัง  จงเลือกคาํตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคาํตอบท่ีกาํหนดให้ 

 

5.  หลกัการท่ีสําคญัท่ีสดุในการเลือกหวัข้อปัญหา  

    การวิจยั  คือข้อใด 

     ก.  มีคณุคา่และมีประโยชน์   

     ข.  มีแหลง่วิชาการท่ีจะให้ค้นคว้า 

     ค.  มีความทนัสมยัตอ่เหตกุารณ์   

     ง.  ผู้ วิจยัเลือกด้วยตนเอง 

6. ข้อใดไม่เป็นบริบทของการจดัการเรียนการ

สอนใน โรงเรียน 

     ก.  บคุลากรในโรงเรียน 

     ข. จดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

     ค.   สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  

     ง.ปรัชญาการจดัการศกึษานอกโรงเรียน  

7.  ขอบเขตของการวิจยัควรบง่บอกถึงสิ่งใด 

     ก. แนวทางในการดําเนินการวิจยั 

     ข.  คณุคา่หรือความสําคญัของงานวิจยั  

     ค.  กรอบของประชากรกลุม่ตวัอยา่งหรือ         

          ตวัแปรท่ีจะศกึษา 

     ง.  คําจํากดัความของศพัท์หรือตวัแปรท่ีควร  

          เข้าใจตรงกนั 

8.เม่ือครูผู้สอนพบวา่ นกัเรียนมีผลทางการเรียน

ต่ํากวา่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ จะต้องวิเคราะห์

ปัญหา เชิงระบบในขัน้ตอนใด 

      ก. วิเคราะห์ผลพลอยได้   

      ข. การวิเคราะห์ปัจจยัป้อนเข้า  

 ค. วิเคราะห์กระบวนการเรียนการสอน       

 ง.วิเคราะห์ผลผลิตของการเรียนการสอน  
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9. ข้อใด หมายถึง ตวัแปรอิสระ 

     ก. ตวัแปรเหต ุซึง่เป็นตวัแปรท่ีมีมาก่อน  

     ข. ตวัแปรใดๆ ท่ีอยูเ่หนือจากขอบขา่ยของการวิจยั  

     ค. ตวัแปรท่ีมีการเปล่ียนคา่เน่ืองมาจากตวัแปร  

          อิสระเปล่ียนคา่ 

     ง. ตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่ตวัแปรตาม ซึง่จะทําให้ผล 

         จากการวิจยัมีความคลาดเคล่ือน  

10. ข้อใด ไม่ใช่ ลกัษณะของตวัแปร 

     ก.  ระดบัการศกึษา  ข.  เพศหญิง 

     ค. ศาสนา   ง.  วิธีการคมุเนิด  

11. จากสมมตฐิานการวิจยั  “นกัเรียนมธัยมศกึษา 

     ปีท่ี 1  มีทศันคตติอ่โรงเรียนดีกวา่นกัเรียน  

     มธัยมศกึษาปีท่ี2 ปี ท่ี 3  “ ข้อใดเป็นตวัแปรตาม 

     ก.  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  

     ข.  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2,3 

     ค.  ระดบัชัน้ปีท่ีเรียน   

     ง.  ทศันคตติอ่โรงเรียน 

12. คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 

     คณิตศาสตร์ของนกัเรียน จดัอยูม่าตรการวดัใด  

     ก. มาตราอนัตรภาค ข.  มาตราเรียงอนัดบั  

ค.มาตรานามบญัญตั ิง.  มาตราอตัราสว่น  

13. การกําหนดกรอบแนวคดิด้านเนือ้หาระบใุนสว่นใด  

     ก. คํานยิาม  ข. ขอบเขต  

     ค.วตัถปุระสงค์ ง. กรอบแนวคดิการวิจยั  

14. การกําหนดกรอบแนวคดิ ประชากร/ กลุม่ตวัอยา่ง  

     ระบใุนสว่นใด 

     ก. คํานยิาม  ข. ขอบเขต 

     ค.วตัถปุระสงค์ ง. กรอบแนวคดิการวิจยั 
 

15. กรอบแนวคดิในการวิจยั  หมายถึงข้อใด 

     ก.  ผลการสงัเคราะห์ เอกสารท่ีเก่ียวข้องกนั  

          โดยแสดง ภาพรวมในสิง่ท่ีต้องการศกึษา 

     ข.  ขอบเขตของการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

          โดยแสดงเป็นตารางการทํางาน  

     ค.  แนวทางการวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

     ง.  หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกเอกสารท่ี  

          ต้องการนํามาอ้างอิงในงานวิจยั 

16. การกําหนดกรอบแนวคดิมีความสําคญั

อยา่งไรตอ่การทําวิจยั 

     ก.  แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปร  

          ตา่งๆ ท่ีศกึษา 

     ข.  ทําให้เห็นความเช่ือมโยงระหวา่งทฤษฎีกบั  

          สิ่งท่ีศกึษา 

     ค.  ให้งานวิจยัเป็นไปในแนวทางท่ีสอดคล้อง  

           กบัวตัถปุระสงค์ 

     ง.  ถกูทกุข้อ 

17.  หลกัเกณฑ์ท่ีสําคญัท่ีสดุในการคดัเลือกข้อมลู 

     สารสนเทศในการวิจยัคือข้อใด 

     ก.  ข้อมลูนัน้ต้องมีความถกูต้องและนา่เช่ือถือ         

     ข.   เป็นข้อมลูท่ีสนบัสนนุแนวคดิของผู้ วิจยั 

     ค.  ข้อมลู ต้องไมข่ดัแย้งกบัแนวคดิของผู้ อ่ืน     

     ง.  ข้อมลูท่ีได้วิเคราะห์ด้วยสถิตขิัน้สงู 

18.การสืบค้นข้อมลูสารสนเทศในการวิจยัมี 

     จดุประสงค์เพ่ืออะไร 

     ก.  เพ่ือรวบรวมแนวคดิในการตัง้ปัญหา  

     ข.  เพ่ือเตรียมกรอบแนวคดิในการวิจยั  

     ค.  เพ่ือให้มีความรอบรู้ในเร่ืองท่ีจะทําวิจยั            

     ง.  ถกูทกุข้อ 
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19. การศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัมี 

      ประโยชน์สําคญัในข้อใด  

     ก. ชว่ยให้ได้ปัญหาการวิจยั 

     ข. ชว่ยให้ได้ช่ือเร่ืองการวิจยั 

     ค. ชว่ยให้ได้เร่ืองการวิจยัท่ีเหมือนของผู้ อ่ืน  

     ง. ชว่ยกําหนดแบบแผนการวิจยั   

 20. ข้อใดเป็นการเสนอรายงานเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

      กบั การวิจยัท่ีถกูต้อง  

     ก. เสนอตามลําดบัปีท่ีพิมพ์ 

     ข. เสนอตามลําดบัเนือ้หาท่ีได้จากบทคดัยอ่  

     ค. เสนอเนือ้หาสาระเฉพาะ ท่ีสอดคล้องกบั  

          วตัถปุระสงค์ 

     ง. เสนอเนือ้หาท่ีผา่นการสงัเคราะห์ และสรุปผล  

         โดยผู้ วิจยั 

21. ข้อใดเป็นจดุประสงค์ ของการออกแบบการวิจยั 

     ก.  เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน                    

     ข.  เพ่ือหาสาเหตขุองการวิจยั 

     ค.  เพ่ือให้มีความเท่ียงตรงภายนอก             

     ง.  เพ่ือควบคมุความแปรปรวนของการวิจยั  

22.  ข้อใดเรียงลําดบักระบวนการวิจยัเพ่ือพฒันาการ

เรียนรู้ได้ถกูต้อง 

     ก. สํารวจวิเคราะห์ปัญหา – กําหนดวิธีแก้ – พฒันา 

         นวตักรรม – ใช้นวตักรรม – เสนอผลงาน 

     ข. กําหนดวิธีแก้ – พฒันานวตักรรม– สํารวจวิเคราะห์ 

         ปัญหา – ใช้นวตักรรม – เสนอผลงาน 

     ค. สํารวจวิเคราะห์ปัญหา – กําหนดวิธีแก้ – ใช้ 

         นวตักรรม – พฒันานวตักรรม– เสนอผลงาน 

     ง. สํารวจวิเคราะห์ปัญหา– พฒันานวตักรรม –  

         กําหนดวิธีแก้ใช้นวตักรรม – เสนอผลงาน 

23.  ข้อใดไม่เป็นลกัษณะการทําวิจยัเชงิ

ปฏิบตักิาร ในชัน้เรียนของครู 
     ก. มีการนําเสนอผลการวิจยัท่ีต้องใช้สถิตขิัน้สงู 
     ข. สามารถใช้ข้อมลูท่ีมีอยูใ่นห้องเรียนมาใช้ใน 
         การค้นหาคําตอบ 
     ค. การวิจยัของครูไมใ่ชก่ารมุง่สร้างผลงานทาง 
         วิชาการเพ่ือตนเอง  
     ง. การวิจยัท่ีทกุคนต้องมีสว่นร่วมหรือมีการรวม 
        พลงัในการทําวิจยั 
24.  การออกแบบการวิจยัยดึหลกัการข้อใดเป็น  

       สําคญั  พจิารณาจากข้อความตอ่ไปนีแ้ล้ว 

       ตอบคําถาม 

1.  ทําให้ความแปรปรวนอนัเน่ืองมาจากตวัแปร

อิสระมีคา่สงูสดุ 

2.  ควบคมุตวัแปรแทรกซ้อมให้มีมากท่ีสดุ 

3.  ลดความแปรปรวนท่ีเกิดจากความ

คลาดเคล่ือนให้น้อยท่ีสดุ 

4.  ลดความแปรปรวนของตวัแปรตามอนั

เน่ืองมาจากตวัแปรอิสระให้น้อยท่ีสดุ 

5. ควบคมุความแปรปรวนอนัเกิดจากอิทธิพลตวั

แปรแทรกซ้อนให้ลดน้อยท่ีสดุ 

     ก.  1,2,3  ข.  1,3,5 

     ค.  2,3,4  ง.  3,4,5 

25.  คําวา่ประชากร (Population)  ในการวิจยั   

      ข้อใดให้ความหมายได้สมบรูณ์ท่ีสดุ 

     ก.  กลุม่ของคนท่ีต้องการศกึษา   

     ข.  กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นประชากร 

     ค.  กลุม่ของสิง่ท่ีต้องการศกึษาทัง้หมด  

     ง.  กลุม่ของสิง่มีชีวิตท่ีต้องการศกึษา 
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26. คําวา่  กลุม่ตวัอยา่ง ( Sample)  ในการวิจยั 

     หมายถึงข้อใด 

     ก.  กลุม่ของสิง่ท่ีต้องการศกึษาทัง้หมด 

     ข.  กลุม่ของคนสว่นหนึง่ท่ีเลือกมาเป็นตวัแทนใน 

         การศกึษา 

     ค.  กลุม่ของสิ่งมีชีวิตสว่นหนึง่ท่ีเลือกมาเป็น 

         ตวัแทนในการศกึษา 

     ง.  กลุม่ของสิ่งมีชีวิตและไมมี่ชีวิตสว่นหนึง่ท่ี 

         เลือกมาเป็นตวัแทนในการศกึษา 

27.  การกําหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง จะต้อง  

       คํานงึถึงสิง่ใด 

     ก.  จํานวนตวัแปรท่ีศกึษา     

     ข.  ประเภทของงานวิจยั 

     ค.  ขอบเขตและลกัษณะของประชากร       

     ง.  ถกูทกุข้อ 

28.  การศกึษาความคดิเหน็นกัเรียนเก่ียวกบับริการ  

    ห้องสมดุของโรงเรียนแหง่หนึง่สุม่เลือกนกัเรียน 

    แตล่ะ ชัน้ปีตามสดัสว่นจํานวนนกัเรียนมาเป็น  

   กลุม่ตวัอยา่งเป็นวิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบใด  

     ก.  แบบเจาะจง    ข.  การสุม่อยา่งงา่ย 

     ค.  การสุม่แบบมีระบบ  ง.  การสุม่แบบแบง่ชัน้ 

29.  ลกัษณะสําคญัของคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจยัคือข้อใด 

     ก.  มีประสิทธิภาพและความเท่ียงตรง  

     ข.  มีความยากงา่ยและอํานาจจําแนก 

     ค.  มีความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่   

     ง.  มีความไวและความเป็นปรนยั 

 

30. ครูสมัภาษณ์ความคดิเหน็ของนกัเรียน  

หลายๆ ครัง้  ก็ได้คําตอบเหมือนเดมิ  เป็นลกัษณะ

ท่ีดีของเคร่ืองมือในข้อใด 

     ก.  ความเท่ียงตรง      ข.  ความเช่ือมัน่ 

     ค.  อํานาจจําแนก ง.  ความเป็นปรนยั  

31.การสร้างเคร่ืองมือได้ตามเนือ้หาสาระของสิ่งท่ี

ต้องการศกึษาเคร่ืองมือนัน้มีคณุภาพด้านใด 

     ก.  ความเท่ียงตรง ข.  ความเช่ือมัน่ 

     ค.  อํานาจจําแนก      ง.  ความยากงา่ย 

32.   การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบแบบ  

    ปรนยั  โดยนําไปทดสอบกบันกัเรียนครัง้เดียว    

    กลุม่เดียวจะใช้สตูรใด 

     ก. สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั   

     ข.  สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั 

     ค.  K.R. 20 ของ Kuder-Richardson  

     ง.  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์  

33. ถ้าข้อมลูท่ีรวบรวมได้จากการวิจยัในรูป

ความถ่ี หรือร้อยละ  และข้อมลูดงักลา่วจดัเป็น

ประเภทหรือ พวก ๆได้  ถ้าต้องการทดสอบวา่ตวั

แปร 2 ตวั  มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม ่ผู้ วิจยัควรใช้

สถิตใิดในการทดสอบ 

     ก. การทดสอบความแปรปรวน   

     ข.การทดสอบคา่ที 

     ค. การทดสอบไคสแควร์  

     ง. การทดสอบคา่ซี 
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34. การแปลผลข้อมลูการวิจยั  ควรหลีกเล่ียงสิ่งใด 

     ก.  การใช้ศพัท์ทางการวิจยั    

     ข.  การวิจารณ์ผลการวิเคราะห์ 

     ค.  การกลา่วถึงตวัแปรหรือกลุม่ตวัอยา่ง   

     ง.  การกลา่งถึงตวัแปรหรือกลุม่ตวัอยา่ง  

35.  การเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 2 

คา่จะใช้คา่สถิตอิะไรบ้าง 

     ก.  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน   

     ข.  คา่สดัสว่น และคา่เฉล่ีย 

     ค.  ตวักลางเลขคณิต  และคา่สดัสว่น  

     ง.  คา่เฉล่ีย และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

36.  อยากทราบวา่วิธีสอน A จะทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการ 

     เรียนวิชา B สงูกวา่ก่อนสอนหรือไมจ่ะออกแบบวิจยั    

     อยา่งไรจงึจะดีท่ีสดุ 

     ก. เปรียบเทียบคะแนนก่อนสอนกบัหลงัสอนของ  

         นกัเรียนกลุม่เดียว 

     ข.  เปรียบเทียบคะแนนก่อนสอนกบัหลงัสอนของ  

         นกัเรียนสองกลุม่ 

     ค.  เปรียบเทียบคะแนนหลงัสอนระหวา่งกลุม่ท่ีสอน   

          วิชา A กบักลุม่ท่ีสอนตามปกติ 

     ง.  เปรียบเทียบคะแนนก่อนสอนระหวา่งกลุม่ท่ีสอน  

         วิชา A กบักลุม่ท่ีสอนตามปกติ 

37.  การจะนําผลการวิจยัไปใช้  ควรพจิารณาสว่นใด 

     ของรายงานเป็นสําคญั 

     ก.  ขอบเขตของการวิจยั 

     ข.  กรอบแนวคดิการวิจยั 

     ค.  การกําหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  

     ง.  ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

38.  การเขียนเค้าโครงการวิจยัมีความสําคญัในข้อ

ใดมากท่ีสดุ 

     ก.  สามารถครอบคมุตวัแปรตา่งๆ  ท่ีอาจ  

          เกิดขึน้ได้ 

     ข.  เป็นแนวทางในการดําเนินการวิจยั 

     ค.  เป็นการทํางานวิจยัเสร็จสิน้ไปแล้วคร่ึงหนึง่ 

     ง.  มีความละเอียดครอบคอบในการพจิารณา  

         ปัญหา 

39. ลกัษณะท่ีดีของการสรุปผลการวิจยัคือข้อใด 

     ก.  มีความกะทดัรัด  ชดัเจน  ตรงตาม  

          วตัถปุระสงค์การวิจยั 

     ข.  สมเหตสุมผล  ตรงตามสมมตฐิาน  มีความ 

         ชดัเจน 

     ค.  ครอบคลมุวตัถปุระสงค์การวิจยั  อยูใ่น  

          ขอบเขตตรงตามความเป็นจริง 

     ง.  มีหลกัฐานภายนอกสนบัสนนุ  ชดัเจน   

         เปรียบเทียบผลงานของตนกบัทฤษฎี 

40.  การเขียนรายงานการวิจยัท่ีดีมีลกัษณะ

อยา่งไร 

     ก.  มีความตอ่เน่ืองและสอดคล้องในแตล่ะสว่น  

          ของรายงาน 

     ข.  ใช้ถ้อยคํารัดกมุและได้ใจความครบถ้วน  

          ตามเนือ้หาการวิจยั 

     ค.  มีความชดัเจนและเสนอการวิจยัท่ีตรงตาม  

          ความเป็นจริง 

     ง.  ถกูทกุข้อ 
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เฉลย 

1. ง 2.ข 3. ค 4.ง 5.ก 

6.ก 7.ค 8.ค 9.ก 10.ข 

11.ง 12.ก 13.ค 14.ข 15.ก 

16.ง 17.ก 18.ง 19.ง 20.ง 

21.ง 22.ก 23.ก 24.ข 25.ค 

26. ง 27.ง 28. ง 29.ก 30.ข 

31.ก 32.ค 33.ค 34.ข 35 ง 

36 ค 37.ง 38. ข 39. ค 40.ง 
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เคร่ืองมือประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง 

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวจัิยด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 

สาํหรับข้าราชการครู 

 แบบประเมินรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั มีวตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ทา่น

ผู้ เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบตา่งๆ  ของโครงร่างรูปแบบ  

เอกสารประกอบรูปแบบ  กิจกรรม  เพ่ือผู้ วิจยัจะนําไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงตอ่ไป มี 2 ตอนคือ 

 ตอนท่ี 1  เป็นแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วย

การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้สําหรับข้าราชการครู  

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วย

การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้สําหรับข้าราชการครู  

ตอนท่ี 1  เป็นแบบประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรู

ณาการกระบวนการเรียนรู้สําหรับข้าราชการครู 

คาํชีแ้จง  โปรดพิจารณาระดบัความเหมาะสมของรูปแบบและทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งระดบั

ความเหมาะสมท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่น 

  ระดบั 5  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสดุ  

  ระดบั 4 หมายถึง   เหมาะสมมาก  

  ระดบั 3 หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง  

  ระดบั 2 หมายถึง   เหมาะสมน้อย (ควรปรับปรุง)  

  ระดบั 1 หมายถึง   เหมาะสมน้อยท่ีสดุ(ต้องปรับปรุงอีกมาก)  

รายการประเมิน 

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย

ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 

ระดับความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 

1.ใช้ทฤษฎีเป็นพืน้ฐานในการสร้างรูปแบบ

เหมาะสม 

      

2.ลกัษณะสําคญัของรูปแบบสะท้อนให้เห็น

หลกัการของรูปแบบชดัเจน 

      

3. หลกัการของรูปแบบแสดงจดุเน้นของการจดั 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

      

4. องค์ความรู้ของรูปแบบเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้       
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รายการประเมิน 

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย

ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 

ระดับความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 

5. วตัถปุระสงค์ของรูปแบบชดัเจน       

6. เนือ้หาสาระของรูปแบบครอบคลมุการพฒันา

สมรรถนะครูนกัวิจยั 

      

7. แนวทางการประเมินผลชดัเจน       

8. วตัถปุระสงค์ของกิจกรรมสอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 

      

9. กิจกรรมสะท้อนให้เห็นหลกัการและลกัษณะ

สําคญัของรูปแบบ 

      

10. คูมื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรู

ณาการกระบวนการเรียนรู้ จดัลําดบัเนือ้หาเป็น

ระบบและชดัเจน 

      

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................  
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ตอนท่ี 2 เป็นแบบประเมนิความสอดคล้องของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั                    

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้สําหรับข้าราชการครู  

คาํชีแ้จง  โปรดพจิารณาระดบัความสอดคล้องขององค์ประกอบตา่งๆในรายการประเมนิ  และ               

ทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งระดบัความสอดคล้องท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่น  

ระดบั 1 หมายถึง   สอดคล้อง,   ระดบั 0 หมายถึง  ไมแ่นใ่จ,  ระดบั -1 หมายถึง  ไมส่อดคล้อง 

รายการประเมิน 

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วย

การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 

ระดับความ

สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

1 0 -1 

1. ความสอดคล้องระหวา่งความเป็นมาของรูปแบบกบั        

แนวคดิทฤษฎีพืน้ฐาน 

    

2. ความสอดคล้องระหวา่งแนวคดิทฤษฎีพืน้ฐานกบั

องค์ประกอบของรูปแบบ 

    

3. ความสอดคล้องระหวา่งองค์ประกอบของรูปแบบกบั

หลกัการของรูปแบบ 

    

4. ความสอดคล้องระหวา่งหลกัการของรูปแบบกบั

วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 

    

5. ความสอดคล้องระหวา่งวตัถปุระสงค์ของรูปแบบกบั

กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ระยะเวลา  

เนือ้หา  ส่ือและ การประเมินผล ใน 

    

กิจกรรมท่ี 1     

กิจกรรมท่ี 2     

กิจกรรมท่ี 3     

กิจกรรมท่ี 4     

กิจกรรมท่ี 5     

กิจกรรมท่ี 6     

กิจกรรมท่ี 7     

ข้อเสนอแนะ 

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

........................................................................................................................................  
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แบบประเมินความพงึพอใจต่อการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย 

ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 

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

คาํชีแ้จง  ขอให้ทา่นตอบคําถามในชอ่งวา่งท่ีเว้นไว้  และทําเคร่ืองหมาย ลงในชอ่ง ท่ีกําหนด

ตามความเป็นจริง 

ระดบั 5  หมายถึง  พงึพอใจมากท่ีสดุ  

  ระดบั 4 หมายถึง   พงึพอใจมาก  

  ระดบั 3 หมายถึง   พงึพอใจปานกลาง  

  ระดบั 2 หมายถึง   พงึพอใจน้อย (ควรปรับปรุง)  

  ระดบั 1 หมายถึง   พงึพอใจน้อยท่ีสดุ(ต้องปรับปรุงอีกมาก)  

รายการประเมนิ ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. วตัถปุระสงค์ของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

     

2. การเตรียมความพร้อม      

3. กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั      

4. เอกสารประกอบรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั

ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

     

5. เนือ้หาสาระ      

6. วิทยากร      

7. กิจกรรม      

8. การประเมินผล      

9. ระยะเวลาในการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู

นกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

     

10. สถานท่ีในการจดักิจกรรม      

11. การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้      

ข้อเสนอแนะ 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

ตวัอย่างแผนการจัดกจิกรรม 
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เอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรมตาม 

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวจิัย   

ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 
 

 

เร่ือง  การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  

           สําหรับข้าราชการครู  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 

 

TITLE THE  MODEL DEVELOPMENT TO ENHANCE  RESEARCHERS’   COMPETENCY 

FOR  TEACHERS   IN   SECONDARY  EDUCATIONAL  SERVICE  AREA  OFFICE 2 

            BY  LEARNING   PROCESS  INTEGRATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276 

 

 

 

 

คูมื่อประกอบรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  

สําหรับข้าราชการครู  มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการพฒันาตนเองด้านการวิจยัในชัน้

เรียนของข้าราชการครู  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  4 แนวคดิ  คือ  แนวคดิการจดั

กระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง(Self – directed Learning)  แนวคดิกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น

ประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential  Learning)แนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ผงัมโนทศัน์

( Mind  Map Learning) แนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้พบกลุม่  (Group  Process  

Learning)  สงัเคราะห์มโนทศัน์ทัง้ 4 แนวคดิเพ่ือสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วย

การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้มีลกัษณะสําคญั 5 ประการของรูปแบบเรียกวา่  S M A R T ซึ่ งเป็น

ตวัอกัษรตวัหน้าของลกัษณะ 5 ประการ คือ  1. ความเป็นตวัของตวัเอง (Self-Autonomy)  2. สร้าง

แรงจงูใจ (Motivation  Building)                    3. เอือ้อํานวยการเรียนรู้ (Access  Facilitator) 4. ลง

มือปฏิบตัอิยา่งเป็นระบบ(Respond to Authentic System)  5. พบและตดิตาม (Team meeting and 

Reflection) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการศกึษาวิจยัของครูได้ตรงตามความต้องการของครู  ซึง่มี

ขัน้ตอนการปฏิบตักิิจกรรม 5 ขัน้ตอน   ขัน้ท่ี 1 เตม็ใจและ  เห็นคณุคา่ (Willing and Value)  ขัน้ท่ี 2 

การมีสว่นร่วมในประสบการณ์จริง หรือขัน้ลงมือปฏิบตัจิริง(Do)ขัน้ท่ี 3 การสะท้อนการกระทํา 

(Review)  ขัน้ท่ี 4 สรุปแนวคดิหลกัการ (Learn) ขัน้ท่ี 5 ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่ (Apply)  

ดงันัน้สาระเนือ้หาการวิจยัในชัน้เรียนทัง้ 7 เร่ือง จะดําเนินกิจกรรมตามขัน้ตอนทัง้ 5 ขัน้ตอนนี ้ ทัง้นี ้

เพ่ือพฒันาความรู้ความเข้าใจ จติวิจยั และทกัษะการวิจยัในชัน้เรียนของข้าราชการครู อนันํามาสูก่าร

พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

ผู้ วิจยัหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่  คูมื่อประกอบรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วย          

การบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  สําหรับข้าราชการครู  จะเป็นแนวทางให้กบัผู้บริหาร  ศกึษานเิทศก์    

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถนําไปใช้ในการพฒันาครูได้ตามวตัถปุระสงค์  

 

      นางสาวอรอมุา  รุ่งเรืองวณิชกลุ  

              ผู้ วิจยั  

 

 

 

คาํนํา 
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การจดัการศกึษาของไทยได้พฒันาให้ก้าวทนักบัสงัคมยคุโลกาภิวตัน์  ดงัจะเหน็ได้จาก             

การปรับปรุงการศกึษาให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม  โดยจดัให้มี

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545  รองรับ          

โดยมุง่เน้นในเร่ืองการจดัการศกึษาให้มีคณุภาพสงูสดุ  เพ่ือทําให้เกิดการพฒันาคณุลกัษณะของคน

ไทยให้เป็นคนดีเป็นคนเก่ง  และอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ  บทบาทสําคญัท่ีการศกึษาเน้นให้

เกิดขึน้ในสงัคมนัน้ ผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญั  คือ ครู  หน้าท่ีของครูนอกเหนือจากการอบรมสัง่สอน  ยงัต้อง

พฒันาการจดั     การเรียนการสอนเพ่ือพฒันาองค์ความรู้ให้ก้าวทนัโลกแหง่การเปล่ียนแปลง  วิธีการ

หนึง่ในการพฒันาองค์ความรู้พร้อมๆกบัการสอนของครูก็คือ การวิจยั  เพ่ือเป็นอาวธุท่ีจะนําพาชาตใิห้

ก้าวหน้า  ครูเป็นผู้ นําเยาวชนไปสูค่วามรู้  ครูจงึต้องรู้และทําวิจยัเป็นเพ่ือได้มาซึง่ความรู้ท่ีมีคณุภาพสู่

ผู้ เรียน 

จากแนวคดิดงักลา่ว งานพฒันาครู  บคุลากรทางการศกึษามีการดําเนนิการจดัโครงการอบรม

พฒันาครูมาโดยตลอด  แตก็่พบวา่ครูยงัไมส่ามารถทําวิจยัได้ด้วยตนเอง  ดงัปรากฎในข้อสรุป ท่ีได้จาก

การสงัเคราะห์ และสอบถามครูเก่ียวกบัสภาพปัญหา  อปุสรรค และความต้องการในการพฒันาด้าน

การวิจยัของครู ดงันี(้อรวรรณ  เหมือนสดุใจ .2545 :156 ;ปราณีรัตน์  อกัษร .2545:98; บงัอร  หิรัญอร 

. 2545:154; วลัภา  ภมูิปัญญา, วา่ท่ีร้อยตรีหญิง .2546: 172;  สพุานี  ช่ืนชิต . 2546:189; วนัเพ็ญ  

แก้วสําราญ. 2546:124 ;   เกียรตศิกัดิ ์ ชณิวงศ์. 2546:171; พทิกัษ์  โพธ์ิทอง. 2546:144; กศุล        

บวัเกต ุ. 2548: 113;  ปัญจมา นุม่นวล .2548:125 ; พรชยั มัน่หมาย.2548:153;ทฤษฎี สขุยอด. 

2549:129;พทิยา  แสงสวา่ง .2549:49; สริุยาค์  ศรีนอก  ,ทองม้วน นาเสง่ียม ,รังสรรค์  สิงหเลิศ,   

จริยาภรณ์  รุจิโมระ.2550 : 165 ; อดศิกัดิ ์นวลสงิห์ .2550 : 32. ยทุธพงษ์  อายสุขุ.2550:23 ;        

เกตมุณีย์  คําจนัทร์.2552 :54 ;  อญัชลี  มนญูเลิศกิจ. 2552:133 ; สหไทย  ไชยพนัธุ์. 2553:187) 

1. ครูสว่นใหญ่อยากเรียนรู้และอยากทําวิจยั เพราะครูรู้วา่ พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ

พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545  ได้กําหนดให้ครูต้องวิจยั และผลงานวิจยัยงั

นําไปประกอบการขอวิทยะฐานะ แตค่รูไมท่ราบวา่จะเร่ิมทําวิจยัอยา่งไร ครูหลายทา่นไมไ่ด้เรียน

วิชาการวิจยั   จงึไมมี่ความรู้เร่ืองหลกัทฤษฏีวิชาการการทําวิจยั ครูจํานวนน้อยมากท่ีศกึษาด้วยตนเอง

ได้ การอบรมเพียง 3-5 วนัโดยให้ครูนัง่ฟังไมส่ง่ผลให้ครูกลบัไปสอนแล้วจะทําวิจยัได้ด้วยตนเอง  

ความเป็นมาและความสาํคัญ 
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2. ภาระงานปัจจบุนัของครูมีมาก ทัง้หน้าท่ีโดยตรง(สอน ดแูลนกัเรียน ) และหน้าท่ีโดยอ้อม

(งานธุรการ หรืองานท่ีสัง่หรือขอความร่วมมือมาจากเขตพืน้ท่ีและหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้รัฐและเอกชน)  

การทําวิจยัด้วยตนเองควบคูก่บัการเรียนสอนจงึเหมือนเพิ่มงานใหม(่ซึง่ครูปัจจบุนัไมอ่ยากแบกรับ)  

3. การให้ครูท่ีไมเ่คยเรียนรู้การทําวิจยัมาก่อนทําวิจยัด้วยตนเองนัน้  จําเป็นต้องมีพีเ่ลีย้งที่มี

ประสบการณ์การวิจยัในชัน้เรียนมาให้คําแนะนํา พร้อมกบัให้ครูทดลองใช้นวตักรรมกบันกัเรียนตาม

ระเบียบวิธีวิจยัท่ีออกแบบไว้ควบคูก่บัการเรียนการสอน ทํานองครูคดินวตักรรม นําไปทดลองใช้กบั

นกัเรียน ปรับปรุง ทดลองซํา้ไปมาจนได้ผล จากนัน้จงึนํามาเขียนรายงานสง่เผยแพร่หรือขอวิทยฐานะ 

ประการสําคญัคือต้องมีผู้ทรงคณุวฒุิด้านวิจยัแนะนําให้ครู  ครูตดิขดัอะไรปรึกษาได้ วิธีการนีจ้ะทําให้

ครูเรียนรู้   การวิจยัไปพร้อมกบัการทําผลงาน และผลการทดลองจะสง่ผลไปท่ีนกัเรียนด้วย   

4. ต้องสร้างชมุชน หรือ เครือขา่ยครูวิจยั เพ่ือสร้างขวญักําลงัใจแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งครูท่ี

ทําวิจยั เพราะการท่ีครูต้องทําหน้าท่ีสอน ดแูลนกัเรียน และงานพิเศษอ่ืนๆ พร้อมกบัการทําวิจยัเป็น

ครัง้แรกด้วยตนเองคนเดียวนัน้ นบัเป็นเร่ืองท่ีหนกัยุง่ยากและมกัท้อถอยภายหลงั การสร้างเครือขา่ยครู

วิจยัจะชว่ยให้ครูมีเพ่ือนพดูคยุถามสขุทกุข์ ความก้าวหน้า ให้กําลงัใจกนัและกนั  

เม่ือครูจําเป็นต้องทําวิจยั   ครูจงึต้องหยอ่นคณุภาพการสอนหรือทิง้ห้องเรียน มิฉะนัน้จะทํา

ผลงานวิจยัไมท่นัสง่(ผู้ อํานวยการโรงเรียนบางแหง่เปิดโอกาส) ครูหลายคนต้องเสาะหาผู้ รู้มาชว่ยเหลือ 

บางทา่นจวนตวัมากๆ ต้องเสียเงินจ้าง เพ่ือไมใ่ห้ตวัเองเสียโอกาส  เปิดชอ่งให้กลุม่คนบางกลุม่เข้ามา

เสนอตวัทําวิจยัให้โดยแลกกบัจํานวนเงินท่ีคอ่นข้างสงู ซึง่มีครูจํานวนหนึง่ต้องตดัใจใช้เงินท่ีสะสม(หรือ

กู้)มาหลายปีจ้างทําผลงาน  

ภาวะท่ีครูหลายทา่นประสบขณะนี ้เป็นสิ่งท่ีต้องปรับปรุงมากสําหรับครู ครูทกุทา่นอยากทํา

ผลงานด้วยตนเอง และทดลองกบันกัเรียน ครูอยากให้นกัเรียนได้รับผลจากการทําวิจยัการเรียนการ

สอนพร้อมกนัไปด้วย แตค่รูทําได้ยากหรือทําไมไ่ด้ ในสถานการณ์ปัจจบุนั  

เสียงวิพากษ์ทางลบ เก่ียวกบัการจ้างทําผลงานของครูเพ่ือนําไปขอวิทยะฐานะ หรือการลอก

เลียนผลงานวิชาการ การทิง้ห้องสอนขณะทําผลงานวิจยั การกู้ เงินสหกรณ์เพ่ือนําไปเป็นคา่ใช้จา่ย

(จ้าง)ทําผลงาน และอ่ืนๆ  

ครูทกุคนอยากก้าวหน้า อยากมีเงินมาเพิม่รายรับ อยากมีเกียรติ  จงึมัน่ใจวา่ครูสว่นใหญ่อยาก

ทําด้วยความสามารถตนเอง   การท่ีครูจะได้วิทยฐานะ ครูต้องทําตามระบบหรือเง่ือนไขกฏเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้ แตเ่ทา่ท่ีทราบ ไมมี่ระบบชว่ยเหลือพฒันาครูด้านความสามารถการทําวิจยั ปลอ่ยให้ครูหา

เอง ทําเองการให้ครูเรียนรู้การวิจยัด้วยตนเอง ในขณะท่ีครูต้องทํางานหลายอยา่งในโรงเรียน เป็นสิ่งท่ี

ทําได้ยาก  



279 

 

ในการนีผู้้ วิจยัจงึมีความสนใจในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วย

วิธีการสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการวิจยัเป็นระบบการชว่ยเหลือครูเรียนรู้การวิจยัควบคูก่บัการ

สอน ให้ครูเรียนรู้การทําวิจยัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ห้องสอนคือห้องทดลอง  นกัเรียนคือเป้าหมายของ

การทดลอง มีนกัวิชาการให้คําแนะนํา ทําการทดลองตลอดทัง้ภาคเรียนหรือทัง้ปี  ครูได้นกัเรียนได้  ซึง่

ปัญหาการเรียนรู้ของครูดงักลา่วสอดคล้องกบัแนวคดิการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  วิธีการอบรมจงึ

สามารถชว่ยครูให้สามารถทําวิจยัได้ด้วยตนเองได้  ดงันัน้จงึเป็นท่ีมาของการนํากระบวนการเรียนรู้

ของผู้ใหญ่มาบรูณาการจดักิจกรรมสง่เสริมให้ครูพฒันาตนเองด้านการวิจยัในชัน้เรียน  ด้วยแนวคดิ

การจดักระบวนการเรียนรู้  4 แนวคดิ  คือ  แนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง(Self – 

directed Learning)  แนวคดิกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential  Learning)

แนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ผงัมโนทศัน์( Mind  Map Learning) และแนวคดิเก่ียวกบั

การจดักระบวนการเรียนรู้พบกลุม่ (Group  Process  Learning)  จากนัน้สงัเคราะห์มโนทศัน์ทัง้ 4 

แนวคดิเพ่ือสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้มี

ลกัษณะสําคญั 5 ประการของรูปแบบเรียกวา่  S  M A R T ซึง่เป็นตวัอกัษรตวัหน้าของลกัษณะ 5 

ประการ คือ  1. ความเป็นตวัของตวัเอง (Self-Autonomy)  2. สร้างแรงจงูใจ (Motivation Building)   

3. เอือ้อํานวยการเรียนรู้ (Access  Facilitator) 4. ลงมือปฏิบตัอิยา่งเป็นระบบ(Respond to 

Authentic System)  5. พบและตดิตาม (Team meeting and Reflection) เพ่ืออํานวยความสะดวกใน

การศกึษาวิจยัของครูได้ตรงตามความต้องการของครู  ซึง่มีขัน้ตอนการปฏิบตักิิจกรรม 5 ขัน้ตอนคือ  

ขัน้ท่ี 1 เตม็ใจและ  เห็นคณุคา่ (Willing and Value)  ขัน้ท่ี 2 การมีสว่นร่วมในประสบการณ์จริง หรือ

ขัน้ลงมือปฏิบตัจิริง(Do)ขัน้ท่ี 3 การสะท้อนการกระทํา (Review)  ขัน้ท่ี 4 สรุปแนวคดิหลกัการ (Learn) 

และขัน้ท่ี 5 ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่ (Apply)   

ผู้ วิจยัคาดวา่รูปแบบท่ีพฒันาขึน้นีจ้ะสามารถนําไปใช้เพ่ือเปล่ียนแปลงและเพิ่มความสามารถ

ในการทําวิจยัในชัน้เรียนด้วยตนเองของครู  สง่ผลตอ่การเพิ่มสมรรถนะครูนกัวิจยั ในอนัท่ีจะก่อให้เกิด

ผลดีตอ่การพฒันาวิชาชีพและพฒันาคณุภาพของผู้ เรียนตอ่ไป  
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เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั  ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  

สําหรับข้าราชการครู สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต 2 

 

 

 

  

 

กําหนดโครงสร้างเนือ้หา  และเนือ้หาสาระของรูปแบบ  ครอบคลมุสมรรถนะครูนกัวิจยัทัง้ 3  

ด้าน และกําหนดเป็นแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  7 กิจกรรม 10หนว่ยการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี 1 การวิจยัพฒันาการเรียนการสอน 

กิจกรรมท่ี 2 การศกึษาค้นคว้าเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

กิจกรรมท่ี 3 การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยั 

กิจกรรมท่ี 4 เทคนคิการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 

กิจกรรมท่ี 5 การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั 

กิจกรรมท่ี 6 การวิเคราะห์ข้อมลู 

กิจกรรมท่ี 7 การเขียนรายงานการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์  

โครงสร้างเนือ้หา 
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แนวคดิท่ีนํามาเป็นพืน้ฐานในการกําหนดหลกัการ โดยการประยกุต์ให้สอดคล้องกบัความ

จําเป็นในการสร้างรูปแบบ 

1 .แนวคดิการจดักระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง(Self – directed Learning)หมายถึง  

ขัน้ตอนการเรียนรู้สาระการวิจยัในชัน้เรียน  เพ่ือพฒันาความรู้ความเข้าใจ  จติวิจยั  และทกัษะในการ

ปฏิบตักิารวิจยัในชัน้เรียนของครูท่ีเน้นการเรียนรู้จากความสมคัรใจ  ความพร้อม ความอิสระในการ

เลือกเรียนรู้ ภายใต้ความชว่ยเหลือแนะนําและสนบัสนนุจากผู้ อ่ืน เชน่ เพ่ือน ผู้สอน  วิทยากร เป็นต้น     

2.  แนวคดิกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐาน(Experiential  Learning) หมายถึง  

การพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะของครู  โดยกระบวนการจดัการเรียนรู้ให้ผู้ปฏิบตัเิรียนรู้ด้วย

ตนเองจากประสบการณ์ในงานจริงๆ    มีขัน้ตอนการเรียนรู้ 4 ขัน้ตอน 1. การมีสว่นร่วมใน

ประสบการณ์จริง       2.  การสะท้อนการกระทํา 3. สรุปแนวคดิหลกัการ 4. ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์

ใหม ่ ผู้ เรียนเรียนรู้  การวิจยัในแตล่ะเร่ืองตามขัน้ตอนนีใ้นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองและการพบ

กลุม่ 

3.  แนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ผงัมโนทศัน์ ( Mind  Map Learning)หมายถึง  

ขัน้ตอนการเรียนรู้เนือ้หาสาระการวิจยัในชัน้เรียนท่ีสะท้อนแนวคดิ  และสร้างความเข้าใจภาพรวม

ของสาระเนือ้หาตอ่การเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึง่  ใช้ประสบการณ์เดมิประมวลเข้ากบัประสบการณ์

อยา่งเป็นระบบใหม่เช่ือมโยงด้วยกนัจนเป็นข้อสรุป  การเรียนรู้ในเร่ืองหนึง่ๆ  ใช้สรุปบทเรียน  

ประเมินผลหรือสํารวจความเข้าใจบทเรียนของครู 

4.  แนวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้พบกลุม่  (Group  Process  Learning)  

หมายถึง การเรียนรู้ของครูท่ีต้องการเพิม่เตมิความรู้  เนือ้หาสาระท่ีจําเป็น  ต้องการความกระจา่งใน

เนือ้หาท่ีซบัซ้อน  รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั  ตดิตามความก้าวหน้า  

และตรวจสอบความเข้าใจของครู เป็นแนวทางการศกึษาหาความรู้วิธีการหนึง่ท่ีชว่ยแก้ไขข้อคําถาม

ของครู  เม่ือครูได้มาพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั   

 

 

 

หลักการ  
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ลกัษณะสําคญัของรูปแบบสอดคล้องกบัหลกัการท่ีกําหนดไว้ ได้ลกัษณะสําคญั  5 ประการ  

เรียนยอ่ ๆวา่  S  M  A R  T 

1. ความเป็นตวัของตวัเอง (Self-Autonomy)  หมายถึง  ครูคดิริเร่ิมการเรียนเอง  โดยวินจิฉยั

ความต้องการในการเรียนการสอนของตน  กําหนดเป้าหมายและส่ือการเรียน  ตดิตอ่กบับคุคลอ่ืน  

เลือกใช้ยทุธวิธีการเรียนรู้  เสริมแผนการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนของตนด้วยความร่วมมือ  

ชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืนหรือไมก็่ได้  มีความอิสระภายใต้สญัญาการเรียน ซึง่เป็นเคร่ืองมือแสดงกรอบการ

เรียนไปสูเ่ป้าหมายเดียวกนั  โดยการควบคมุและนําตนเองได้  มีความอิสระในการแสดงความคดิเหน็  

การชีแ้นะ  การอภิปราย  และการร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ  อยากรู้  สมคัรใจท่ีจะเรียนด้วยตนเอง  

รวมถึงทศันคต ิ คา่นิยมของครูจากการแสดงออกท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่  

2. สร้างแรงจงูใจ (Motivation  Building)  หมายถึง    การสร้างความพร้อมทางทศันคตใิห้

เห็นถึงความสําคญั  คณุคา่ในสิ่งท่ีเรียนรู้  ด้วยจิตใต้สํานกึของการเป็นครูท่ีดี  ตระหนกัในบทบาท

ภาระหน้าท่ีท่ีรับผดิชอบ  เข้าร่วมกิจกรรมพฒันาวิชาชีพด้วยความเตม็ใจ  ปฏิบตัด้ิวยความกระตือรืน

ร้น  เอาใจใสแ่ละมีความรับผดิชอบ  กระทําอยา่งตอ่เน่ืองด้วยตนเอง   

3.  เอือ้อํานวยการเรียนรู้ (Access  Facilitator) หมายถึง การสนบัสนนุการพฒันาการวิจยั

ในชัน้เรียนด้วยการอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กบัครู  เป็นทางเลือกให้ครูได้ศกึษา

นอกเหนือจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เชน่ สนบัสนนุวิทยากร  หรือผู้ เช่ียวชาญให้ความกระจา่ง

เก่ียวกบัการวิจยัในชัน้เรียนในเร่ืองตา่งๆ  สนบัสนนุเคร่ืองมือสําหรับการพฒันา และประเมิน

สมรรถนะครูนกัวิจยัให้ผู้ เรียนพฒันาตนเองตามเป้าหมายเดียวกนั  อีกทัง้ออกแบบการเรียนรู้อํานวย

ให้ครูในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองและการพบกลุม่  

4.  ลงมือปฏิบตัอิยา่งเป็นระบบ(Respond to Authentic System) หมายถึง ปฏิกิริยาโต้ตอบ

ของครูท่ีมีตอ่การเรียนรู้การพฒันาตนเองด้านการวิจยัในชัน้เรียน  ตามขัน้ตอนการเรียนรู้จากมโนทศัน์

ท่ีงา่ยไปสูม่โนทศัน์ท่ียาก  และนําประสบการณ์มาปรับใช้ในการฝึกปฏิบตัใินกิจกรรม       ผลการ

ปฏิบตักิิจกรรมหรือแบบฝึกในหนว่ยท่ี 1 จะเช่ือมโยงเนือ้หาในหนว่ยท่ี 2 เช่ือมโยงตอ่ไปจนหนว่ย

สดุท้าย  การฝึกปฏิบตัติัง้แตต้่นจนจบกระบวนการตามขัน้ตอนทําให้ครูมีประสบการณ์  การทําวิจยั

ในชัน้เรียนอยา่งตอ่เน่ือง เช่ือมโยงองค์ประกอบยอ่ยท่ีสมัพนัธ์เป็นองค์รวมได้อยา่งมีความหมาย  

5. พบและตดิตาม (Team meeting and Reflection) หมายถึง  การตรวจสอบผลจากการฝึก

ปฏิบตัขิองครูวา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด หรือบรรลจุดุมุง่หมายมากน้อยเพียงใด  โดยกําหนด

ลักษณะสาํคัญ 
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ระยะเวลาคงท่ี เชน่ ตรวจสอบเม่ือจบกิจกรรมในครัง้นัน้ทนัที หรือ เรียน 1 หนว่ย ตรวจสอบ 1ครัง้ 

เป็นต้น  เพ่ือให้ผลสะท้อนกลบัการปฏิบตัเิป็นข้อมลูในการปรับปรุงและพฒันาให้กบัครูนอกจากนีท้ัง้

ผู้ เรียนและผู้สอนสามารถตดิตามความก้าวหน้าได้จากชอ่งทางท่ีไมเ่ป็นทางการ เชน่ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท์  เป็นต้น 

 

 

  

ขัน้ตอนการนําเนือ้หาสาระมากําหนดเป็นกิจกรรม  และขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรมให้

สอดคล้องกบัองค์ประกอบตา่งๆของรูปแบบ แบง่เป็น  5 ขัน้ตอน     

1. ขัน้ท่ี 1 เตม็ใจและเห็นคณุคา่ (Willing and Value)หมายถึง  ขัน้ท่ีผู้ เรียนสร้างทศันคตท่ีิดี

ตอ่การวิจยัในชัน้เรียน และจะร่วมกิจกรรมด้วยความสมคัรใจ  กระตือรืนร้น  และมีความรับผิดชอบ  

โดยขัน้ตอนนีผู้้สอนจะชีแ้จง  วิธีการ  และประโยชน์การพฒันาสมรรถนะครูนกัวิจยั  จงูใจให้ผู้ เรียน

เกิดความสนใจ ตระหนกัในความสําคญัการวิจยัมาพฒันาการเรียนการสอน  

2. ขัน้ท่ี 2 การมีสว่นร่วมในประสบการณ์จริง หรือขัน้ลงมือปฏิบตัจิริง(Do) ในขัน้ตอนนี ้

ผู้ เรียนต้องเผชิญ หรือสมัผสัประสบการณ์จริง หรือกระทํากิจกรรมจริง 

3. ขัน้ท่ี 3 การสะท้อนการกระทํา(Review)  ผู้ เรียนวิเคราะห์ข้อมลูแล้วสะท้อนผลการ

วิเคราะห์ข้อมลูออกมาเป็นความคดิในเร่ืองท่ีได้กระทําและการสะท้อนการกระทําโดยผู้ เรียนต้องใช้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีหลากหลายรวมถึงกระบวนการสงัเกต  กระบวนการคดิวิเคราะห์ นําข้อมลู

มาแยกแยะ จดัระบบเพ่ือประมวลผลข้อมลู นําเสนอผลการประมวลข้อมลูท่ีได้ออกมาด้วยการ

อธิบาย อภิปราย พดูหรือเขียนความรู้สกึตอ่สิง่ท่ีได้จากการวิเคราะห์หรือประมวลผลข้อมลู  ซึ่ งเป็น

การทบทวน สิ่งท่ีได้สมัผสัประสบการณ์ท่ีผา่นกระบวนการคดิวิเคราะห์มาแล้ว  

4. ขัน้ท่ี 4 สรุปแนวคดิหลกัการ (Learn)หมายถึง  ขัน้ท่ีผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ เช่ือมโยง

ความรู้ แล้วสรุปอ้างอิงสร้างความคดิรวบยอดจากการคดิวิเคราะห์ข้อมลู  โดยเฉพาะถ้าได้มีการ

แลกเปล่ียนมมุมองท่ีหลากหลายก็จะเกิดความเช่ือมโยงของความรู้เป็นปัญญาท่ีได้จากการปฏิบตัิ

เป็นหลกัการ และสร้างความรู้ใหมข่ึน้ 

5. ขัน้ท่ี 5 ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่ (Apply)หมายถึง ขัน้ตอนนีผู้้ เรียนสามารถนํา

หลกัการ ปัญญาปฏิบตัิ หรือความรู้ใหมท่ี่ได้ไปทดลองใช้หรือทดลองใช้ในสถานการณ์ใหมห่รือ

ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัเป็นวงจรตอ่เน่ืองกนั 

 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
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SMART  TRAINING  MODEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วงจรการปฏบัิตกิจิกรรม(Activity  Practice  Cycle) 

1. ขัน้ท่ี 1เตม็ใจและเห็นคณุคา่ (Willing and Value) 

2. ขัน้ท่ี 2 การมีสว่นร่วมในประสบการณ์จริง หรือขัน้ลงมือปฏิบตัจิริง(Do)  

3. ขัน้ท่ี 3 การสะท้อนการกระทํา ผู้ เรียนวิเคราะห์ข้อมลูแล้วสะท้อนผลการวิเคราะห์ข้อมลู(view) 

4. ขัน้ท่ี 4 สรุปแนวคดิหลกัการ (Learn) 

5. ขัน้ท่ี 5 ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่ (Apply)  

 

แสดงรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยั ด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้  

 

 

 

                       องค์ประกอบของรูปแบบ 

                      

1. ความเป็นตวัของตวัเอง (Self-Autonomy)   

2.  สร้างแรงจงูใจ (Motivation  Building)   

3.  เอือ้อํานวยการเรียนรู้ (Access  Facilitator)  

4.  ลงมอืปฏิบตัอิยา่งเป็นระบบ(Respond to Authentic 

System)  

5. พบและติดตาม (Team meeting and Reflection) 

 

ขัน้ท่ี 1 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ท่ี 5 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ท่ี 4 

 

 

 

 



285 

 

 

 

ข้อมลูเบือ้งต้น     

แนวคดิ/ทฤษฎี 

มโนทศัน์สําคญั

ของข้อมลูเบือ้งต้น

แนวคดิ/ทฤษฎี 

การนํามาประยกุต์เป็น

หลกัการจดักระบวนการ

เรียนรู้ของรูปแบบ 

รูปแบบเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยั 

สมรรถนะครูนกัวิจยั 

(กรมวิชาการ.2543: 

23 ; บรูสและเมย์ 

เฮอร์Brause & 

Mayher .1991: 54-

56 ;     ประภารัต     

มีเหลือ.2540: 62; 

เยาวภา  เจริญบญุ.

2538:45 ;    สธุาสนิี  

บญุญาพทิกัษ์.

2545:65 ;ปรีดา      

เบญ็คาร.2548: 87;   

อจัริยา รัชราวฒัน์. 

2544: 93 ; จารุวรรณ 

ศลิปะรัตน์.2548:126) 

และสมัภาษณ์

ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ทา่น 

สมรรถนะครู

นกัวิจยั

ประกอบด้วย 3 

ด้าน 

1. ด้านความรู้

ความเข้าใจ 

2.ด้านจิตวิจยั 

3.  ด้านทกัษะ

ปฏิบตัเิก่ียวกบัการ

วิจยัในชัน้เรียน 

เสริมสร้างความสามารถของ

ครูด้านความรู้ความเข้าใจ  

ด้านจิตวิจยั  ด้านทกัษะ

ปฏิบตัเิก่ียวกบัการวิจยัในชัน้

เรียน  ด้วยรูปแบบ

กระบวนการเรียนรู้ ตาม

แนวคดิการจดัการเรียนรู้

สําหรับผู้ใหญ่ 

ขอบเขตของสาระการ

พฒันาสมรรถนะครู

นกัวิจยั 3 ด้าน             

1.  ด้านความรู้ความ

เข้าใจ 

2.  ด้านจิตวิจยั 

3.  ด้านทกัษะปฏิบตัิ

เก่ียวกบัการวิจยัใน

ชัน้เรียน 

แนวคดิการจดั

กระบวนการเรียนรู้

แบบนําตนเอง(Self – 

directed Learning) 

(ลาวลัย์  ทองมนต์   

2541 , โนลส์ 

Knowles.1975:18) 

การเรียนรู้แบบนํา

ตนเอง เป็นการ

เรียนโดยเจตนา  

จงใจ  ตัง้ใจท่ีจะ

เรียนรู้ โดยวินิจฉยั

ความต้องการการ

เรียนของตนด้วย 

สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้รู้จกัและ

เข้าใจตนเอง  สร้างแรงจงูใจ  

การกระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจ

เรียนรู้ด้วยเป้าหมายของ

ตนเอง     

 

ผู้ เรียนได้พฒันา

สมรรถนะครูนกัวิจยั  

ด้านจิตวิจยั  ใน

องค์ประกอบท่ี 1 

ความเป็นตวัของ

ตวัเอง (Self- 

ความสอดคล้องระหวา่งข้อมลูแนวคดิ  ทฤษฎีและนํามาประยกุต์เป็นหลกัการ            

จดักิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวจิยั 
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ข้อมลูเบือ้งต้น     

แนวคดิ/ทฤษฎี 

มโนทศัน์สําคญั

ของข้อมลูเบือ้งต้น

แนวคดิ/ทฤษฎี 

การนํามาประยกุต์เป็น

หลกัการจดักระบวนการ

เรียนรู้ของรูปแบบ 

รูปแบบเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยั 

 ความร่วมมือ

ชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืน

หรือไมก็่ได้ 

ผู้ เรียนจะมี

จดุหมายชดัเจน 

และมีแรงจงูใจสงู  

เรียนอยา่งตัง้ใจ      

มีความเป็นอิสระ

ใน  การเรียน และมี

ความรับผดิชอบตอ่

ตนเองเพิ่มขึน้

เร่ือยๆ  เป็นสญัญา

ใจท่ีผู้ เรียนจะเรียนรู้

ให้ประสบ

ความสําเร็จด้วย

ความสนใจ ความ

ตัง้ใจของตนเอง  

ภายใต้การตดัสินใจของ

ผู้ เรียนเอง  เพ่ือนําตนเอง

ไปสูจ่ดุมุง่หมายนัน้คือมี

สมรรถนะด้านการวิจยัในชัน้

เรียนท่ีดีขึน้   

Autonomy)  และ 2.

สร้างแรงจงูใจ 

(Motivation   
Building)นํามา

ประยกุต์ใช้ในขัน้ตอน

การจดักิจกรรม ขัน้ท่ี 

1 เตม็ใจและเห็น

คณุคา่ (Willing and 

Value) 

แนวคดิการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้

ประสบการณ์เป็นฐาน 

( โคล์บ Kolb 1983 ; 

อีวาล และซูซาน Eva 

& Susan 2001 ; 

วฒันาพร             

ระงบัทกุข์.2542 ;             

การเรียนรู้เป็น

กระบวนการ

เปล่ียนแปลง

ประสบการณ์ไปสู่

ความรู้โดยผู้ เรียน

สร้างความรู้จาก

ประสบการณ์เดมิท่ี

เป็นรูปธรรม มี4  

     ใช้ประสบการณ์สอนของ

ผู้ เรียนเข้ากบักิจกรรมโดย

กระตุ้นให้ผู้ เรียนสงัเกต

สะท้อนความคดิโดยการ

อภิปราย เพ่ือสรุปเป็น

ความคดิรวบยอดทัง้ลกัษณะ

การเรียนรู้ด้วยตนเองและ

การพบกลุม่ 

     สง่เสริมให้ผู้ เรียนนํา

ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ 

      พฒันาสมรรถนะ

ครูนกัวิจยั 3 ด้าน             

1.  ด้านความรู้ความ

เข้าใจ 

2.  ด้านจิตวิจยั 

3.  ด้านทกัษะปฏิบตัิ

เก่ียวกบัการ  
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ข้อมลูเบือ้งต้น     

แนวคดิ/ทฤษฎี 

มโนทศัน์สําคญั

ของข้อมลูเบือ้งต้น

แนวคดิ/ทฤษฎี 

การนํามาประยกุต์เป็น

หลกัการจดักระบวนการ

เรียนรู้ของรูปแบบ 

รูปแบบเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยั 

สมศกัดิ ์ ภวิูภา

ดาวรรธน์ .2544) 

ขัน้ตอน 

1. การมีสว่นร่วมใน

ประสบการณ์จริง          

2.  การสะท้อนการ

กระทํา  3. สรุป

แนวคดิหลกัการ 4. 

ประยกุต์ใช้ใน

สถานการณ์ใหม ่  

จริง และใช้ประสบการณ์

ใหมส่ร้างการเรียนรู้ตอ่ไป

ด้วยตนเอง 

วิจยัในชัน้เรียน 

      ในองค์ประกอบท่ี 

3เอือ้อํานวยการ

เรียนรู้ (Access  

Facilitator)        

นํามาประยกุต์ใช้ใน

ชัน้ตอนการจดั

กิจกรรม ขัน้ท่ี ขัน้ท่ี 2 

ขัน้ลงมือปฏิบตัจิริง

(Do) ขัน้ท่ี 3 การ

สะท้อนการกระทํา

(Review)   

ขัน้ท่ี 4 สรุปแนวคดิ

หลกัการ (Learn) 

ขัน้ท่ี 5 ประยกุต์ใช้ใน

สถานการณ์ใหม ่ 

(Apply) ทัง้ใน

ลกัษณะของการ

เรียนรู้ด้วยตนเองและ

การพบกลุม่ 

แนวคดิกระบวนการ

เรียนรู้ผงัมโนทศัน์      

(โนเวค.Novak .1984,

สนีุย์   สอนตระกลู 

.2535) 

แผนผงัท่ีแสดง

ความสมัพนัธ์กนั

อยา่งตอ่เน่ืองของ

มโนทศัน์ระดบั

ตา่งๆ  โดยเร่ิมจาก

มโนทศัน์หลกัซึง่มี 

 

    สง่เสริมการเรียนรู้ของ

ผู้ เรียนในเนือ้หาท่ีซบัซ้อนให้

เห็นภาพรวมอยา่งเป็นระบบ 

   สง่เสริมการทําความเข้าใจ

และเกิดความคงทนในการ

เรียนรู้ 

   สง่เสริมการเช่ือมโยงองค์ 

พฒันาสมรรถนะครู

นกัวิจยั 3 ด้าน             

1.  ด้านความรู้ความ

เข้าใจ 

2.  ด้านจิตวิจยั 

3.  ด้านทกัษะปฏิบตัิ 
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ข้อมลูเบือ้งต้น     

แนวคดิ/ทฤษฎี 

มโนทศัน์สําคญั

ของข้อมลูเบือ้งต้น

แนวคดิ/ทฤษฎี 

การนํามาประยกุต์เป็น

หลกัการจดักระบวนการ

เรียนรู้ของรูปแบบ 

รูปแบบเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนกัวิจยั 

 ความหมายท่ีกว้าง

ไปยงัมโนทศัน์รอง

จนถึงมโนทศัน์

เฉพาะ  ทําให้

สามารถทราบถึง

ความคดิความ

เข้าใจของผู้สร้างท่ี

มีตอ่เร่ืองใดเร่ือง

หนึง่ 

ความรู้ทัง้ 7 กิจกรรม องค์ประกอบท่ี 4     

ลงมือปฏิบตัอิยา่งเป็น

ระบบ(Respond to 

Authentic System) 

ประยกุต์ใช้ขัน้ท่ี 5 

ประยกุต์ใช้ใน

สถานการณ์ใหม ่ 

(Apply) 

แนวคดิกระบวนการ

เรียนรู้แบบพบกลุม่                   

(ทิศนา  แขมมณี. 

2548: 78)   

  ผู้ เรียนได้ร่วม

วิเคราะห์สิ่งตา่งๆ  

ได้แสดงความรู้สกึ  

ความคดิ  และ

แสดงพฤตกิรรม

การเรียนรู้  ซึง่ทํา

ให้ผู้ เรียนเข้าใจ

ปัญหาอยา่งถ่องแท้  

ร่วมแลกเปล่ียน  

ความรู้ ความ

คืบหน้า  และ

พฒันาการของ

ผู้ เรียน 

สง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน

ให้ตามความต้องการในการ

พฒันาความรู้ให้กระจา่ง

มากย่ิงขึน้  นอกเหนือจาก

การศกึษาด้วยตนเองจาก

เอกสารประกอบรูปแบบ  

เน่ืองจากผู้ เรียนมีเหตผุล

เร่ืองของเวลา  และความ

แตกตา่งให้องค์ความรู้และ

ความสามารถของแตล่ะคน 

พฒันาสมรรถนะครู

นกัวิจยั 3 ด้าน             

1.  ด้านความรู้ความ

เข้าใจ 

2.  ด้านจิตวิจยั 

3.  ด้านทกัษะปฏิบตัิ 

องค์ประกอบท่ี 5       

พบและตดิตาม     

(Team meeting and 

Reflection) 
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ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูนักวจัิย  ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 

 

1. องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัย ประกอบด้วย 5 ตัวชีวั้ด คือ 

1.1 ความรู้เบือ้งต้นทางการวิจยัและมโนทศัน์ของการวิจยั,การวิจยักบักระบวนการเรียนรู้ 

1.2 ความรู้ความเข้าใจในการกําหนดปัญหาการวิจยั ตวัแปร  กรอบแนวคดิในการวิจยั 

1.3 ความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นสารสนเทศและการหาแหลง่ความรู้ท่ีชว่ยในการวิจยั  

1.4 สมรรถนะเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจการดําเนินการวิจยั 

1.5 สมรรถนะเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมลูและการเขียนรายงานการวิจยั 

2.  องค์ประกอบด้านจิตวิจัย ประกอบด้วย 5 ตัวชีวั้ด คือ 

2.1 มีเจตคตท่ีิดีตอ่การวิจยั 

2.2 สนใจใฝ่รู้และมีวิธีการเรียนรู้ 

2.3 มีเหตผุลเชิงวิชาการ 

2.4 มีความมุง่มัน่และรับผิดชอบ 

2.5 มีจรรยาบรรณการวิจยั 

3.  องค์ประกอบด้านทักษะการปฏิบัตกิารวิจัย ประกอบด้วย 5 ตัวชีวั้ด คือ 

3.1 ความสามารถในการกําหนดปัญหา ตวัแปร  กรอบแนวคดิในการวิจยัในชัน้เรียน 

3.2 ความสามารถในการสืบค้นข้อมลูสารสนเทศในการวิจยั 

3.3 ความสามารถในการดําเนนิการวิจยั 

3.4 ความสามารถในการวิเคราะห์และระบแุนวทางในการนําผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้  
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หัวข้อกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย 
 

กจิกรรม แผนการจัดกจิกรรม จาํนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมท่ี 1 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี 1 เร่ือง การวิจยัพฒันาการ

เรียนการสอน 

4 

      -   หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1  การวิจยักบัการเรียนการสอน  

      -   หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2  การกําหนดปัญหาการวิจยั  

      -   หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 3  ตวัแปร    

      -   หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 4  กรอบแนวคดิการวิจยั  

กิจกรรมท่ี 2 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี 2  เร่ือง การค้นคว้าเอกสาร

และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2  

      -   หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 5  การค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง 

 

กิจกรรมท่ี 3 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี 3  เร่ือง การออกแบบการ

วิจยั 

2  

      -   หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 6การออกแบบการวิจยัสํารวจ,

เปรียบเทียบ,ทดลอง 

 

กิจกรรมท่ี 4 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี 4  เร่ือง เทคนิคการเลือกกลุม่

ตวัอยา่ง 

2  

      -   หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 7  เทคนคิการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง  

กิจกรรมท่ี 5 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี 5  เร่ือง การสร้างและหา

คณุภาพเคร่ืองมือ 

3  

      -   หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 8  การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือ  

กิจกรรมท่ี 6 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี 6  เร่ือง การวิเคราะห์ข้อมลู 3  

      -   หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 9  การวิเคราะห์ข้อมลู  

กิจกรรมท่ี 7 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี 7  เร่ือง การเขียนรายงาน

การวิจยั 

2  

      -   หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 10  การเขียนรายงานการวิจยั  

รวม 18 
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ตารางวเิคราะห์วัตถุประสงค์เชงิพฤตกิรรม   
ท่ี วตัถปุระสงค์เชิง

พฤติกรรม 

ตวัชีว้ดัสมรรถนะครูนกัวจิยั ด้วยกระบวนบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านจิตวิจยั ด้านทกัษะปฏิบตั ิ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 

หนว่ยท่ี 1 การวจิยักบัการเรียนการสอน 

1 บอก

ความสาํคญัของ

งานวิจยัและ

พฒันาการเรียน

การสอนได้ 

              

2 อธิบายขัน้ตอน

ของการวิจยัเพ่ือ

ใช้พฒันาการ

เรียนการสอนได้ 

              

หนว่ยท่ี 2  การกําหนดปัญหาการวจิยั 

1 อธิบาย

ความหมาย 

และลกัษณะ

ของปัญหาการ

วจิยัได้ 

              

2 ยกตวัอยา่ง

ปัญหาการวิจยั

ได้อยา่งน้อย 1 

เร่ือง 

              

3 สามารถตัง้ช่ือ

วิจยัได้อยา่ง

ถกูต้อง 

              

หนว่ยท่ี 3  ตวัแปรและข้อมลูท่ีศกึษา 

1 อธิบาย

ความหมายของ

ตวัแปร 

ความสาํคญัของ

ตวัแปรได้ 

              

2 จําแนกประเภท

ของตวัแปรได้ 
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ท่ี วตัถปุระสงค์เชิง

พฤติกรรม 

ตวัชีว้ดัสมรรถนะครูนกัวจิยั ด้วยกระบวนบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านจิตวิจยั ด้านทกัษะปฏิบตั ิ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 

3 จําแนกตวัแปร

กบัมาตรวดัได้ 

              

4 จําแนกความ

แตกตา่งระหวา่ง

ตวัแปรต้นกบัตวั

แปรตามได้ 

              

หนว่ยท่ี 4  กรอบแนวคดิการวจิยั 

1 อธิบาย

ความหมาย

กรอบแนวคดิ

การวิจยัได้ 

              

2 ยกตวัอยา่งการ

เขยีนกรอบ

แนวคิดได้ 

              

หนว่ยท่ี 5 การค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1 อธิบายวิธีการ

สบืค้นเอกสาร 

และงานวิจยัได้ 

              

2 สบืค้นเอกสาร 

และงานวิจยัได้ 

              

หนว่ยท่ี 6 การออกแบบการวเิคราะห์ข้อมลูการวจิยั 

1 อธิบาย

ความหมายของ

การออกแบบ

การวิจยัเชิง

สาํรวจ,

เปรียบเทียบ,เชิง

ทดลองได้ 
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ท่ี วตัถปุระสงค์เชิง

พฤติกรรม 

ตวัชีว้ดัสมรรถนะครูนกัวจิยั ด้วยกระบวนบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านจิตวิจยั ด้านทกัษะปฏิบตั ิ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 

หนว่ยท่ี 6 การออกแบบการวเิคราะห์ข้อมลูการวจิยั 

2 ยกตวัอยา่ง

กระบวนการวจิั

ยแบบสาํรวจ,

เปรียบเทียบ,เชิง

ทดลองได้ 

              

หนว่ยท่ี 7  เทคนิคการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 

1 อธิบายหลกัการ

เลอืกกลุม่

ตวัอยา่งทัง้ 5 วธิี

ได้ 

              

2 เลอืกวธิีการลุม่

กลุม่ตวัอยา่งได้

ถกูต้อง 

              

หนว่ยท่ี 8  การสร้างและการตรวจสอบหาคณุภาพเคร่ืองมือ 

1 อธิบายหลกัการ

สร้างเคร่ืองมือ

การวิจยัได้ 

              

2 ออกแบบ

เคร่ืองมือการ

วจิยัได้ 

              

3 อธิบายหลกัการ

ของการ

ตรวจสอบหา

คณุภาพ

เคร่ืองมอืได้ 

              

4 สามารถ

คาํนวณหา

คา่นวณหาคา่ 

p,r ได้โดยใช้

เคร่ืองคิดเลขได้ 
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ท่ี วตัถปุระสงค์เชิง

พฤติกรรม 

ตวัชีว้ดัสมรรถนะครูนกัวจิยั ด้วยกระบวนบรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านจิตวิจยั ด้านทกัษะปฏิบตั ิ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 

5 สามารถ

คาํนวณหา

คา่นวณหาคา่ 

p,r ได้โดยใช้

โปรแกรม

สาํเร็จรูปได้ 

              

หนว่ยท่ี  9 การวิเคราะห์ข้อมลู 

1 อธิบายวิธีการ

เลอืกสถิติเพ่ือ

การวิจยัได้ 

              

2 บง่ชีข้้อมลูได้

สอดคล้องกบั

สถิติ 

              

3 สาทิตการ

วิเคราะห์ข้อมลู

ทางสถิติด้วย

โปรแกรม

สาํเร็จรูปได้ 

              

หนว่ยท่ี 10 การเขยีนรายงานการวจิยั 

1 อธิบาย

ความสาํคญัของ

การเขียน

รายงานการวิจยั

ได้ 

              

2 เขยีนรายงาน

การวิจยัจาก

เร่ืองท่ีสนใจได้

ถกูต้อง 
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หนวยการ

เรียนรูที่ 1 
การวิจัยกับ 

การเรียนการ
สอน 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การวจัิยทางการศกึษา 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  การวิจยักบัการเรียนการสอน    เวลา  60 นาที 

 

จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม 

1. บอกความสําคญัของการวิจยัทางการศกึษาได้  

2. อธิบายขัน้ตอนของการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนได้  

 

สาระสาํคัญ 

 การวิจยักบัการสอนทัง้สองเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้  ความจริง  กระบวนการวิจยัใน

บริบทของชัน้เรียน  เพ่ือศกึษาค้นคว้ารูปแบบหรือนวตักรรมนํามาแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในห้องเรียนและ

มุง่นําผลการวิจยัมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพ 

 

สาระการเรียนรู้ 

1.  ความหมายของการวิจยัการศกึษา 

2. ขัน้ตอนการวิจยั  

3. การพฒันานวตักรรม 

4. ลกัษณะลําคญัของการวิจยัในชัน้เรียน 

เนือ้หา 

 ความหมายความสาํคัญของการวิจัยทางการศึกษา  

 การวิจยัทางการศกึษา เป็นงานวิจยัท่ีศกึษาหาข้อเทจ็จริง  และกฎเกณฑ์ตา่งๆ  ทางด้านการ

เรียนการสอน  เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ด้วยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์  เป็นการวิจยัท่ีมุง่เน้นนําผลการวิจยัไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนและแก้ปัญหาของ

นกัเรียน  โดยเน้นการศกึษาองค์ประกอบตา่งๆ  ท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน  และเม่ือพจิารณาถึง

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ผลผลิตของหลกัสตูร  ซึง่ประกอบด้วย 3 ปัจจยั(ชศูรี  วงศ์รัตนะ.2553:10,พชิติ      

ฤทธ์ิจรูญ.2547:21) 

 1. ปัจจยันําเข้า (Input )  ได้แก่   นกัเรียน  หลกัสตูร  วิธีสอน  ส่ือ และอปุกรณ์การสอน การจดั

อาคารห้องเรียน  ผู้สอน เป็นต้น 

 2.  กระบวนการ (Process)  ได้แก่  กระบวนการสอนของครู  กระบวนการเรียนของผู้ เรียน 

เป็นต้น 

 3.  ผลผลิต (Output)  หลงัเรียนผู้ เรียนควรเก่ง  ดี มีความสขุ  ทัง้ท่ีเป็นรายบคุคลและสว่นรวม  
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 ความสาํคัญของการวิจัยทางการศึกษา   

 1.  ชว่ยสร้างองค์ความรู้  การวิจยัทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ  

 2.  ชว่ยพฒันาเทคโนโลยี  การวิจยัชว่ยพฒันาเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใช้ในการจดัการเรียนการ

สอน 3.  ชว่ยสร้างสมรรถนะของคน  ผลจากการวิจยัจะชว่ยให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ   มาใช้ในการ

จดัการเรียนการสอน  ทําให้เดก็เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึน้  

 4.  ชว่ยให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านการจดัการเรียนการสอน  ผลการวิจยัทางด้านการเรียน

การสอนชว่ยให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ   ท่ีสามารถนํามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้ดีขึน้  

 ขัน้ตอนการวจัิย  

การทําวิจยัในชัน้เรียนมีเป้าหมายสําคญัอยูท่ี่การพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูลกัษณะของ

การวิจยัเป็นการวิจยัเชงิปฏิบตักิาร (Action Research)  ซึง่มีกระบวนการวิจยัดงันี ้

 

 

แผนภาพขัน้ตอนการดาํเนินงานวจัิยในชัน้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการวจิยัในชัน้เรียน 

1. สํารวจและวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน 

2. ศกึษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

3. กําหนดรูปแบบ วิธีการท่ีใช้ในการแก้ปัญหา 

และพฒันานวตักรรม 

4. ออกแบบการทดลอง 

5. สร้างและพฒันาเคร่ืองมือวดั 

6. ทดลอง  รวบรวม  วเิคราะห์  และสรุปผล 

7. เขียนรายงานและนําไปใช้ประโยชน์ 
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 การพัฒนานวัตกรรม 

 นวตักรรม หมายถึง ความคดิและการกระทําใหม่ๆ ท่ีนํามาใช้ในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง         

การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้ (ไชยยศ  เรืองสวุรรณ.2521 :14,จรูญ   วงศ์สายณัห์.2520:23,

ประพนธ์  ผาสขุยืด.2547:12) 

 นวตักรรมทางการศกึษา หมายถึง แนวคดิ ทฤษฎี ระบบ กระบวนการ เทคนิค วิธีการ แนว

ปฏิบตั ิและสิ่งประดษิฐ์ท่ีพฒันาขึน้ใหมเ่พ่ือแก้ปัญหา และพฒันาคณุภาพการศกึษา                    

(ไชยยศ  เรืองสวุรรณ.2521 :14,จรูญ   วงศ์สายณัห์.2520:23,ประพนธ์  ผาสขุยืด.2547:12) 

 ลักษณะสาํคัญของการวจัิยในชัน้เรียน  

ใคร   ครูผู้สอนในห้องเรียน  

ทําอะไร  ทําการแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหา 

ท่ีไหน   ท่ีเกิดขึน้ในห้องเรียน 

เม่ือไร   ในขณะท่ีมีการเรียนการสอนกําลงัเกิดขึน้  

อยา่งไร   ด้วยวิธีการวิจยัท่ีมีวงจรการทํางานตอ่เน่ืองและมีการสะท้อนการทํางานของ

ตนเอง (Self – refection) โดยมีขัน้ตอนหลกัคือ การทํางานตามวงจร PAOR (Plan, Act, Observe, 

Reflect & Revise) 

เพ่ือจดุมุง่หมายใด เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ เรียน  

 สรุป  

การวิจยัในชัน้เรียน  คือกระบวนการท่ีครูศกึษาค้นคว้าเพ่ือแก้ปัญหา  หรือพฒันาการเรียนการ

สอนท่ีต้องรับผดิชอบ  จุดเน้นของการวจัิยในชัน้เรียนคือ  การแก้ปัญหาหรือพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และน่าเช่ือถือ  ดงันัน้  การวิจยัในชัน้เรียนเป็น

การศกึษาและวิจยัควบคูก่บัการจดัการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาและหรือ  พฒันาการสอนของ

ตนเอง  และเพ่ือเผยแพร่ผลการวิจยัให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืนตอ่ไป  

 การทําวิจยัในชัน้เรียนจะให้ความสําคญักบัการคดิค้นนวตักรรมเพ่ือแก้ปัญหา  หรือพฒันาการ

เรียนการสอนซึง่จะแบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะคือ 

1.  กิจกรรมพฒันา  หรือเทคนิคการสอน 

2. ส่ือการเรียนการสอน/สิ่งประดษิฐ์ 
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ขัน้ตอนการจัดกจิกรรม 

องค์ประกอบ

ของรูปแบบ 

(S),(M) (A) 

 (R) 

(T) 

 ขัน้ท่ี 1เตม็ใจ

และเหน็

คุณค่า 

(Willing  and 

Value) 

ขัน้ท่ี 2 ลงมือ

ปฏิบัตจิริง (Do) 

ขัน้ท่ี 3 

การ

สะท้อน

การ

กระทาํ

(Review

) 

ขัน้ท่ี 4 สรุป

แนวคิด

หลักการ

(Learn) 

ขัน้ท่ี 5 

ประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์

ใหม่(Apply) 

วิจยักบัการ

เรียนการสอน 

แจ้ง

จดุประสงค์

กิจกรรมการ

วิจยักบัการ

เรียนการสอน 

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

แสดงความคดิเห็น

ในประเดน็คําถาม 

-ทา่นเคยมี

ประสบการณ์การ

จดักิจกรรมการ

สอนท่ีสร้างความ

ยุง่ยากเป็น

อปุสรรคตอ่การ

สอนหรือไม ่ทา่น

แก้ไขอยา่งไร 

ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม

ออกมา

นําเสนอ 

สรุปแนวคดิ

จากกิจกรรม 

การวิจยัเป็น

วิถีแหง่การ

พฒันาอยา่ง

เป็นระบบ

และ

นา่เช่ือถือ 

ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมเข้าใจ

สาระสําคญัจงึ

ยกตวัอยา่งใน

สถานการณ์อ่ืน

แล้วอธิบายตาม

กระบวนการวิจยั 

ใคร  ทําอะไร  ท่ี

ไหน เม่ือไร  

ทําไม  อยา่งไร 

 

ขัน้ท่ี 1 เตม็ใจและเหน็คุณค่า  (Willing  and Value) 

 1.  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทําแบบทดสอบก่อนทํากิจกรรม 

 2.วิทยากรแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้ 

 3. วิทยากรนํากิจกรรมฉีกกระดาษ  โดยแจกกระดาษให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมคนละ 1 แผน่ 

  3.1 วิทยากรชีแ้จงข้อตกลง  ให้ฉีกกระดาษภายในเวลา 2 นาทีให้ได้ยาวท่ีสดุและ 

                               กระดาษไมข่าดแล้ววดัความยาวของกระดาษ  

  3.2 วิทยากรเปิดเพลงดนตรีคลาสสิค 2 นาที 

  3.3 วิทยากรให้ฉีกกระดาษอีกครัง้ เวลา 2 นาที 

สาระ 

สาํคญั 

วงจร 
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 4.ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมบนัทกึกระบวนการท่ีได้รับจากประสบการณ์การฉีกกระดาษครัง้ท่ี 1กบั

ครัง้ท่ี 2(ฉีกกระดาษครัง้แรกเป็น pre – test , เปิดเพลงให้ฟังเป็นการจดักระทํา (treatment) .ฉีกรอบท่ี

สอง post – test)  

ขัน้ท่ี 2 ลงมือปฏิบัตจิริง (Do) 

 1. นําเสนอสไลด์  Power point ประกอบการเรียนรู้ในหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การวิจยักบั

การสอน  ทบทวนความรู้เก่ียวกบัความหมาย  ความสําคญัของการวิจยั  ขัน้ตอนการวิจยั  

 2.  วิทยากรแจกใบกิจกรรมท่ี 1  เร่ือง  การวิจยักบัการสอน   นําเสนอสไลด์  Power point  

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสงัเกตและบนัทกึลงในใบกิจกรรมท่ี 1  ในประเดน็ตอ่ไปนี ้

  2.1 การวิจยัมีความหมายและความสําคญัอยา่งไร 

  2.2  ขัน้ตอนการวิจยัมีอะไรบ้าง 

ขัน้ท่ี 3 การสะท้อนการกระทาํ(Review) 

 1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกนัอภิปรายในประเดน็การวิจยักบัการสอน  

 2. วิทยากรสรุปคําตอบจากประเดน็คําถามใบกิจกรรมท่ี 1 

ขัน้ท่ี 4 สรุปแนวคิดหลักการ(Learn) 

 1. วิทยากรนําเสนอแนวคดิการวิจยัจากความเข้าใจความหมายเช่ือมโยงกบักิจกรรมฉีก

กระดาษ คือ  ฉีกกระดาษครัง้ท่ี 1   Pre – test   ฉีกกระดาษครัง้ท่ี 2  Post – test มีผลดีขึน้เพราะได้ 

treatment จากการฟังเพลงคลาสสิค 

 2. วิทยากรนําเสนอสไลด์ Power point  เร่ืองนวตักรรมเป็นรูปภาพ 4 รูป 

 3.  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคดิเหน็  จากภาพสะท้อนอะไร ( สะท้อนการสร้างสรรค์

ผลงานท่ีนํามาใช้แก้ไขปัญหา  ภายใต้ความนา่เช่ือถือ  ซึง่จะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือมีการเรียบเรียงการ

สร้างสรรค์อยา่งเป็นระบบ นัน้ก็คือ กระบวนการวิจยั)  

ขัน้ท่ี 5 ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่(Apply) 

 1.วิทยากรจดัประสบการณ์ใหมด้่วยใบกิจกรรมท่ี 2  5 W 1 H  โดยเขียนเป็นผงัมโนทศัน์ 

 2. สุม่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคดิเหน็ 

 3.  วิทยากรสรุปกิจกรรมเร่ืองการวิจยักบัการสอน 

ส่ือการจัดกจิกรรม 

 1. ใบกิจกรรมท่ี 1  การวิจยักบัการสอน    

 2. ใบกิจกรรมท่ี 2  5 W 1 H   

 3.  สไลด์  Power point  ประกอบการเรียนรู้ในหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การวิจยักบัการสอน   
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การวัดและประเมนิผล 

1. แบบทดสอบก่อนทํากิจกรรมท่ี 1 – 7  จํานวน  20 ข้อ 

2. แบบทดสอบหลกัทํากิจกรรม ท่ี 1 เร่ือง  การวิจยักบัการสอน จํานวน 5 ข้อ   

 3.   แบบสงัเกตจิตวิจยั 

 4.   คะแนนจากใบงาน 

เกณฑ์การประเมนิจาํนวนผู้ผ่านกจิกรรม 

1. ร้อยละ  85 ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้ผลทดสอบหลงัทํากิจกรรมอยูใ่นระดบัดี 

2. ร้อยละ  85  ของพฤตกิรรมแสดงออกลกัษณะจิตวิจยัของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบัดี  

3. ร้อยละ  85  ของพฤตกิรรมผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีตอบคําถามใบกิจกรรมอยูใ่นระดบัดี  

ประเมินจากใบกิจกรรมท่ี 1-2 

กจิกรรม คะแนนเดม็ คะแนนท่ีได้ 

1.  บอกความสําคญัของการวิจยัทางการศกึษา  2  

2. อธิบายขัน้ตอนของการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  3  

3. บอกลกัษณะสําคญัของการวิจยัในชัน้เรียน 5  

รวม 10  

เกณฑ์การประเมนิกจิกรรม 

กจิกรรม ดีมาก 

(คะแนน) 

ดี 

(คะแนน) 

ปานกลาง 

(คะแนน) 

ปรับปรุง 

(คะแนน) 

ใบกิจกรรมท่ี 1-2 9-10 7-8 6-5 0-4 

แบบทดสอบ 5 ข้อ 5 4 2-3 0-1 

เกณฑ์การแปลความหมายแบบประเมินจิตวิจัย 

 คา่เฉล่ีย ( X )           4.50 -  5.00  หมายถึง   มีลกัษณะจติวิจยัอยูใ่นระดบัดีมาก  

 คา่เฉล่ีย ( X )      3.50 -  4.49  หมายถึง มีลกัษณะจติวิจยัอยูใ่นระดบัดี  

 คา่เฉล่ีย ( X )      2.50 -  3.49  หมายถึง มีลกัษณะจติวิจยัอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 คา่เฉล่ีย ( X )      1.50 -  2.49  หมายถึง มีลกัษณะจติวิจยัอยูใ่นระดบัน้อย  

 คา่เฉล่ีย ( X )      1.00 -  1.49  หมายถึง มีลกัษณะจติวิจยัอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ  

 เกณฑ์การยอมรับพฤตกิรรมแสดงออกลกัษณะจติวิจยัของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  คือคา่เฉล่ีย

ตัง้แต ่ 3.50 ขึน้ไป   
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ภาคผนวก  ฉ 

ภาพกจิกรรม 
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ภาพกิจกรรม 

 
 

วิทยากรบรรยาย 

  

ฝกปฏิบัติ 

  

ระดมความคิด ผูเขารวมอบรมนําเสนอ 
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ผูเขารวมอบรมนําเสนอการประยุกตใช
ในการสอน 

ฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล 

  

บรรยากาศการจัดกิจกรรมดวยรูปแบบการเสริมสรางสมรรถนะครูนักวิจัย 
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ภาพกิจกรรม 

  

วิทยากรบรรยาย ฝกปฏิบัต ิ

  

ระดมความคิด ผูเขารวมอบรมนําเสนอ 

  

ผูเขารวมอบรมนําเสนอการประยุกตใช
ในการสอน 

ฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล 

บรรยากาศการจัดกิจกรรมดวยรูปแบบการเสริมสรางสมรรถนะครูนักวิจัย 
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