
บทที่  5 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 
 

5.1  การวิจัยและการพัฒนา  (Research and Development) 
   การวิจัยและพัฒนา เปนคําที่แปลมาจาก Research and Development ซึ่งคํายอคือ  
R&D การวิจัยและพัฒนา หรือการวิจัยและการพัฒนาน้ี เปนส่ิงที่วงการธุรกิจและอุตสาหกรรม
ของโลกตะวันตกไดใชกันอยางแพรหลายมาชานานแลว เปนส่ิงที่มีสวนเปนอยางมาที่ทําใหโลก
ตะวันตกกาวหนา ทําใหอุตสาหกรรมกาวหนา มีผลผลิตใหมๆ ที่กาวหนาทางอุตสาหกรรม มี
ผลิตภัณฑใหมๆ มีบทบาททําใหเทคโนโลยีกาวหนา ทําใหเทคโนโลยีกาวสูความเปน Hi-tech  
ทําใหบริษัทและอุตสาหกรรมสามารถกาวล้ําหนาคูแขงไดอยูตลอดเวลา บริษัทใดหรือ
อุตสาหกรรมใดที่ไมใสใจ หรือสนใจในเรื่องการวิจัยและพัฒนามักจะพบวาในไมชาจะอยูในสภาพ
ถดถอย ตองลาหลัง ตองดําเนินการหรือดํารงอยูในแบบพึ่งพิงอยูคลายๆ แบบเปนเมืองขึ้น ตก
เปนเบี้ยลางในการแขงขันเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรมไดงาย จะมีความจํากัดในการดําเนินงาน
และระดับการประกอบการของตน โตไมไดมาก โตไดจํากัด ยิ่งในโลกยุคโลกาภิวัตนที่ระบบ
ลิขสิทธิ์ (Copyright) ระบบสิทธิบัตร (Royalth) กับระบบมาตรฐานสากล (ISO) จากโลกตะวันตก
มีอิทธิพลรุนแรง จะยิ่งเห็นถึงบทบาทและความสําคัญของการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ พัฒนาระบบและวิธีการ โปรแกรมและเทคโนโลยีใหมๆ ที่กาวหนาเพ่ือความกาวหนา
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองดวยตนเองใหมากยิ่งขึ้น 
 

5.2  ที่มาของการวิจัยและพัฒนา 
   เดิมทีนั้นในแวดวงวิชาการที่มีสวนเกี่ยวของกับการวิจัย ไดจัดกลุมหรือแบบแผนของ
งานวิจัยไวเปน 2 กลุม คือการวิจัยพ้ืนฐานหรือการหรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Basic Research หรือ  
Pure Research) และการวิจัยประยุกต (Applied research) 
   การวิจัยพ้ืนฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Basic หรือ Pure research) นั้น มุงที่การ
แสวงหาความรูมุงเนนที่การผลิตหรือสรางความรู โดยเฉพาะในแตละสาขาวิชา ดวยวิธีการที่เปน
ระบบระเบียบ ดวยวิธีการที่เปนไปตามระบบที่เชื่อถือได และวิธีวิทยาการวิจัย (Research   
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methodology) ที่สาขาวิชาน้ันกําหนดไวหรือยอมรับ หรือเลือกใช สิ่งที่เปนความท่ีไดจากการ
วิจัย ขอความรูใหมที่ได คือหัวใจสําคัญของการวิจัยแบบน้ี การวิจัยแบบน้ี จะไมคอยใหความ
สนใจวาใครจะนําความรูที่ไดไปใชอะไรและอยางไร ความมุงหมายสุดยอดของการวิจัยใน
ลักษณะนี้จะอยูที่การขยายขอบฟาแหงวิชาการ (Horizon knowledge) มุงการเพ่ิมพูนของ
ความรูใหม (New knowledge) ในวิชาการสาขาวิชาน้ันๆ เปนสําคัญ 
   สวนการวิจัยประยุกต หรือ Applied research นั้น มีลักษณะเปนไปในทิศทางตรงกัน
ขาม คือ เปนการวิจัยที่มุงผลดานการปฏิบัติ มุงใหไดผลจากการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงาน มุง
ผลเพ่ือไปใชในการทํางานในการดําเนินงาน คนหาการประยุกตและวิธีการประยุกตใช และ
ประยุกตใชสิ่งที่ไดจากการวิจัยนั้น การวิจัยประยุกตนี้จะสนใจเรื่องประโยชนใชสอยท่ีไดจากการ
วิจัย มากกวาการสรางความรูสําหรับศาสตรสาขาน้ันๆ โดยตรง 
   การวิจัยและพัฒนา หรือ R & D นี้เปนการวิจัยประยุกต เปนการวิจัยที่เนนการ
แสวงหาผลิตภัณฑใหม (New product) สิ่งประดิษฐใหม (New inventions) พัฒนากระบวนการ  
(Process) พัฒนาระบบและวิธีทํางาน (System and procedures) และเทคโนโลยีใหมๆ (New  
technologies) โดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-base development) สําหรับการพัฒนาสิ่งที่
ตองการ 
   การวิจัยและพัฒนาน้ี มีวิวัฒนาการและความเปนมา ที่ผูกพันกับการประดิษฐคิดคน  
และการพัฒนาความกาวหนาของงานดานวิทยาศาสตร ดานธุรกิจ และดานอุตสาหกรรม
คอนขางมาก แตการวิจัยและพัฒนา ก็มิไดแตเฉพาะกับสาขางานดังกลาวเทาน้ัน แตเปนส่ิงที่
สามารถปฏิบัติได ทําไดในทุกสาขาวิชา ไมวาจะเปนวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยี ในดาน
วิศวกรรม การคมนาคมขนสง การบิน การเกษตร การแพทย สังคมศาสตร มนุษยศาสตร  
ศึกษาศาสตร หรือแมกระทั่ง ในกิจการดานการทหารและกิจการพลเรือนในแทบทุกสาขา ก็มีการ
ประยุกตใชการวิจัยและพัฒนากันไดอยางกวางขวาง 
 

5.3  อะไรและอยางไรในการวิจัยและพัฒนา 
   เม่ือพูดถึงการวิจัยและการพัฒนาน้ัน คําถามแรกๆ ที่คาดวานาจะเกิดขึ้นทันทีก็คือ  
อะไร กําลังจะพูดถึงอะไรกันแน การวิจัยและพัฒนาที่กําลังพูดถึงน้ันคืออะไร หรืออะไรคือการ
วิจัยและการพัฒนา ลักษณะเปนอยางไร และตองทําอะไรบาง หรือตองทําอะไร-อยางไร 
   เม่ือใดก็ตามที่พูดถึงการวิจัยและพัฒนานักวิชาการมักจะแถลงวา กําลังใชกระบวนการ
ที่เปนระบบระเบียบเพื่อสรางส่ิงที่เรียกวา “นวัตกรรม” ซึ่งหมายถึงสิ่งใหม สิ่งที่ประดิษฐขึ้นใหม  
 



  

EA 634 103

สิ่งที่คิดคนขึ้นใหม หรือพัฒนาขึ้นใหม ซึ่ง อาคม จันทรสุนทร (2537, หนา 15) ไดระบุลักษณะ
ของนวัตกรรม ไววาประกอบดวยองคประกอบ 3 อยางคือ 1) ตองเปนส่ิงที่ประดิษฐที่มีคนคิดขึ้น
ใหม เปนประดิษฐกรรม (Invention) 2) ตองมีการประยุกตใชวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยีใน
ประดิษฐกรรมนั้น (Technology) และ 3) ตองเปนประดิษฐกรรมที่สามารถทําตลาดได 
(Markerable) 
   สรุปแบบงายๆ ในที่นี้เก่ียวกับ “อะไร” นั้น เม่ือเนนใหเห็นเดนชัดดวยพ้ืนฐานเชิงธุรกิจ
และอุตสาหกรรม จะเห็นไดวา การวิจัยและพัฒนา เปนการสรางนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ หรือ
ประดิษฐกรรมใหมที่ตองมีการใชเทคโนโลยีหรือมีเทคโนโลยีเขามาเก่ียวของดวยและตอง
คํานึงถึงความเปนไปไดทางการตลาดจะผลิต จะสรางผลิตภัณฑใหมใดก็ตามตองคํานึงถึงเรื่อง
การใชเทคโนโลยีและตองเปนสิ่งที่มีทางขายไดทําตลาดได ทํากําไรได 
   สวน “อยางไร” ก็จะเปนเรื่องที่เก่ียวกับขั้นตอนกระบวนการในการดําเนินงาน หรือ
กระบวนการวิจัยและพัฒนาโดยตรง เน่ืองจากที่มาของเรื่องนี้ ไดตนแบบมาจากการวิจัยเชิง
ทดลอง (Experimental Research) ขั้นตอนสําคัญจึงประกอบดวย   
   1.  การศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน (Situation Analysis) และกําหนดเปาหมายหรือ
ลักษณะผลิตภัณฑที่ตองการ  (Product Desired) 
   2.  การออกแบบตนแบบ (Prototype Design) หรือระบบในขั้นตน (System Design) 
   3. การทดสอบตนแบบ ในขั้นทดลองใช (Trial Test) หรือในการทดลองแบบนํารอง  
(Pilot Test) 
   4. การปรับปรุงตนแบบหรือพัฒนาระบบจากผลการทดลอง (Product หรือ System  
Improvement) 
   5.  การทดสอบภาคสนามหรือทดสอบระบบ (Field Test หรือ System Run Test ) 
แบบทดสอบกับสภาพจริงในวงกวางขึ้น 
   6.  ปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น (Improvement) 
   7.  ดําเนินการผลิตและเผยแพร หรือนําออกสูตลาด 
 
   จะเห็นไดวาโดยหลักการแลว ขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนาน้ัน เปนไปตามลําดับ โดย
การเริ่มตนจากการศึกษาวิเคราะห แลวออกแบบ แลวทดลองในขั้นตนวาไดผลคามที่คาดหวัง
หรือไม ถาพบวามีสิ่งที่ควรแกไขปรับปรุง ก็ใหดําเนินการใหถูกตองเสียกอน การทดลองนี้ใน
ภาคปฏิบัติจริงอาจมีการลองแลวลองซ้ําได ตามความจําเปน ตามความเหมาะสม และความเปน 
 



 

ไปไดในการทดสอบ ซึ่งอาจมีดานเดียวหรือหลายดานก็ได เม่ือทดลองและปรับปรุงหลังจากการ
ทดลองดีแลว จึงทดสอบกับสภาพจริงสวนหนึ่งกอน เพ่ือพิจารณาการแกไขปรับปรุงอีกคร้ังหน่ึง 
กอนดําเนินการเขาสูระบบการผลิต หรือกําหนดใหเปนการดําเนินการตามปกติ และเผยแพรหรือ
ดําเนินการดานการตลาดตอไป สําหรับผลิตภัณฑที่มีจุดมุงหมายเชิงการตลาด ซึ่งอาจแสดงให
ดูงายขึ้นไดดังวงจรตอไปน้ี 
 
 
 

ศึกษา/วิเคราะห และ
สรางตนแบบ 

ประเมินตนแบบและวิจัย
ทดสอบในข้ันตน 

พัฒนา 
(ตนแบบ) 

ดําเนินการ- เผยแพร-    
นําออกสูตลาด 

แกไข-ปรับปรุง ทดลองการใชงาน
กับสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 

การประยุกตใชการวิจัยและพัฒนา 
   ในการนําการวิจัยและพัฒนาไปใชกัน จะประยุกตใชกับกิจการใดไดมากนอยเพียงใด
นั้น ขึ้นอยูกับลักษณะของกิจกรรมและการประกอบการแตละประเภท ที่มีลักษณะแตกตางกันไป  
ในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งไดในการวิจัยและพัฒนากันอยางแพรหลาย พบวานิยมใชกัน
มากในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) ในเรื่องการตลาด (Marketing) ในงาน
ผลิตและกระบวนการผลิตของโรงงาน (Manufacturing) ในการเพ่ิมรายได (Revenue growth)  
ในการลดตนทุน (Cost reduction) ในการขยายสวนแบงตลาด (Increase market-share) ในการ
คิดวิธีการรักษาระดับกําไรใหยั่งยืน (Sustain profitability) ในการเปนผูนําในผลิตภัณฑใหม  
(Sustain product innovation) ในการผลิตสินคาตนทุนต่ําออกสูตลาดใหเร็วกวาคูแขง (Pushing  
out new products faster and with lower costs) ในการหาทางขจัดขอบกพรองในหนวยงาน
หรือกระบวนการทํางาน เชน เร่ืองการตองทําซํ้า (rework) การสูญเสียสิ้นเปลือง (Waste) 
อาการงานคั่ง (bottleneck) ความไมสมํ่าเสมอคงเสนคงวา (inconsistency) คาใชจายพ้ืนฐานสูง
เกินไป (overhead costs) ความไมพรอมดานขอมูลสารสนเทศ (information) และความไมพอใจ 
(dis-Satisfaction) ดานตางๆ เชนในเรื่องราคา (Charge) เร่ืองเวลา (time) เรื่องผลงานและ
บริการ (performance) เปนตน 
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   การประยุกตใชการวิจัยและพัฒนา จะมีลักษณะที่แตกตางกันในแตละประเภทของงาน
ที่ใชและเปาหมายท่ีตองการ โดยหลักใหญแลว การวิจัยและพัฒนา จะมีจุดมุงเนนอยูที่การ
แสวงหาผลิตภัณฑใหม (New products) สงประดิษฐใหม (New inventions) การพัฒนา
กระบวนการ (Process) พัฒนาระบบและวิธีทํางาน (System and procedures) และการคิดคน
พัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ (New technologies) (อุทัย  บุญประเสริฐ, 2545, หนา 5-7)  
 

การวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอน 
   1.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชวิธีวิจัย 
   ถาเรามองวาเวลานี้เราทํางานตามภาระที่รับมอบหมาย และจะเรียกงานของเราวางาน
ประจําหรืองานโครงการ ในเรื่องของโครงการนั้นเราจะไดยินวา ประเทศเราเวลามีโครงการอะไร
ตางๆ มากมาย อยางในกรุงเทพฯ มีโครงการพัฒนาระบบทางดวน ภาคอีสานมีโครงการอีสาน
เขียว ทางภาคเหนือมีโครงการฝายก้ันนํ้า โครงการพัฒนาอาชีพ มีโครงการอะไรเยอะแยะทั่วไป
ในโรงเรียนก็มีโครงการ โรงเรียนไหนที่ขยันๆ ทําแผนหนอยก็จะมีรายการโครงการมากมาย  
โครงการหนึ่งก็จะมีรายละเอียด 2 หนาบาง 3 หนาบาง อานแลว บางโครงการก็รูรายละเอียดวา
มีปญหาอะไร มีจุดประสงควาอยางไรมีวิธีดําเนินการอยางไร มีงบประมาณเทาใด มีใครรวมมือ  
แตบางโครงการอานตลอดแลวไมรูเรื่องวาทําอะไรเลย รูแตจุดประสงคอยางเดียว และยังมี
โครงการที่อานแลวพบจุดประสงคยาวเหยียดแตไมรูวาจะทําอยางไร จึงจะบรรลุความสําเร็จตาม
จุดประสงคเหลาน้ันได 
 
   โครงการเหลาน้ีไมวาโครงการเล็กหรือโครงการใหญ อาจจะแบงไดเปน 3 ประเภท
ดวยกัน เรียกงายๆ คือ โครงการหาคําตอบ  โครงการทํา และโครงการหาคําตอบกับทํา   
คือ ที่เรียกกันเปนชื่อเฉพาะวา โครงการวิจัย (Research) โครงการพัฒนา (Development) และ
โครงการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในเชิงธุรกิจอุตสาหกรรม คําวา R & D 
นี้ เขาเขาใจกันดี เพราะขณะที่เขาผลิตสินคามาขายในทองตลาดนั้น เขาจะทําการวิจัยทดสอบ
คุณภาพสินคา และสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคแลวนําผลไปปรับปรุงสินคาและการตลาด
ควบคูกันไปตลอดเวลา นั่นก็คือทํา R & D ในประเทศอุตสาหกรรมนั้น เม่ือใดก็ตามที่เขาทํา
โครงการ โครงการจะเปนโครงการ R & D อยูตลอดเวลา หาคําตอบแลวนําไปปรับปรุงเร่ือยๆ 
ไป เราเรียกวาวิจัยและพัฒนา แตพวกเราไมคอยจะทําโครงการดวยวิธีนี้ จึงมักจะมีโครงการ R 
กับ โครงการ D แยกกัน คือ ทําโครงการจัดกิจกรรม โครงการจัดงานวันเกิดโรงเรียน โครงการ 
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พัฒนาบริเวณโรงเรียน โครงการจัดสรางรั้ว โครงการผักกางมุง โครงการอยางนี้เปนโครงการ D 
ทั้งน้ัน ถามวารูไดอยางไรวาควรจะทําอยางน้ัน อยางน้ี คําตอบก็คือคิดเอาเอง หรือไมก็ฟงคนอ่ืน
เขาบอก เพราะโครงการนี้ทําอยางเดียว สวนโครงการที่มีอยูอีกแบบ คือ โครงการวิจัย โครงการ
นี้ถามวามีปญหาอะไร จะแกอยางไร จะทําอยางไร พอไดคําตอบแลวเขียนรายงานเลมหนึ่ง บอก
ใหคนอ่ืนไปทํา ตัวเองไมไดทํา ถามอยางเดียวจนไดคําตอบแลวก็หยุดแคนั้น เพราะฉะนั้นวิจัย
แทบลมประดาตายไมไดทําตอ เพราะวาวิจัยหาคําตอบมาแลวสงใหคนอ่ืนทํา แตคนทําก็ทําแทบ
ลมประดาตาย ไมเคยถามวิจัยเลยวา ควรจะทําอยางไร ขาดชวงอยางนี้ คือวิจัยแลวไมไดทํา 
วิจัยแลวไมไดพัฒนา และพัฒนาโดยไมไดใชวิจัย ประเทศท่ีเจริญแลวเขาวิจัยและพัฒนา ทําแบบ
วิจัยและพัฒนาไมใชวิจัยเพื่อใหคนอ่ืนพัฒนา ถาตองการจะใหโรงเรียนนั้นพัฒนาในการเรียนการ
สอนจริงๆ นั่นก็คือวิจัยเรื่องการเรียนการสอน หาคําตอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน แลวเอาไป
สอนเอง เอาไปใชเอง ถาอยางน้ันก็จะเปนวิจัยและพัฒนาได 
 
   การวิจัยและพัฒนาที่เต็มรูปจริงๆ นั้น ตองทําเปนระยะยาวตอเน่ืองกันไป แตจริงๆ 
แลว ในระดับการเรียนการสอนนี้ ประเด็นสําคัญอยูที่การพัฒนา ไมไดอยูที่การวิจัยแตควรจะทํา
การพัฒนาโดยอิงการวิจัยมากกวาที่จะทําการวิจัยแลวไมไดพัฒนา ประเด็นงานหลักของครูอยูที่
พัฒนาแตพัฒนาโดยอาศัยการวิจัย ถาพัฒนาโดยอาศัยการวิจัย โดยไปอานผลงานวิจัยที่อ่ืนมาก็
แสดงวา กําลังเอาวิจัยของคนอ่ืนมาใชในการพัฒนางานของตนเอง ซึ่งก็เปนของดี แตถาอยากจะ
ทําวิจัยดวย ก็ตองเอา R กับ D มาผสมกัน แตเน่ืองจากไมใชนักวิจัยอาชีพมาทํา R กับ D เต็ม
รูปเหมือนคนอ่ืนคงไมได เพราะฉะน้ันในลักษณะอยางนี้ ในระดับครูนั้น จะทําการพัฒนา โดยใช
วิธีการวิจัย R&D เต็มรูป พัฒนาสื่อการเรียนการสอน พัฒนาวิธีสอน พัฒนาการจัดกิจกรรม 
พัฒนาอะไรตางๆ ในโรงเรียนน้ี แตใชวิธีการวิจัยเขามาชวยโดยไมไดทําการวิจัยเต็มรูป 
เพราะฉะน้ัน งานวิจัยที่เรียกกันจะอยูในระดับน้ี นาจะเรียกวา พัฒนาโดยใชการวิจัย ใชอยางไร 
ก็เอาระเบียบวิธีวิจัยมาใชและเอาวิธีการเชิงระบบมาใชทํางาน มีขั้นตอนของกระบวนการทําวิจัย  
มีการทํางานแลวก็เก็บตัวเลขเปนระยะๆ แลวก็มีการเปรียบเทียบวามันดีหรือเลวลงอยางไร ทํา
การตรวจสอบ แตประเด็นสําคัญอยูที่การทําใหดีขึ้น มีการปรับปรุงใหดีขึ้น แตใชขอมูลของงาน
มาชวย เปนตนวา จะปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน หรือปรับปรุงวิธีสอน เริ่มตนคิดแลวก็ลงมือ
ทําตามที่คิด แลวนําไปใชสอน มีการเก็บขอมูลวาสอนคร้ังแรกมีผลเปนอยางไร ผูเรียนรูไหม 
ผานจุดประสงคเทาใด มีปญหาอุปสรรคอะไรแลวมาปรับปรุง สอนแลวปรับปรุงอยางน้ีเรื่อยไป  
ทําแลวก็ปรับ แตใชวิธีการวิจัย หมายถึง เก็บขอมูลผลการใช มีการเปรียบเทียบ มีการติดตาม   
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อยางน้ีก็จะนําไปสูการปรับคอยๆ ดีขึ้น ดีขึ้นพอจุดสุดทาย ก็ไดสิ่งที่ตองการ ไดสื่อการเรียนการ
สอน หรือไดวิธีสอนพรอมกับอุปกรณที่สมบูรณเทาที่สามารถทําไดในชวงเวลาที่กําหนดอยางนี้
เปนการพัฒนาวิธีสอน มีการสอบกอนสอบหลังดูความกาวหนาเร่ือยๆ ไป นี่คือวิธีการที่นํา
ระเบียบวิจัยมาใช แตก็อาจจะมีมากกวาน้ี เชน เปนระเบียบวิจัยจะตองมีขั้นตั้งจุดประสงค มีการ
สรางเครื่องมือเก็บขอมูล แตไมไปทุมเวลามากกับการสรางเคร่ืองมือ ใครก็ตามที่เรียนวิจัยมักจะ
คิดวาเม่ือจะทําวิจัยก็จะตองสรางแบบสอบถาม ตองสรางแบบทดสอบ ตองสรางเคร่ืองมือกัน
ใหญ แลวเวลาสวนใหญก็ทุมอยูกับการสรางเคร่ืองมือแทนที่จะทุมไปกับการทํา 
   ถาเวลาสวนใหญทุมไปกับการทํา และใชวิธีงายๆ ในการตรวจสอบเพื่อเก็บขอมูลการ
ใช เชน สังเกตบาง พูดคุยสอบถามบาง ออกแบบทดสอบงายๆ บาง ดูผลงานบาง ลดภาระของ
การเก็บขอมูลแตไปเพิ่มความสําคัญของการปรับปรุงไมตองสรางเครื่องมือเปนลายลักษณอักษร
เสมอไป นี่ก็เปนวิธีวิจัยที่สามารถทําได เชน ในการสอนวิธีใหมคร้ังที่หน่ึง ตั้งขอสังเกตวาในการ
สอนคราวน้ีผูเรียนมีคําถามสักก่ีคําถาม มีผูเรียนแสดงวาไมเขาใจกี่คน ผูเรียนแสดงวาสนใจมาก
นอยแคไหน เอามาปรับปรุง ปรากฏวาคราวน้ีตรงน้ีผูเรียนเบื่อ ตรงน้ีจะไมคอยเขาใจ ก็ทําการ
ปรับปรุงใหม คราวหนาไปสอน ตั้งขอสังเกตวาผูเรียนสนใจเพิ่มขึ้นมากไหม มีคําถามมากนอย
แคไหน นั่งหลับกี่คน ตอบคําถามไมไดก็จดไว ไมตองออกแบบสอบถามวาเธอพอใจมากนอยแค
ไหน เธอคิดวาบทเรียนใหมกับบทเรียนเกา แบบไหนดีอยางไร ไมจําเปนตองไปทําอยางน้ัน 
เพราะจะกลายเปนวิจัยแบบเนนกับเคร่ืองมือถาอยากรูวาผูเรียนสนใจไหมใชสังเกตเอา ไมใช
แบบสอบถาม ตรงนี้วิจัยแบบพัฒนาเรื่อยไป ถาทําอยางน้ีก็จะไดคําตอบมาปรับปรุงบทเรียน
เรื่อยๆ ในหนึ่งเทอม จะไดอะไรเยอะแยะเลยทีเดียว 
 
   อยางน้ีแหละที่เรียกไดวาเปนการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
พัฒนาวิธีสอนโดยใชระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งจะเรียกวิจัยก็ได วิจัยอยางนี้เปนวิจัยที่จบแลว ไดชิ้นงาน
มาชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีคุณภาพดี เพราะฉะนั้นมองในเปาหมายคือเปนการพัฒนางานชิ้นหนึ่ง วิจัย
ประเภทสํารวจโนนไดคําตอบสํารวจน่ีไดคําตอบ จะเอามาใชเปนสวนหนึ่งของงานพัฒนาอยางน้ี 
แตไมใชเอามาเปนงานหลักที่จะทํารายงาน เพราะถาทําอยางนั้นแลวจะหมายความวาสํารวจ
เรียบรอยแลวสงใหคนอ่ืนเขาทํา สํารวจปญหาของผูเรียน แลวสงใหผูบริหารทํา ถาผูบริหารไม
ทําก็เปนอันวาไมไดประโยชนอะไรขึ้นมา เพราะวิจัยอยางนั้นเปนวิจัยเฉยๆ ซึ่งไมไดพัฒนาเลย 
การท่ีจะใหครูทําวิจัยในระดับการเรียนการสอนน้ัน ครูมีขอจํากัดอยูอยางหน่ึง คือ ไมใชนักวิจัย
เสียเปรียบนักวิจัยไมรูวิธีการวิจัยอยางผูเชี่ยวชาญงานวิจัย แตครูไดเปรียบนักวิจัยอีกมากตรงที่ 
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ครูรูปญหา ใกลชิดปญหา มีประสบการณตรงกับงานที่ทํา แตถาครูไมพยายามเอาความ
ไดเปรียบมาใชประโยชน หันไปวิจัยในเรื่องที่นักเรียนคนอ่ืนเขาก็ไมรู ครูก็ไมรู เม่ือเปนเชนนั้น 
เขากับครูก็จะไมรูเร่ืองที่จะไปทําวิจัยดีพอเพราะอยูหางไกล แตขณะเดียวกันนักวิจัยเขารูวิธีวิจัย
ดีกวา ครูแยกวาเขาที่ไมมีทางไปเทียบกับเขาได เพราะฉะนั้นวิธีวิจัยที่ครูควรจะใชก็คือ เอา
ความไดเปรียบตรงที่อยูใกลปญหามากกวาเขา มีประสบการณตรง เด็กแสดงทาอะไร นักวิจัย
อาจจะเอาทฤษฎีมาจับวาเด็กแสดงทาอยางน้ีหมายความวาอยางไร แตครูสังเกตเด็ก รูจักเด็กคน
นี้ รูจักเด็กกลุมนี้ จึงแปลไดดีกวาเขา ดังน้ันการสังเกตเด็ก การแปลความหมายจากพฤติกรรม
เด็ก ครูดีกวานักวิจัยตรงนี้ครูตองอาศัยความไดเปรียบมาวิจัยในเรื่องที่ใกลชิด ลดขอเสียเปรียบ
ในเชิงที่ไมรูจักนักวิจัยมากนัก ในการวิจัยแบบน้ี วิธีวิจัยก็ไมเครงครัดมากเหมือนกับวิธีวิจัยแบบ
ที่นักวิชาการใช ใชวิธีวิจัยเต็มรูปมากกวา การทําวิจัยในการเรียนการสอนก็จะเนนวิจัยที่เปน
ประโยชนใชงานคือ เร่ิมตนที่ปญหาและความตองการที่หนวยงานโดยเฉพาะ ไมตองไปดูที่ไหน
มาดูที่ปญหาและความตองการของโรงเรียนเอง ถาอยากจะใหกวางกวาโรงเรียบก็ดูทั้งอําเภอ ทั้ง
กลุมโรงเรียน หรือทั้งจังหวัด แตคงไมตองใหไปถึงเขต เอาแคนี้ก็มีเรื่องวิจัยมากมายแลว การ
วิจัยนี้จะเปนการทํางานโดยครูที่มีประสบการณตรง เปนสวนหนึ่งของการพัฒนางานของตนเอง
ดวยเปนการวิจัยเพ่ือแกปญหาเฉพาะจุด ดังน้ันการวิจัยของครูก็จะเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติ ไม
เปนการวิจัยที่ใชรูปแบบซับซอนหรือใชสถิติสูงอะไร ลักษณะอยางน้ี นาจะเปนการวิจัยในระดับ
การเรียนการสอนของครู  
 
   2.  รูปแบบการวิจัยในระดับการเรียนการสอน 
   ถาจะมาถามวาการวิจัยมีก่ีรูปแบบ มีก่ีวิธี แลววิธีวิจัยของครูควรจะมีวิธีไหนจะวิจัยได
ทุกรูปแบบหรือไม ตรงนี้คงจะตองมองขอจํากัดวา ครูนั้นไมใชนักวิจัยแตเปนนักทํา แตจะทําโดย
อาศัยระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งใครจะเรียกวาวิจัยก็ได  แตถือวาน่ีคือวิธีพัฒนาเปนวิธีการพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยใชวิธีการวิจัย รูปแบบของการวิจัยนั้น แบงกันหลายรูปแบบ และแบงกันหลาย
วิธี เหมือนกับมีผลไมลูกกลมๆ อยางแตงโมสักลูก แตไมไดตกลงกันวาจะผาจากไหนไปทางไหน 
บางคนก็ผาทางตั้ง บางคนก็ผาตามยาว บางคนก็ผาเฉียง บางคนก็ผาตั้งแลวก็ผาเฉียงอีก  
รูปแบบวิธีวิจัยนั้น เขาแบงไดหลากหลายทีเดียว มีทั้งวิจัยเชิงสํารวจ วิจัยเชิงประวัติศาสตร วิจัย
เชิงทดลอง วิจัยโนนวิจัยน่ีเยอะแยะ แตถามองอยางงายๆ วามีอยูประมาณสัก 5 รูปแบบ คือ  
วิจัยสํารวจ วิจัยหาความสัมพันธ วิจัยเปรียบเทียบ วิจัยทดลองเชิงเหตุผล และวิจัยเชิงทดลอง
และพัฒนา 
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       (1) วิจัยสํารวจ สํารวจดูวา ที่บอกวานักเรียนมีความประพฤติไมเรียบรอยนั้น ไม
เรียบรอยในเรื่องอะไร มีมากนอยเทาไร มีในชวงไหน มีในชั้นเรียนไหนบาง สํารวจเจตคติของ
นักเรียนที่มีตอครู หรือโรงเรียน หรือวิชาที่สอนวา เปนอยางไรบาง สํารวจความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนวิทยาศาสตรวาเปนอยางไรบาง นักเรียนที่มาเรียนมีพอแม ผูปกครองทํา
อาชีพอะไรบาง มีพ้ืนฐานทางบานอยางไร สํารวจวานักเรียนที่มาเรียน เชา-สาย มีใครบาง อยู
ใกลไกลแคไหน วิจัยอยางน้ีหาคําตอบ จะดวยวิธีสอบถาม จะดวยวิธีไปเดินดู จะดวยวิธีแจงนับก็
อยูในวิจัยประเภทสํารวจ สํารวจตั้งแตการหาความตองการ วิธีการดําเนินงาน ปญหาและ
ขอเสนอแนะเหลาน้ีลวนแตเปนวิจัยสํารวจทั้งนั้น 
 
       (2) วิจัยหาความสัมพันธ ศึกษาดูวา การที่นักเรียนเรยีนเกงเรียนออน สัมพันธกับ
พ้ืนฐานทางบานและอาชีพของพอแมไหม อาจจะดูวาอาชีพของพอแมมีสวนเปนตัวเกื้อหนุนหรือ
วาตัวสกัดก้ัน หรือวาเปนตัวที่ใหนักเรียนเรียนเกงหรือเรียนไมเกงไหม คําตอบอาจจะเปนไปได
วาพอแมที่เปนชาวนามีลูกมาโรงเรียนเกงสูนักเรียนที่พอแมเปนขาราชการไมได พอแมเปน
พอคารูสึกจะเกงทางโนนทางนี้ หรือดานความประพฤติ นักเรียนที่มีพอแมเปนชาวนา ประพฤติ
ดีดวานักเรียนที่พอแมเปนขาราชการ อะไรทํานองนี้ นั่นก็เปนวิจัยเชิงหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตางๆ เชน อาชีพผูปกครองกับการเรียน สุขภาพนักเรียนกับผลการเรียน วิธีสอนของครู
กับผลการเรียน เปนวิจัยหาความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตางๆ หาความสัมพันธแลวไมไดทํา
อะไร ก็บอกความสัมพันธอยางเดียววาเด็กจะเรียนเกงเรียนไมเกง สัมพันธกับพ้ืนฐานตอน
ประถมศึกษา มากนอยเพียงใด 
 
       (3) วิจัยเปรียบเทียบ จับนักเรียน 2 กลุม มาเปรียบเทียบกัน เชน กลุมผูปกครอง
เปนพอคา ผูปกครองเปนขาราชการนํามาเปรียบเทียบกันวาใครจะเรียนดีกวากัน ในเชิงสถิตินั้น
การวิจัยเปรียบเทียบกับวิจัยหาความสัมพันธความจริงคืออันเดียวกัน เปนการแสดงวาตัวแปร
สองตัวแปร สัมพันธกันหรือมีอิทธิพลตอกันหรือไม เชน ถาวิจัยในเชิงความสัมพันธ หาคา
สหสัมพันธระหวางพ้ืนฐานความรูของผูปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยางน้ี
เปนการหาความสัมพันธ แตถาในเชิงความแตกตาง นักเรียนที่พอแมมีความรูสูงมีปริญญา พอ
แมมีความรูอานออกเขียนได พอแมที่ไมมีความรูมาแบงเปน 3 กลุม แลวมาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์นักเรียน อยางน้ีก็เปนการเปรียบเทียบนักเรียนระหวางกลุม ความจริงก็คือหา
ความสัมพันธระหวางพ้ืนฐานของผูปกครองกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเหมือนกัน 
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       (4) วิจัยทดลองเชิงเหตุผล คือการทดลองแบบหนูตะเภา ทดลองใสยาเขาไปหรือ
ทดลองเอาไฟฟาช็อตแลวดูวาหนูจะแสดงปฏิกิริยาอยางไร ยาหรือไฟฟาเปนเหตุ กิริยาอาการ
ของหนูที่แสดงออกคือผล ถาจะทดลองเก่ียวกับวิธีสอน เชน มีวิธีสอน ก.วิธีสอน ข.เอานักเรียน
หอง ก. มาสอนวิธี ก. นักเรียนหอง ข. มาสอนวิธี ข. แลวก็เปรียบเทียบกันวากลุม ก. และ ข. 
ใครจะเรียนดีกวากัน นี่คือ ลักษณะการทดลองแบบ Experiment วิจัยแบบน้ีทางสังคมศาสตรจะ
ใชไมคอยไดผล เพราะมักจะมีจุดออนเกิดขึ้น เชน สมมติวาจับนักเรียนหอง ก. กับหอง ข. มา
สอนคนละวิธี นักเรียนหอง ก. ก็ไปแอบดูนักเรียนหอง ข. นักเรียนหอง ข. ก็ไปแอบดู นักเรียน
หอง ก. ผลสุดทายวิธีสอนที่เรานึกวาคนละวิธีกลับเปนวิธีรวมกันหมดเลย หรือวาสมมติทดลอง
วิธี ก. และ ข. โรงเรียนหนึ่งใชวิธี ก. อีกโรงเรียนหนึ่งใชวิธี ข. เผอิญวิธี ก. สอนตามปกติ แตวิธี 
ข. นั้นตองสอนโดยใชอุปกรณ  ผูทําโครงการ ก็เอาอุปกรณมาใหโรงเรียนที่ใชวิธี ข. บอยๆ  
โรงเรียนแรกก็ชักอิจฉา สงคนไปสังเกตวาเรียนอยางไรบาง ฮึดสูขึ้นมาคิดวาแมไมไดอุปกรณ ก็
ตองเอาดีใหได ครูโรงเรียนแรกสอนเต็มที่เลย ผลออกมาครูโรงเรียนแรกอาจจะสอนนักเรียนได
ดีกวาโรงเรียนหลังก็ได เพราะโรงเรียนแรกสอนเต็มที่ โรงเรียนหลังอาจจะสอนไมเต็มที่ ถาเปน
แบบน้ีเรียกวา ผลการทดลองตัวแปรมันปะปนกัน ทําใหผลการทดลองพิสูจนไมไดเดนชัดวา    
วิธี ก. กับวิธี ข. วิธีไหนดีกวากัน ไมเหมือนหนู หนูมันไมบอกกัน แตคนอาจบอกกันได  
เพราะฉะน้ันในทางการศึกษา ไมนาใชวิธีการทดลองแบบน้ี แตควรจะใชอีกวิธีคือ วิธีที่ 5 วิจัย
เชิงทดลองและพัฒนา 
 
       (5) วิธีวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา วิธีนี้ใชนักเรียนกลุมเดียว ไมตองเปรียบเทียบ
วิธีสอนแบบด้ังเดิมกับวิธีสอนใหม แตคิดวิธีสอนแบบใหมมาแลวพัฒนาวิธีสอนแบบใหมเลย เชน 
มองใหออกวาวิธีสอนภาษาอังกฤษที่ศึกษามาและจะใชนี้ จะมีแผนการสอนอยางไร มีขั้นตอน มี
กระบวนการ มีสื่ออยางไรทําการพัฒนาใหเต็มที่ เทาที่สามารถทําได พัฒนาแลวเอาไปสอน
นักเรียนกลุมหน่ึงจะสอน 4 หอง 5 หอง 10 หองก็ได กอนสอนก็มีการทดสอบพ้ืนฐานของ
นักเรียน สอนเสร็จแลวสํารวจดูความรูและความเขาใจของนักเรียน ดูปญหาตางๆ ในการสอน
แลวเอามาปรับปรุงใหม แลวสอนนักเรียนกลุมเดิมในบทเรียนตอไป ปรับปรุงเร่ือยไป อยางนี้
เรียกวาทดลองและพัฒนาใชนักเรียนกลุมเดียววิธีนี้ถาใครอยากจะใชสถิติ ก็มีการสอบกอน-สอบ
หลัง (Pre-test Post-test) ใหเปรียบเทียบแตไมมีกลุมทดลอง กลุมควบคุม วิธีนี้คิดวา ถาครูเอา
มาใชในโรงเรียนแลวทําดีๆ คือศึกษาหลักการ วิธีการน้ันใหดี จะเปนการพัฒนาสื่อพัฒนา
อุปกรณการสอน พัฒนาการจัดกิจกรรมหรือพัฒนาวิธีสอนได วิธีที่ 5 นี้จะเปนวิธีที่เหมาะสมกับ
การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนมากที่สุด วิธีที่ 4 นั้นไมเหมาะสมจะใช สวนวิธีที่ 1 ถึง 3 นั้น 
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   โดยสรุปแลว การวิจัยในระดับการเรียนการสอนนั้นวิธีที่นาทํามากที่สุดคือ รูปแบบที่  
5 เปนวิจัยเชิงพัฒนาใชนักเรียนกลุมเดียว คําวากลุมเดียวน้ันไมไดหมายถึงหองเดียว แลวแตวา
จะทําก่ีหอง แตไมมีการเปรียบเทียบระหวางกลุม ไมมีการใชวิธี ก. กับกลุมหนึ่ง ใชวิธี ข. กับอีก
กลุมหนึ่ง แตใชวิธีเดียวที่เห็นวาจะพัฒนา ใชคร้ังที่ 1 แลวปรับนําไปใชคร้ังที่ 2 แลวปรับไปใช 
คร้ังที่ 3 แลวปรับ แตเน่ืองจากการใชคร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 ถาหมายถึงการใช ในเทอมที่หน่ึง 
สอง สาม อาจจะเปนการเสียเวลามากก็อาจใชวิธีเอาประสบการณ จากการสอนบทที่หนึ่งมาใช
บทเรียนที่สองแลวพัฒนาเปนเปนบทเรียนที่สาม บทเรียนที่สี่ ตอเนื่องกัน เชน ถานําบทเรียนที่
หนึ่งไปสอนนักเรียน เปนกลุมเดียวกัน พอมีปญหาอะไรก็ปรับบทเรียนที่หนึ่งตอไปจะสอน
บทเรียนที่สอง ก็เอาวิธีที่ปรับกับบทเรียนที่หน่ึงไปใชกับบทเรียนที่สาม ขณะเดียวกันก็ปรับ
บทเรียนที่หน่ึง ที่สอง ไปดวย ถาทําอยางหนึ่ง พอสอนไปจบ 10 บทเรียน ก็ไดเทคนิควิธีสอน 
แผนการสอน อุปกรณ ที่ปรับทั้ง 10 บทเรียนเรียบรอยพรอมกัน แตถาทดลองยังไมพอใจ จะ
ทดลองสอนกับนักเรียนกลุมใหมในภาคเรียนตอไปก็ได ถาอยางนี้บทเรียนก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ 
อยางน้ีเปนวิธีที่คิดวาเปนการทดลองและพัฒนา ขั้นตอนงายๆ ก็ควรเปนอยางที่เสนอมานี้ ถา
เอาไปปรับรวมกับวิธีการเชิงระบบ เร่ิมตนใหระบุปญหาใหไดวา ปญหาคืออะไร ปญหาก็คือ วิธี
สอนเดิมนั้นใชไมเหมาะสม ตองปรับปรุงส่ือแลวก็แสวงหาวิธีการแกไข ศึกษาวามีวิธีไหนแกไข 
ศึกษาวามีวิธีไหนแกไขไดบางลงมือพัฒนาสรางแนวปฏิบัติคือ สรางบทเรียน สรางแผนการสอน
และสรางสื่อขึ้นมาแลวก็เอาไปทดลองสอนแลวปรับปรุง สุดทายก็สรุปผลวาปรับปรุงมาถึงขั้นนี้
แลวเปนอยางไรบาง นักเรียนดีขึ้นกวาเดิมหรือไม นักเรียนมีความรูดีเพียงใด นักเรียนชอบหรือ
วาสนใจการเรียนดีขึ้นหรือไม ผูปกครองชอบใจหรือไมดูทุกๆ ดาน ทั้งดานความรูความคิด ดาน
จิตใจ ดานอารมณ-สังคม แลวเขียนรายงาน แสดงกระบวนการทําตั้งแตจนไดผลสุดทาย 
 
       (6)  การเตรียมตัวทําวิจัยของครู  ถามองใหดีจะพบวาน่ีคือ วิธีการเชิงระบบที่
นํามาใชในการทําวิจัยเปนแนวทางที่งานวิจัยระดับการเรียนการสอนควรจะเปน ตอนนี้หันมาดูผู
จะวิจัยน้ีคือครูบาง แนนอนครูไมใชนักนักวิจัย ครูรูวิจัยแบบงูๆ ปลาๆ แตนั่นไมใชปมดอยที่แก
ไมได แตครูมีปมเดนอยางอ่ืนมาแทน คือ ครูรูจักผูเรียน รูจักสภาพการเรียนการสอน รูจัก
โรงเรียน เพราะฉะนั้นครูอยาไปอาสาวิจัยในโรงเรียนอ่ืนตองวิจัยในโรงเรียนของตนจึงจะไดผล 
ขอจํากัดของครูก็คือไมรูจักวิธีการวิจัยอยางกวางขวาง แตยังไดเปรียบคือ รูจักเร่ืองที่จะวิจัย  
รูจักจุดของการวิจัยสถานที่ที่จะวิจัย ครูตองใชประโยชนตรงนี้ ถึงอยางนั้นครูก็ยังมีขอบกพรอง



 

 
 คุณสมบัติผูจะเปนนักวจิยัที่ด ี
 1. มีความรู 

- เทคนิควิธวีิจัย 
- แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหา ของเรื่องที่จะวิจัย 

2. มีความสามารถ 
- เชิงวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา 
- การใชหลักเหตุและผล 

3. ขยัน อดทน และรอบคอบ 

 
 
 
 
 
 
 
   1.  มีความรูเทคนิควิธีวิจัย แนวคิด ทฤษฎี และเน้ือหาของเรื่องที่จะวิจัย เทคนิค
วิธีวิจัยอาจจะออน ตรงนี้ถึงจะเสียในสวนตัวแตเราก็หาที่พ่ึงได โดยหาผูรูในเรื่องน้ีมาชวยให
คําปรึกษา ซึ่งอาจจะเปนนักศึกษานิเทศกหรืออาจารยมหาวิทยาลัย ทางดานวิจัย และที่กองวิจัย
ทางการศึกษา กรมวิชาการก็จะมีวิทยากรประจํา เปนที่ปรึกษาใหดวย ที่ปรึกษาจะใหความ
เขาใจในเรื่องวิจัย และวิธีวิจัยที่ใชในระดับการเรียนการสอน ก็ไมไดใชสถิติสูง ใชเพียง
เปอรเซ็นตคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก็พอแลวถาวิจัยในแนวที่เสนอขางตน แนวคิดทฤษฎี
เนื้อหาท่ีจะวิจัยก็เหมาะกับครูมาก ไมตองการทฤษฎีลึกซึ้งอะไรมากนัก ทบทวนสิ่งที่เรียนมาสัก
หนอย  เรื่ องการสอนนั้นศึกษานิ เทศก  จะแนะวิธีสอนใหมๆ  เชน  ภาษาอังกฤษเนน 
Communicative Approach ไดรับการอบรมจากศึกษานิเทศกมาใหมๆ ก็ลองใชวิธีนี้พัฒนา
แผนการสอนและส่ือการเรียนการสอน ถายังไมชัดก็ไปถามศึกษานิเทศกอีก ที่ปรึกษามี แตควร
จะมีความรูพอสมควร 
 
   2.  มีความสามารถเชิงวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาตลอดจนการใชหลัก
เหตุและผล นักวิจัยน้ันตองวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาคอนขางจะคลอง แลวก็รูจักใช
หลักเหตุและผล ตองลองสํารวจตัวเองวาเปนคนขาดเหตุผลหรือเปลา แตตองเปนเหตุผลที่
ยอมรับกันในเชิงวิทยาศาสตรในเรื่องการวิเคราะหนั้น คือ ความสามารถในการรูจักมองส่ิงตางๆ  
แลวแยกแยะประเด็นใหออก 
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   ลองมองเครื่อง Projector เปนตัวอยาง มองภาพรวมๆ แลวก็แคนั้นแตก็สามารถมอง
เชิงวิเคราะหได สิ่งที่เปนสวนสองแสงอยูตรงนี้ ตรงนี้เปนสวนสะทอนแสง จัดเปนองคประกอบที่
สําคัญของระบบ อยางที่ใหมองเชิงระบบมากอนแลว มองสิ่งของแลวแยกใหออกวา อะไรเปน
องคประกอบสําคัญของสิ่งน้ี และองคประกอบเหลาน้ีสัมพันธกันอยางไร และทําหนาที่อะไรบาง 
มองในเชิงระบบใหไดอยางนี้ เรียกวามองระบบในเชิงวิเคราะห สวนการมองในเชิงสังเคราะหนั้น 
ก็คือมองวาของสิ่งนี้ (Projector) มีจุดเดนอยางไร เอาจุดเดนตางๆ ของ  Projector หลายๆ ยี่หอ
มาสรางรวมใหอยูในเคร่ืองเดียวกัน แลวคิดตอวาจะสรางใหมไดอยางไร หรือไปดุการสราง
เฟอรนิเจอร ไปดูตูที่เขาออกแบบตางๆ พบวาตูใบนี้มีจุดเดนที่สวยแตไมแข็งแรง ตูใบนี้แข็งแรง
แตใหญไปหนอย แลวบานเราท่ีมีอยูขนาดหนึ่ง จะใชตูขนาดไหน ถาใครสามารถหาคําตอบได 
สามารถออกแบบหรือเลือกตูมาใชเหมาะสมกับสถานที่และการใชงาน พรอมกับมีคุณลักษณะ
เดนที่ตองการได แสดงวาคนนั้นสังเคราะหเกง เพราะวาสามารถหาจุดเดนของตูในทองตลาดเอา
มารวมกันเปนลักษณะที่เหมาะสมของตูที่จะใชในหองนอนของตัวเองที่แสนจะแคบได คน
ประเภทนี้สังเคราะหแลวก็ตามมาดวยการประเมินคา การประเมินคา ก็คือสามารถหาเกณฑที่
คนอ่ืนยอมรับเอามาวิจารณสิ่งตางๆ อยางเปนที่ยอมรับได เชน เห็นเฟอรนิเจอรใชงานแลวบอก
ไดวาเฟอรนิเจอรนี้สวยนะ แตดอยตรงนั้น มีประโยชนใชงานอยางน้ี  ตรงนี้ดี แข็งแรง อยางน้ัน
เรียกวาวิจารณได คนวิเคราะหเกงก็จะมีเกณฑที่เหมาะสมไปวิจารณได ตรงน้ีถาจะเปนนักวิจัย
ตองฝกฝน เพราะเปนคุณสมบัติที่นักพัฒนาทั้งหลายจะตองมี มีมากมีนอยสรางกันได ฝกฝนได 
 

การเรียนรูการวิจัย 
 
    1.  เรียนรูเทคนิคและวิธีวิจัย 
    2.  วิจารณวิจัย 
    3.  ลงมือทําวิจัย 
 
 
   3.  ขยัน  อดทน และรอบคอบ ตรงนี้เหมือนกันนักวิจัยนั้นตองขยัน ตองอดทน ตอง
รอบคอบพอสมควร ทั้ง 3 ประการน้ี เปนส่ิงที่อาจจะมีมากมีนอยได แตวาเปนจุดที่จําเปนจะตอง
สราง ตองปรับปรุงถายังไมมี 3 อยางน้ี หรือมีออนมากเกินไป อาจจะปรับปรุงขึ้นมาได ถาไมมี
เสียเลยคงจะทํางานยาก แตความขยัน อดทน และรอบคอบนั้นเปนส่ิงที่ฝกฝนใหเกิดขึ้นได  
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คุณสมบัติตามขอ 1 คือ ความรูนั้นหาที่พ่ึงได แตขอที่ 2 ขอที่ 3 เปนสวนของตัวเอง โดยเฉพาะ
ขอ 3 นี้ เพ่ือบอกใหรูวาวิจัยนั้นไมใชไปเรียน เสร็จเรียบรอยแลวมาทําไดเลย คงจะตองใชความ
พยายามพัฒนาอยูบาง เพราะวาการเรียนรูการวิจัยนั้นมีขั้นตอนของมันพอสมควร วิธีที่ใชในการ
เรียนวิจัยแนวหนึ่ง ก็คือเร่ิมตนขอ 1 เรียนรูเทคนิควิจัย ก็คือ ไปเรียนการวิจัยไปหาผูรูหรืออาน
ตําราพอเห็นภาพวาวิจัย คืออะไร ในขอ 2 วิจารณวิจัย นั้นทานตองทําเอง คือ ไปหางานวิจัยมา
อาน แลวลองวิจารณตามสิ่งที่รูวาเขาวิจัยอยางไร ใหประโยชนอะไร เขาแปลความหมาย
เหมาะสมหรือถูกตองไหม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวาจะลึกซ้ึงแคไหน เริ่มตนก็อาจจะดูกอนวา วิจัยชิ้นที่
เขาทําน้ีมีกระบวนการอยางน้ี ไดผลแลวเอาผลนี้ไปใชประโยชนอะไรบาง นี่ก็เร่ิมเปนการวิจารณ
แบบงายๆ ตอไปเริ่มดูวาเขาเสนอแนะนั้น หมายความวาอยางไรนําไปใชอะไรไดบาง ตอไปเริ่มดู
วาเขาเสนอแนะนั้น ถาเราเปนผูเสนอแนะจะเสนอแนะอยางเขาดี หรือเสนอแนะอยางอ่ืนดี นี่เร่ิม
วิจารณแลว สูงขึ้นตอไปเริ่มดูวาวิธีวิจัยที่เขาใชนั้น มีจุดออนจุดแข็งตรงไหน นาจะปรับปรุง
ตรงไหน ถาทําอยางนี้บอยๆ อานหนังสือวิจัยบอยๆ ความสามารถดานวิจารณก็จะสูงขึ้นมาอีก
ระดับหน่ึง แตขอ 3 ตองทําก็คือตองลงมือทําวิจัยเอง เพราะการวิจัยเปนวิชาทักษะไมใชวิชา
ทฤษฎี วิจัยไมใชวิชาหนังสือ เปนวิชาทักษะ ถาทานเรียนวิจัยไปจนจบปริญญาโท ปริญญาเอก 
ทานไมเคยลงมือวิจัย แลวก็หวังไวอยางหนึ่งวาวิจัยคร้ังแรกอาจไมดี ไมใชไปทําวิจัยเรื่องแรก
แลวสงผลงานวิชาการไดอาจารย 3 อยางน้ันหวังผลเลิศเกินไป แตจริงๆ แลวไมใช ตองใจเย็น
พอสมควร เพราะวิชานี้เปนวิชาทักษะ ลองทําวิจัยงายๆ ลองเก็บขอมูลงายๆ ลองวิเคราะหงายๆ 
ลองแปลผลงายๆ หลังจากที่มีความรูจากการอบรม แลวก็ลองทําดวยตัวเองงายๆ เร่ิมแรกถายัง
ไมคลองก็อาจจะไปไดชาหนอย แตวาไมใชพอเรียนวิจัยเสร็จจับวิจัยเรื่องแรกใชไดเลย ไมมีใคร
ทําได อันนี้ก็ฝากไว ไมใชพูดใหหมดกําลังใจ แตนั่นคือวิธีการที่จะตองทํา ถาวิจัยโดยใชสภาพใน
การเรียนการสอน คือ ลองปรับปรุงการเรียนการสอน ลองทําแผนการสอนไปทีละบทเรียนนานๆ 
เขาชักคลอง พอได 2-3 บทเรียนก็คอยๆ ดีขึ้น แตไมใชพอเริ่มตนเอาวันน้ี จะปรับปรุงแผนการ
สอน พรุงน้ีเสร็จเรียบรอยแลว คงเปนไปไมได เพราะการพัฒนาอะไรก็ตามไมไดทําใหเสร็จ
ภายใน 24 ชั่วโมงอยางนั้น ตรงนี้ก็ตองฝากไววาผลขั้นนี้จะเปนขอพิสูจนวาทานมีความขยัน
อดทนสักแคไหน 
 

การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู   
   การจัดกระบวนการเรียนรู ไดระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
หมวด 4 วาดวย แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 วา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน 
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ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผู เรียนมีความสําคัญที่สุด  
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  
และมาตรา 24 วรรค 5 ไดกําหนดใหใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู มาตรา 26  
ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษาและมาตรา 30 ใหสถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 
 
   ดังนั้น องคประกอบสําคัญของการเรียนรูที่กลาวถึงซึ่งจะนําไปสูการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูที่สําคัญ ไดแก 
   1. องคประกอบเก่ียวกับผูเรียน ไดแก ศักยภาพในการเรียนรู ลีลาการเรียนรู 
(Learning Styles) ของแตละคน ความสามารถในการเรียนรู ซึ่งมีความแตกตางกันไปในเชิงพหุ
ปญญา 
   2. สาระการเรียนรู มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชา ซึ่งครอบคลุม
ขอบขายสาระการเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
   3. พัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ ความงอกงามเชิงจริยธรรม ซึ่งตองใชวิธีการ
วัดอยางหลากหลายตามสภาพจริง และโยงใยสัมพันธกับธรรมชาติและวิถีของผู 
   4. กระบวนการเรียนรู ทักษะกระบวนการที่สอดคลองกับธรรมชาติวิชา รูปแบบการคิด  
ทักษะการคิดที่ซับซอนตางๆ ซึ่งเปนสิ่งที่จะตองสรางใหผูเรียนมีศักยภาพในการคิดระดับสูง  
กระบวนการสรางความรู และสืบคนความรูดวยตนเอง 
   5. การพัฒนาสื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรูที่จะเอ้ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
เต็มศักยภาพ 
   6. การประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 
   อยางไรก็ตาม เม่ือพูดถึงกระบวนการวิจัย มักจะนึกวาเปนเรื่องยาก ซับซอน แทที่จริง
แลว เปนเร่ืองที่ชวยใหการเรียนรูดําเนินไปอยางคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนการ
เรียนรูโดยคนพบความรูดวยตนเอง เปนการศึกษาคนควาหาคําตอบอยางมีระบบ เพ่ือนําไปใช
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู จะชวยปลูกฝงนิสัยที่ดี มีเหตุผล ไมสรุปหรือเชื่ออะไรงายๆ   
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ชวยสรางการคิดอยางเปนระบบในสมอง จากการสังเกต การทดลอง ใชวิธีการ ทฤษฎีใน
การศึกษา จดบันทึกผลการศึกษา จนไดขอมูลยืนยันวาเปนปญหาที่แท การวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูจึงมิใชสิ่งที่แปลกแยกไปจากกระบวนการจัดการเรียนรู ทั้งครูและนักเรียน จําเปนตองใช
กระบวนการวิจัยเปนเคร่ืองในการจัดการเรียนรู 
   ครูผูสอนเม่ือทําหนาที่ผูวิจัย กรอบความคิดของครูจะแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน ขอมูลสวนใหญก็จะไดจากตัวนักเรียน ขอมูลไดจากเคร่ืองมือที่มีอยูแลว เชน  
แบบทดสอบ สมุดบันทึก แบบการประเมิน แบบการสังเกต ที่สามารถนํามาวิเคราะหแลวสะทอน
ใหเห็นสภาพปญหาของผูเรียนได 
   เม่ือครูผูสอนใหความสําคัญกับผูเรียน และรูปญหาหรือความตองการของนักเรียนแต
ละคน จะชวยสงเสริมใหครูคิดคนรูปแบบ วิธีการสอน นวัตกรรมการสอน อันจะนําไปสูการ
พัฒนาการเรียนรูในหองเรียน เรียกวา วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)  
   การวิจัยในชั้นเรียน เปนการบูรณาการวิธีการปฏิบัติงานกับการพัฒนาองคความรูที่
เกิดจากการปฏิบัติ มีจุดเนนคือการแกปญหาการเรียนรู หรือพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง 
 

ความสําคญัของการวิจัยในช้ันเรียน 
   การวิจัยในชั้นเรียน ถือวาเปนเครื่องมือที่ใชในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
การนําการวิจัยเขาไปชวย จะทําใหการจัดการเรียนการสอนของครูสามารถนําผูเรียนไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายของหลักสูตรได ครูจําเปนตองมองใหเห็นองคประกอบ และภารกิจ
ตางๆ ในระบบการเรียนรู ทั้งดานปจจัย กระบวนการ และผลผลิตใหชัดเจน แลวเชื่อมโยงปจจัย  
หรือกระบวนการ หรือผลผลิตก็ได กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนจึงมีสวนชวยในการคนหาคําตอบ
ของสาเหตุปญหาหรือขอบกพรองทั้งระบบการเรียนการสอนนั้นๆ ครูที่จะทําการวิจัยไดสําเร็จ  
จําเปนจะตองไดรับการสวนเสริมจากผูบริหารสถานศึกษาที่ใหอิสระในทางความคิดอิสระ ในการ
ทํางานคนควาทดลอง ที่สอดคลองกับความตองการ ความสนใจของครูผูทําวิจัย เพ่ือครูจะได
คนพบปญหาและแนวทางแกไข 
 

การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 
   การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย เปนแนวทางที่จะพัฒนาคนใหเกิดปญญารู
รอบและรูลึก ครูผูสอนและผูเรียนอาจจะตองเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนรู แหลงการ
เรียนรูที่หลากหลาย 
 



  

แผนภูมิแสดงการใชกระบวนการวิจยัในการจัดการเรียนรู 
 

 
     วางแผนการจัดการเรียนรู 
(วิเคราะหผูเรียน/ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู) 
 
            จัดกิจกรรมการเรียนรู 
          ประเมินผล/ปรับปรุงแกไข 
 
          ประเมินผลการเรียนรู   พบปญหามาก/รุนแรง 
            (วิเคราะหสรุปผล)      
 
      การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
 
                  วิเคราะหปญหา กําหนดนวัตกรรม 
                        วางแผนแกปญหา/พัฒนา 
 
                     จัดกิจกรรมแกปญหา/พัฒนา 
 
                    เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล 
                      สรุปผลการแกปญหา/พัฒนา 
 
        จัดทํารายงานผลการเรียนรู 
             (ดวยเอกสาร/สื่อ) 
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การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย  มีรายละเอียดดังน้ี 

   ข้ันตอนที่ 1 วางแผนจัดการเรียนรู มีแนวทางดังน้ี 
   1.1 การวิเคราะหสาระการเรียนรู เปนการวิเคราะหคําอธิบายรายวิชาตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตร แลวเขียนเปนแผนที่ความคิด (Mind Mapping) เพ่ือแสดงภาพรวมเปนโครงสราง
ของสาระการเรียนรู 
   1.2 การกําหนดสาระสําคัญของการเรียนรู เปนการพิจารณาจากแผนที่ความคิดที่เปน
หัวเรื่องหลัก (Main Topic) และหัวเรื่อง (Sub Topic) แลวนํามาเขียนเปนขอความที่เรียบเรยีงมา
จากลักษณะเดนของเน้ือหาที่เปนหัวเรื่องหลัก หรือหัวเรื่องรองใหสั้นกะทัดรัด มีความหมาย
ชัดเจน และเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน หากมีหัวเรื่องหลักและหัวเรื่องรองหลายหัวขอ  
ควรแยกเขียนสาระสําคัญของการเรียนรูเปนขอๆ ดวย 
   1.3 การกําหนดผลการเรียนรู เปนการเขียนจุดประสงคการเรียนรูที่ตองการใหเกิดกับ
ผูเรียนตามลําดับขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู ซึ่งควรจะครอบคลุมผลการเรียนรู
ทางดานความรู ดานทักษะ/กระบวนการ และดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
   1.4 การออกแบบการจัดการเรียนรู เปนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและสื่อการ
เรียนรูที่จะชวยใหผูเรียนรูสอดคลองกับสาระสําคัญของการเรียนรู และตรงตามผลการเรียนรูที่
กําหนดไว 
   การออกแบบการจัดการเรียนรู จะตองคํานึงถึงผูเรียนเปนศูนยกลางมุงเนนกิจกรรม
การเรียนรูที่เปนกระบวนการเรียนรูอยางมีความหมาย เหมาะสมกับผูเรียนใกลเคียงกับสภาพ
ชีวิตจริงของผูเรียน มีความยืดหยุน หลากหลาย เชน การเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง การเรียนโดย
การแกปญหา การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบมีสวนรวมการเรียนรูโดยการคนพบและ
สรางความรูเอง การเรียนรูโดยใชทักษะกระบวนการ การเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม การ
เรียนรูโดยใชสถานการณจําลอง การเรียนรูโดยใชพหุปญญาและการเรียนรูโดยการทํางาน
โครงงาน เปนตน 
   1.5 การออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เปนการออกแบบวิธีการ
ประเมินผล เครื่องมือวัดผล และแหลงขอมูลที่จะวัดและประเมินผลตามสภาพจริงใหสอดคลอง
กับผลการเรียนรูหรือจุดประสงคการเรียนรูในแตละขอ 
 
   ข้ันตอนที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูควบคูกับการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ตามที่ไดมีการออกแบบจัดการเรียนรูไวแลว 
 



  

EA 634 119

   ข้ันตอนที่ 3 ประเมินผลการเรียนรู เปนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงควบคูกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละคร้ังจนครบทั้งหนวยการเรียน โดยใหผูเรียนเปนกลุมหรือ
รายบุคคลมีสวนรวมในการวัดประเมินผลตามสภาพจริงดวย ผูสอนจะตองบันทึกผลการเรียนรู
ของผูเรียนเปนกลุมและรายบุคคลหลังจากจัดการเรียนรูแตละครั้งเสร็จแลว ดังน้ันขอมูลที่ไดจาก
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง หลังจากการจัดการเรียนรูในครั้งใดครั้งหนึ่งจบแลวควรนํา
ผลมาพิจารณา และปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนและสื่อการเรียนรูในครั้งตอไป ใหมีความ
ยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไดตามสภาพการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน 
   การที่ ค รู ปฏิบั ติ กิ จกรรมตามขั้ นตอนดั งกล าว  สะท อนให เ ห็นว าค รู ได นํ า
กระบวนการวิจัยเขามาสูการจัดการเรียนรูแลว ขณะเดียวกันขอมูลที่ครูไดจากขั้นตอนที่ 2 และ
ขั้นตอนที่ 3 หากพบวา นักเรียนไมเกิดการเรียนรู และ/หรือมีพฤติกรรมไมพึงประสงค ยอมไมมี
ครูคนใดที่จะปลอยใหเหตุการณนั้นผายไปโดยไมชวยเหลือ หรือปรับปรุงแกไข ซึ่งการชวยเหลือ
ดังกลาว อาจทําไดทันทีที่พบหรืออาจตองใชการวิจัยชวยในการแกปญหา หรือแสวงหาความรู
เพ่ิมเติมเพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาดวย 
   ดังน้ัน หากครูจะใชการวิจัยเพื่อชวยแกปญหาดังกลาว ก็สามารถทําไดอีก โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) วิเคราะหปญหา กําหนดนวัตกรรม วางแผนแกปญหา/พัฒนา เปนขั้นตอนที่ครู
กําหนดจุดประสงค หรือเปาหมายของการแกปญหาและพิจารณาวิธี การจัดกิจกรรม ซึ่งรวมถึง
การกําหนดเคร่ืองมือในการวัดผลการเรียนรู และสื่อการเรียนการสอนตางๆ ที่ครูนําไปใชในการ
แกปญหาหรือพัฒนาสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน 
   2) จัดกิจกรรมแกปญหา/พัฒนา คือ ขั้นตอนที่ครูนํากิจกรรมในแผนที่กําหนดไวจาก
ขั้นตอนที่ 1 มาปฏิบัติ ขณะเดียวกันครูก็จะวัดและประเมินผลการแกปญหาหรือผลการพัฒนา  
ตลอดจนรวบรวมขอมูลตางๆ ของนักเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมไปพรอมๆ กัน 
   3) เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล สรุปผลการแกปญหา/พัฒนาเปนขั้นตอน ที่ครู
นําผลการวัดและประเมินผลการเรียนรูและขอมูลตางๆ ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดดวยวิธีการตางๆ  
มาวิเคราะห สรุปผล และรายงานผลตอนักเรียน ผูปกครอง และผูเก่ียวของ 
   เม่ือครูปฏิบัติจนครบทั้ง 3 ขั้นตอนแลว พบวา ปญหาที่ตองการแกไขนั้นยังไมบรรลุผล  
ครูตองดําเนินการหรือปฏิบัติซ้ําโดยยอนกลับไปสูขั้นตอนที่ 1 หรือ 2 อีก แลวปฏิบัติตอไป
จนกระท่ังสามารถแกไขปญหาน้ันๆ ไดสําเร็จ 
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   ข้ันตอนที่ 4 จัดทํารายงานผลการเรียนรู เปนการสรุปผลการพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียน เพ่ือเปนขอมูลใหตัวครูเอง ผูบริหาร หรือผูเก่ียวของไดใชประโยชนในการแกปญหาและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู รายงานที่ดีควรระบุขอคนพบ หรือวิธีการแกปญหาหรือพัฒนาใหชัดเจน  
ภาษาที่ใชควรอานงาย มีการนําเสนอเปนลําดับขั้นตอน และนําเสนอขอคนพบที่แทจริง ดังนี้ 
   1)  หัวขอและแนวทางการทํารายงานการจัดการเรียนรู 

- เหตุผลและความสําคัญในการจัดการเรียนรู 
- วัตถุประสงค 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
- ผลการพัฒนาการเรียนรู 

   2) รูปแบบการรายงาน ครูสามารถรายงานไดหลายวิธีตามสถานการณและความ
เหมาะสม โดยแบงวิธีการรายงานไดอยางกวางๆ เปน 2 ลักษณะ คือ การรายงานในรูปของ
เอกสาร และการรายงานในรูปแบบอ่ืน เชน การรายงานดวยภาพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือการ
รายงานผลในที่ประชุม เปนตน อยางไรก็ตามวิธีการรายงานที่นิยมโดยท่ัวไปมักอยูในรูปของ
เอกสาร ประเด็นสําคัญในรายงาน ไดแก สภาพปญหา แนวทางการแกไข วิธีดําเนินการ และผล
ที่ไดรับ เปนตน (กรมวิชาการ, 2543, หนา 68-73) 
 

การวิจัยพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 
   การวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหการปฏิบัติการศึกษาประสบความสําเร็จไดเปน
อยางดี ทั้งการนํากระบวนการวิจัยและผลการวิจัยมาใชใหเกิดประโยชน โดยเฉพาะการปฏิรูป
การเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยน้ัน เปนแนวทางหนึ่งที่ผูสอนและผูบริหารสามารถนําไปปฏิรูป
การเรียนรูในสถานศึกษาได พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งเปนกฎหมาย
แมบททางการศึกษาของไทย ไดใหความสําคัญกับการวิจัยและกําหนดไวหลายมาตราที่ชี้ใหเห็น
วา การวิจัยเปนกระบวนการที่ควบคูไปกับกระบวนการเรียนรู และกระบวนการทํางานของผูที่
เก่ียวของกับการศึกษา ซึ่งเปนกลไกที่นําไปสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู กลาวคือ  
มาตรา 24 (5) ระบุใหใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ผูเรียนสามารถใชการวิจัย
เพ่ือศึกษาเรื่องที่นาสนใจและตองการหาความรูใหม หรือตองการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น การวิจัย
จึงสัมพันธกับกระบวนการเรียนรู ซึ่งจะชวยฝกกระบวนการคิด การจัดการ หาเหตุผลในการตอบ
ปญหาและรูจักประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา มาตรา 30 ระบุใหผูสอนทําวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน ผูสอนนอกจากจัดกระบวนการเรียนการสอนแลว ยัง  
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ใชการวิจัยเพ่ือศึกษาปญหาหรือส่ิงที่ตองการรูคําตอบ พัฒนาส่ิงที่ตองการพัฒนาหรือแกปญหา
และศึกษาและพัฒนาในส่ิงที่เปนปญหาหรือตองการพัฒนาควบคูกันไปอยางตอเนื่อง โดยบูรณา
การกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยใหเปนกระบวนการเดียวกัน  สามารถมองเห็น
ปญหา ระบุหรือรูปญหาได รูจักการวางแผนการวิจัย เก็บขอมูลและวิเคราะหอยางเปนระบบมี
หลักฐานการไดมาซึ่งขอคนพบ มีเหตุผลอธิบายถึงขอคนพบ มาตรา 48 ระบุใหสถานศึกษาจดัให
มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง ผูบริหารจึงตองวิจัยเชิงประเมิน
เก่ียวกับองคกร/ สถานศึกษา เพ่ือใชผลการวิจัยน้ันประกอบการตัดสินใจ  จัดทํานโยบายและ
แผนตามพันธกิจขององคกรน้ันตอไป การวิจัยจึงเปนสวนหนึ่งของกระการบริหารจัดการที่นําผล
มาใชในการพัฒนา ในขณะเดียวกันผูบริหารสามารถใชการวิจัยเพื่อเปนการสรางองคความรู 
และพัฒนาตนเองใหเปนผูนําในการสรางภูมิปญญาและการเรียนรูได  พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหนําการวิจัยมาใชเปนกระบวนการควบคูไปกับกระบวนการ
เรียนรูและการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ดังนี้ 
   1. การใชการวิจัยในกระบวนการเรียนรู มุงใหผูเรียนทําวิจัยเพ่ือใชกระบวนการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของการเรียนรู ผูเรียนสามารถวิจัยในเรื่องที่นาสนใจหรือตองการหาความรูหรือ
ตองการแกไขปญหาการเรียนรูได ซึ่งกระบวนการวิจัยจะชวยใหผูเรียนไดฝกการคิด ฝกการ
วางแผน ฝกการดําเนินงานและฝกหาเหตุผลในการตอบปญหา โดยผสมผสานองคความรูแบบ
บูรณาการเพ่ือใหเกิดประสบการณการเรียนรูจากสถานการณจริง 
   2. การวิจัยพัฒนาการเรียนรู มุงใหผูสอนสามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูดวย
การศึกษา วิเคราะหปญหาการเรียนรู วางแผนแกไขปญหาการเรียนรู เก็บรวบรวมขอมูล และ
วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ ใหผูสอนสามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่นําไปสู
คุณภาพการเรียนรู ดวยการศึกษา วิเคราะหปญหาการเรียนรู ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู ทดลองใชนวัตกรรมการเรียนรู เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลการใชนวัตกรรมนั้นๆ 
และใหผูสอนสามารถนํากระบวนการวิจัยมาจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ดวยการใช
เทคนิควิธีการท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการวิเคราะหปญหา สรางแนวทางเลือกในการ
แกปญหา ดําเนินการตามแนวทางที่เลือก และสรุปผลการแกไขปญหาอันเปนการฝกทักษะ ฝก
กระบวนการคิด ฝกการจัดการจากการเผชิญสภาพการณจริง และปรับประยุกตมวล
ประสบการณมาใชแกปญหา 
   3. การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มุงใหผูบริหารทําการวิจัยและนํา
ผลการวิจัยมาประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งจัดทํานโยบายและวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษา



 

   การวิจัยเปนกระบวนการคนหาความรูและแนวทางปฏิบัติที่นําไปสูการปฏิรูปการ
เรียนรูที่เชื่อถือได สามารถนําผลการคนพบมาแกไขการเรียนรูหรือตัดสินใจพัฒนาการจัดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากการวิจัยเปนกระบวนการเชิงระบบ ที่ใชการศึกษา
คนควาหาความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งโดยทั่วไปจะเร่ิมตนจากขั้นการศึกษาและ
วิเคราะหปญหา จนถึงขั้นการสรุปและรายงานผล ดังแผนภูมิ 
 

         ศึกษาและวิเคราะหปญหา 
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ศึกษาขอมูลที่เก่ียวของ 
เพ่ือสรางกรอบแนวคิด 

 
    ออกแบบวางแผน 

            และสรางเครื่องมือวิจัย 
 

        รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
 

  สรุปและรายงานผล 
 

           แผนภูมิแสดงข้ันตอนการวิจยัโดยทั่วไป 
 
   สําหรับการปฏิรูปการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย สวนใหญจะใชขั้นตอนการวิจัย
เชนเดียวกับกระบวนการวิจัยโดยทั่วไปดังที่กลาวมา แตตองมีการปรับประยุกตใหมุงเนนแกไข
ปญหาการเรียนรูหรือการพัฒนาการเรียนรูเปนสําคัญ ดังน้ันในขั้นการศึกษาและวิเคราะหปญหา
จึงตองเนนไปที่ผลการพัฒนาการเรียน 3 ดาน คือ ดานความรู (Cognitive Domain) ดานทักษะ 
(Psychomotor Domain) และดานเจตคติ (Affective Domain) และกอนที่ผูสอนจะใชการวิจัยใน
กระบวนการเรียนรู หรือทําการวิจัยแกไขปญหาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู และกอนที่ผูบริหารจะทํา
การวิจัยแกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จําเปนตองทําความเขาใจ



  

 
 

 เปาหมายการเรียนรู 
ความรู/ทักษะ/เจตคติ 
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       บรรลุ           ดําเนินงาน 
    เปาหมาย        เพ่ือการเรียนรู 
 
                    มีปญหา/ตองการพัฒนา 
 

          การวิจัย 
 
 

           ปรับปรุง/ 
พัฒนา 

 
แผนภูมิแสดงองคประกอบการปฏิรูปการเรียนรูดวยการวิจยั 

 

แนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู มีแนวคิดดังน้ี 

   1.  การใชการวิจัยในกระบวนการเรยีนรู 
   “มนุษยจะมีชีวิตที่ดี ที่ประเสริฐ ก็จะตองฝก ตองเรียนรู การเรียนรู การฝกฝนพัฒนาน้ี
เปนความพิเศษของมนุษย มนุษยที่ฝกตนหรือมีการเรียนรูจึงเปลี่ยนแปลงไป และทําใหโลก
เปลี่ยนแปลงอยางมากมาย…”  (พระธรรมปฏก (ปอ.ปยุตโต), 2541)   
   จากคํากลาวของทานพระธรรมปฎก (ปอ.ปยุตโต) ขางตน เปนการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรูของมนุษยจากการเรียนรูของมนุษยจากการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจความถนัด   
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และความตองการของตนเอง จากส่ือและอุปกรณที่มีอยูตามแหลงการเรียนรูตางๆ ในครอบครัว 
ในสถานศึกษา และในชุมชนท่ีผูเรียนพบในชีวิตประจําวัน ทั้งน้ี ผูเรียนอาจทําการศึกษาตาม
ลําพังหรือเปนกลุมก็ได 
 
   แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูมีมากมายหลากหลายทฤษฎี ที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูดวยตนเอง เชน แนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participation Learning) ซึ่งเนนการ
สรางความรูจากประสบการณเดิมของผูเรียนและการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน แนวคิดการ
เรียนรูตามหลักพุทธศาสนามี 3 ระดับ เนนการรูจําจากการบอกหรือสอน การรูจักจากการคิดหา
เหตุผล และการรูแจงจากการสรางความเขาใจอยางแจมแจงดวยการคนพบตนเองจากวิธีการ
ตางๆ กัน โดยอาศัยประสบการณเดิมจากโครงสรางทางปญญา และแรงจูงใจภายในเหลาน้ี เปน
ตน แนวคิดตางๆ เหลาน้ีเปนการยอมรับความคิดของผูเรียนเอง และการที่ผูเรียนจะประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรูไดดีมีประสิทธิภาพ ควรเกิดจากการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยอาศัย
กระการบวนการวิจัยเขามาเสริมในการเรียนรูที่ซับซอนขึ้น ทําใหผูเรียนไดฝกการคิด การจัดการ
การหาเหตุผลในการตอบปญหา การผสมผสารความรูแบบสหวิทยาการและการเรียนรูในปญหา
ที่ตนสนใจ ดวยการสงเสริมใหผูเรียนมีอิสระในการลองใชแนวคิดและวิธีการตางๆ ในการเรียนรู
การทดสอบความรูที่ไดรับและการสรุปความรู (รวบการนําประสบการณเดิมของตนมาชวยใน
การเรียนรู) เพ่ือชวยเพิ่มพูนการเรียนรูในตนเองดานความรู เจตคติ และทักษะอันเปนเคร่ืองมือ
พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต มีพัฒนาการทางปญญา ทางอารมณ สังคม และทางรางกายและ
ชวยใหเกิดการพัฒนาตางๆ ในโลก การนํากระบวนการวิจัยมาเสริมในการเรียนรูดังกลาวเขียน
สรุปไดดังปรากฏในแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
1. วิเคราะหความตองการการเรียนรู 

2. การวางแผนการเรียนรู 

3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู 
    -  การแสวงหาและใชแหลงการเรียนรู 
    -  การใชวิธีการตางๆ ในการเรียนรู 
    -  การตรวจสอบความรู 

4. สรุปความรู 

5. ประเมินผลเพ่ือปรับปรุง  
    และนําผลไปใชในการ 
    พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการใชการวิจัยในกระบวนการเรียนรู 
 
   จากแผนภูมิ เปาหมายของการเรียนรู คือ ผูเรียนมีความรู เจตคติและทักษะในการ
เรียนรู ซึ่งไดจากการใชการวิจัยในกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ 5 ขั้นตอน คือ 
   ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหความตองการการเรียนรู ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ผูเรียน
ตองทราบความตองการการเรียนรูของตนเอง มีการลําดับความสําคัญกอนหรือหลังตามความ
จําเปนและความสําคัญใหไดเปนลําดับแรก และกําหนดเปาหมายของการเรียนรูได 
 
   ข้ันตอนที่ 2 การวางแผนการเรียนรู ขั้นตอนนี้ผูเรียนตองรูจักการวางแผนการ
เรียนรูของตนเองวา มีเปาหมายเร่ืองใด มีเวลามากนอยเพียงใด มีแหลงเรียนรูที่ไหนบาง มีวิธี
เรียนใดบาง ตองใชสื่อใดบาง และเม่ือมีปญหาจะสามารถปรึกษาใคร เม่ือไดรับความรูจะใช
ความรูนั้นไดอยางไร ตลอดจนวางแผนไปถึงการนําความรูที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนางาน
อยางไร 
 
   ข้ันตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการเรียนรู เปนขั้นตอนการปฏิบัติในการแสวงหา
ความรูตามที่ไดวางแผนไว ซึ่งอาจใชวิธีการตางๆ ในการเรียนรู เชน การสังเกต การสัมภาษณ 
การบันทึกขอความ การสรุปความ ฯลฯ จากการใชแหลงเรียนรูตางๆ เชน ศูนยวิทยาการ สื่อ
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   ข้ันตอนที่ 4 การสรุปความรู เปนขั้นตอนที่ผูเรียนสรุปความรูและนําเสนอความรูที่ได
จากการคนควาในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสม เชน รูปภาพ แผนภาพ ฯลฯ และอาจใชเคร่ืองมือ
ชวยในการนําเสนอ 
 
   ข้ันตอนที่ 5 การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและนําไปใชในการพัฒนา เปนขั้นตอนที่
ผูเรียนประเมินกระบวนการการเรียนรูของตนเอง ในระหวางการเรียนรูทุกขั้นตอน เพ่ือนําไปสู
การปรับปรุง รวมถึงการนําความรูที่ไดไปใชพัฒนางานตอไป 
 
   2.  การวิจัยพัฒนาการเรียนรู 
   ในการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ หัวใจของการปฏิรูปในครั้งน้ี คือ  
การปฏิรูปผูสอน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการนําความสําเร็จมาสูการปฏิรูปการศึกษาความสําเร็จ
มาสูการปฏิรูปการศึกษาความสําคัญของผูสอนมีมากมาย เปนผูที่รับภาระหนักในการอบรมบม
นิสัยพลเมืองของชาติดังพระบรมราโชวาทที่ปรากฏในงานพระราชพิธีตางๆ ใจความวา “…. งาน
ของผูสอนนั้นเปนงานพิเศษที่จะหวังผลตอบแทนเหมือนงานอ่ืนๆ ไดโดยยาก ผลตอบแทนที่
สําคัญยอมเปนผลทางใจ ไดแก ความปติชุมชื่นใจ ที่ไดฝกสอนคนใหไดดี มีความเจริญประการ
หน่ึง…..โดยเฉพาะในกลุมผูสอนที่ เรียกวา เปนผูสอนสอนเด็กๆ การสอนของผูสอนมี
ความสําคัญยิ่งกวาในกลุมผูสอนท่ีอยูในชั้นมหาวิทยาลัยดวยซ้ํา… เพ่ือจะไดเปนพลเมืองของ
ชาติตอไป ทานทั้งหลายซึ่งจะออกไปทําหนาที่ผูสอน จะตองยึดม่ันในหลักศีลธรรม และพยายาม
ถายทอดความรูใหแกเด็กใหดีที่สุดที่จะทําได นอกจากน้ี จงวางตนใหสมกับที่เปนผูสอนให
นักเรียนมีความเคารพนับถือ และเปนที่เลื่อมใส ไววางใจของผูปกครองนักเรียนไดดวย…..” 
 
   ในการจัดการเรียนรู เ พ่ือใหผู เรียนเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ  
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุขไดนั้น ผูสอนจะตองคํานึงถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนรูอยูเสมอ
ผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูตรงตามเปาหมายที่ตองการหรือไม มีปญหาหรืออุปสรรคใดบาง  
ควรมีการแกไขกิจกรรมการเรียนรูใดใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไดบาง กระบวนการที่วาน้ีเปนการ
นําการวิจัย เขามาเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนนั่นเอง ซึ่งเปนการสอดคลองกับขอสรุป



  

 
   ประการแรก จัดกระบวนการเรียนการสอน และใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู (มาตรา 24 (5) ) 
   ประการที่สอง ทําวิจัยเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ
การศึกษา (มาตรา 30) 
   ประการที่สาม นําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน (มาตรา 
30) 
   ดังนั้น การใชการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูจึงเปนการภารกิจที่สําคัญและจําเปน ใน
กรณีที่ผูสอนพบวา กระบวนการพัฒนาการเรียนรูกําลังดําเนินการอยูมีปญหามากหรือมีความ
จําเปน ตองการพัฒนาอยางเรงดวน ซึ่งสามารถเขียนเปนแผนภูมิการใชวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูได ดังนี้ 
 
    1. วิเคราะหความตองการ/พัฒนาการเรียนรู 
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      2. วางแผนการจัดการเรียนรู 

 
      3. จัดกิจกรรมการเรียนรู 

         
          4. ประเมินผลการเรียนรู    

 
      ไมมีปญหา              1)  วิเคราะหปญหา/การพัฒนา 

 
              2) วางแผนการแกปญหา/การพัฒนา 

 
       5.ทํารายงานผลการเรียนรู                    3) จัดกิจกรรมแกปญหา/การพัฒนา 

 
      5)  สรุปผลการแกไขปญหา/การพัฒนา                         4) เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล 
           และนําไปปรับปรุงทุกข้ันตอน  
         

แผนภูมิแสดงการใชการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
 

พบปญหา/ตองการพัฒนา 
ตองทําวิจัย 
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   จากแผนภูมิในวงจรหลักของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู  
5 ขั้นตอน ตั้งแตการวิเคราะหความตองการ/พัฒนาการเรียนรู วางแผนการการจัดการเรียนรูจัด
กิจกรรมการเรียนรู ประเมินผลการเรียนรู และทํารายงานผลการเรียนรู เปนการนํา
กระบวนการวิจัยเขามาใชในการดําเนินงานของผูสอน ในวงจรหลักของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแลวพบปญหาเล็กนอย สามารถปรับปรุงแกไขไดในชวงการจัดกิจกรรมขณะนั้น และ
เม่ือผูสอนทําการประเมินผลการเรียนรูในขั้นตอนที่ 4 แลว พบวา ไมมีปญหา ผูเรียนมี
พัฒนาการเรียนรูที่ตรงกับจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรม ผูสอนสามารถจัดทํารายงานผลการ
เรียนรูแกผูเก่ียวของเพ่ือทราบและใชประโยชนตอไป 
 
   ในกรณีที่ผูสอนทําการประเมินการเรียนรูในขั้นตอนที่ 4 แลว พบปญหารุนแรงหรือ
พบวามีบางสิ่งที่จําเปนตองพัฒนาท่ีไมอาจทําไดในทันที ผูสอนจําเปนตองทําการวิจัยเพิ่มเติม  
เพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้น (ดูขั้นตอนการวิจัยในวงจรยอย 5 ขั้นตอน) กลาวคือ ทํากิจกรรมการ
แกปญหา/พัฒนาเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผลการแกปญหา/พัฒนา เม่ือไดผล
การแกปญหาแลวผูสอนตองกลับไปประเมินผลการเรียนรูซ้ําอีกคร้ังหน่ึงจนพบวาไมมีปญหาแลว  
จึงจะทํารายงานผลการเรียนรูเสนอแกผูเก่ียวของเพ่ือนําไปใชประโยชน และเม่ือผูสอนไดทําการ
วิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือปญหาท่ีเกิดขึ้นในวงจรการจัดการเรียนการสอนไดแลว ผูสอนจะตองนํา
ผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนรูตอไป 
 
   3.  การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   การปฏิรูปสถานศึกษา เปนหนึ่งในภารกิจหลักของการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการใหผูเรียนที่สําเร็จออกมามี
คุณภาพตรงตามเปาหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จึงเปนหนวยงานที่สําคัญที่สุดในการจัดการการศึกษาแกเยาวชน
ไทยทุกคน ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางปญญา อารมณ สังคม และทางรางกาย สามารถ
พ่ึงตนเอง รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
   สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยูกับองคประกอบภายในของสถานศึกษา
นั้นๆ ไดแก ผูสอน ผูเรียน หลักสูตร และสื่อ วัสดุ อุปกรณตางๆ ผูที่สําคัญที่สุดในการทํา
กิจกรรมตางๆ ภายในสถานศึกษาดําเนินไปไดดวยดี คือ ผูบริหาร ซึ่งจะเปนผูที่ระดมการมีสวน
รวมของคนทุกฝายตั้งแตชุมชน ผูสอนและผูเรียนรวมกันวิเคราะหปญหาและความตองการเพ่ือ 
 



  

กําหนดทิศทางหรือวิสัยทัศน จัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน การนิเทศติดตามผล และการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาใหผูที่เก่ียวของทราบ กระบวนการดังกลาวถือ
วาผูบริหารไดนํากระบวนการวิจัยมาใชในการบริหารจัดการของสถานศึกษาในความรับผิดชอบ 
(ดูแผนภูมิประกอบ) 
 
     1.วิเคราะหปญหาและความตองการเพื่อกําหนดทิศทาง/วิสัยทัศน 
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 2.จัดทําแผนโรงเรียน 

 
 3.ดําเนินงานตามแผนฯ 

         
   4.นิเทศ ติดตามประเมินผล  

 
       ไมมีปญหา          1) วิเคราะหปญหา/การพัฒนา 
 
                         2) วางแผนการแกปญหา/การพัฒนา 

 
  5.ทํารายงานผลการเรียนรู          3) จัดกิจกรรมแกปญหา/การพัฒนา 

 
 5)  สรุปผลการแกไขปญหา/การพัฒนา                       4) เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล 

           
แผนภูมิแสดงการวิจัยพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
   จากแผนภูมิ ผูบริหารไดใชกระบวนการวิจัยมาใชในการดําเนินงานบริหารโรงเรียน 
ตั้งแตการวิเคราะหปญหาและความตองการเพ่ือการกําหนดทิศทาง/วิสัยทัศน การจัดทําแผน
โรงเรียนการดูแลปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน การนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงาน  
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ในกรณีที่ผูบริหารมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานแลวพบปญหารุนแรงหรือพบส่ิงที่ควรไดรับการพัฒนาที่สําคัญ ผูบริหารตองทําวิจัย
เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางานดังกลาวในระหวางขั้นตอนที่ 4 ของการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอน
วิจัย 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะหปญหา/พัฒนา วางแผนแกปญหา/พัฒนา จัดกิจกรรมแกปญหา/
พัฒนา เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผลการแกปญหา/พัฒนา นําผลการวิจัยไปใช  
แลวทําการประเมินผลในขั้นตอนที่ 4 ของการดําเนินงานบริหารอีกคร้ังจนพบวาไมมีปญหา จึง

พบปญหา/ตองการพัฒนา
ตองทําวิจัย 
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   จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูนั้น เปนงานที่ทาทาย
ชวนใหคิดอยากลองทํา อยากติดตาม เกิดความกระตือรือรน ใครรูใครเห็น ในบางครั้งตองใช
เวลานาน เพราะงานวิจัยเปนงานที่ละเอียดถี่ถวน   
สิ่งสําคัญ คือ เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ทั้งนี้
เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูใหเปนไปจามความแตกตางของ
ผู เ รียน  และสอดคลองกับสภาพของทองถิ่นในแตละชุมชนน้ันๆ  โดยมีขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่สําคัญ 5 ขั้นตอน คือ การสํารวจและวิเคราะหปญหา  
การกําหนดวิธีการในการแกปญหา การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมและเครื่องมือวัด การนํา
วิธีการหรือนวัตกรรมไปใชและการวิเคราะหขอมูลและการเสนอผล (กรมวิชาการ, 2544, หนา            
9 – 19) 
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