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การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานดา้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนของครู 2) พัฒนาและสังเคราะหรู์ปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยของครูโดยใชสุ้นทรียแสวงหา  และ 3) 
สร้างคู่มือการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครูโดยใช้สุนทรียแสวงหา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 ใชแ้นวคดิสนุทรียแสวงหามาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบตักิาร  ด าเนินการ
วิจยักบั 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง โดยแต่ละโรงเรียนด าเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 
การสรา้งสมรรถนะดา้นการวิจัย และระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะดา้นการวิจยั ซึ่งแต่ละระยะมีกระบวนการ
ด าเนินงาน 4 ขัน้ตอนของสุนทรียแสวงหา ประกอบดว้ย 1) การคน้หา (Discovery) 2) การสรา้งฝัน (Dream) 3) การ
ออกแบบ (Design) และ 4) การท าใหถ้ึงเป้าหมาย (Destiny) ผูว้ิจัยด  าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสังเกต  สัมภาษณ ์
และสนทนากลุ่ม การวิเคราะหข์อ้มูลใชว้ิธีการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะดา้นการวิจัยของครู มี
ทัง้สิน้ 5 สมรรถนะหลกั คือดา้นทกัษะ ดา้นความรู ้ดา้นความเขา้ใจเก่ียวกบัตนเอง ดา้นคณุลกัษณะส่วนบคุคล และดา้น
แรงจูงใจ โดยน ามาพฒันาทัง้สิน้ 16 สมรรถนะย่อยตามการเลือกของผูร้่วมวิจัย ไดแ้ก่ 1) ทกัษะการคิดวิเคราะหปั์ญหา
และผลการวิจยั 2) ทกัษะการแกปั้ญหา 3) ทกัษะการสงัเกตพฤติกรรม 4) ทกัษะการสืบคน้ขอ้มลู 5) ความรูด้า้นรูปแบบ
การเขียนรายงานการวิจัย 6) ความรูด้า้นกระบวนการวิจัย 7) ความเขา้ใจต่อสาเหตุและความแตกต่างรายบุคคล  8) 
ความรูเ้รื่องการจัดการเรียนการสอน 9) ความอดทนมุ่งมั่น 10) ช่างสังเกตและตัง้ค  าถาม 11) กลา้ตดัสินใจและลงมือ
ปฏิบตัิดว้ยตนเอง 12) ความรบัผิดชอบต่อผลท่ีเกิด 13) ความรบัผิดชอบต่องานท่ีท า 14) รกัในการแสวงหาความรู  ้15) 
ดา้นแรงจงูใจเรื่องความมุ่งมั่นตอ่ความส าเรจ็ในการพฒันาตนเองและผลงาน และ 16) ดา้นแรงจงูใจเรื่องการเอาใจใส่กบั
ทุกงาน ทั้งนีรู้ปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครูโดยใช้สุนทรียแสวงหา  ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ 
(EGAR Model) ได้แก่ 1) ค้นหาประสบการณ์  (Esteem experiences) เป็นการค้นหาศักยภาพของตนเอง  จัดการ
ศักยภาพเหล่านั้นมาสู่พลังความคิดเชิงบวก  2) ร่วมตั้งเป้าหมาย (Goal setting) เป็นการน าพลังความคิดเชิงบวก
เหล่านัน้มาขยายขอบเขต 3) คดัเลือกแนวทางท่ีดี (Alternative selections) เป็นการท าใหภ้าพฝันและแนวทางท่ีดีท่ีสุด
มาสู่ความเป็นจรงิ และ 4) สะทอ้นผลการเรียนรู ้(Reflections) เป็นการลงมือปฏิบตัติามแผนและน ามาสะทอ้นถงึผลการ
เปล่ียนแปลง และผลการสรา้งคู่มือ ประกอบดว้ย 1) ช่ือเรื่อง 2) เป้าหมาย 3) วตัถุประสงค ์4) ประโยชน ์5) ผูใ้ชง้านคู่มือ 
6) ส่ือ อุปกรณ์ และสถานท่ี 7) บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 8) แนวคิดส าคญั 9) กระบวนการขับเคล่ือน และ 10) กิจกรรม
หลกัและรายละเอียด 
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The objectives of this research are to study the research performance for the instructional 

management of the teachers, and to develop and synthesize a model for developing research competency 
among teachers, and to create a manual about the research competency development of teachers under 
Samut Prakan Primary Educational Service Area Office One and the implementation of the appreciative 
inquiry approach to the action research. The research, which was conducted at two schools, one small-sized 
school and one medium-sized school, consisted of two phases; the first phase constructed the research 
competency of the teachers using an appreciative inquiry, and the second phase was developing a model to 
develop the competencies of teachers using appreciative inquiry. Each phase involved four steps: (1) 
Discovery; (2) Dream; (3) Design, and (4) Destiny. The observation, interview and group discussion were 
used to collect the data and content analysis was applied to analyze the collected data. The research results 
illustrated that research competency was comprised of five key competencies: Skills, Knowledge, Self-
Concept, Traits, and Motive. The 16 sub-competencies were selected by the researcher, including: (1) 
problems and results analysis skills; (2) problem-solving skills; (3) behavior observation skills; (4) information 
retrieval skills; (5) knowledge of research writing; (6) knowledge of research methodology; (7) understanding 
of causes and individual differences; (8) knowledge of instructional management, (9) the traits of determined 
people; (10) the traits of the observant; (11) the traits of decision-makers and practitioners; (12) the traits of 
the responsible people regarding the outcomes; (13) the traits of responsible people regarding the tasks; 
(14) the traits of inquirers; (15) motives for self-development and work achievement; and (16) motives for 
work attention. The development model for the research competency of teachers using appreciative inquiry 
consisted of four elements (the EGAR Model): (1) esteem experiences; (2) goal setting; (3) alternative 
selections; and (4) reflections. The result of creating the manual involved: (1) title; (2) goals; (3) objectives; 
(4) benefits; (5) manual users; (6) media, equipment and location; (7) relevant people; (8) key concepts; (9) 
the driving process; and (10) key activities and details. 
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ปริญญานิพนธ์เล่มนี้ผ่านการเรียนรู ้ บ่มเพาะ และฝึกฝน  จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ข้าพเจ้าขอกราบ
ขอบพระคณุอาจารยท่ี์ปรกึษา รองศาสตราจารย์ ดร.ดษุฎี อินทรประเสริฐ ครูผูเ้ป็นตน้แบบของความเป็นครู และถึงพรอ้ม
ทางปัญญา เป็นแบบอย่างของค าว่า "การเรียนรู"้ ท่ีไดก้รุณาเป็นอย่างสูง ไดม้อบแรงบนัดาลใจ และสรา้งความเช่ือมั่นในตวั
ขา้พเจา้ เป็นผูซ้ึง่ใหค้วามรกั ความเมตตา ขดัเกลา ชีแ้นะ อบรม สั่งสอน ตลอดจนใหก้ าลงัใจ และอยู่เคียงขา้งในการเดนิทาง
จนกา้วผ่านมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ และกราบขอบพระคณุอาจารยท่ี์ปรกึษาร่วม รองศาสตราจารย ์ดร.มารุต พฒัผล ผูซ้ึ่งใหก้าร
ส่งเสรมิ สนบัสนนุ ใหค้  าปรกึษา และเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนใหค้วามเมตตา ปรารถนาดี และใหก้ าลงัใจตลอดมา 

กราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย ์ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร ประธานกรรมการสอบปรญิญานิพนธ์ ผูท้รงคณุวฒุิ
ภายนอกมหาวิทยาลยั และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อัจศรา ประเสรฐิสิน กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ท่ีไดใ้หข้อ้เสนอแนะ 
เตมิเตม็ใหป้รญิญานิพนธเ์ล่มนีส้วยงาม สมบรูณ ์พรอ้มเตบิโตผลิดอกออกผลตอ่ไป 

กราบขอบพระคณุ ผูท้รงคณุวฒุทิกุทา่น ประกอบดว้ย ดร.ลาวณัย ์ตรีเนตร ดร.ชูชาต ิแกว้นอก ดร.สรุีย ์แกว้เศษ 
ดร.พาสนา ชลบุรพันธ์ ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม ดร.พัชระ งามชัด และ ดร.ประเสริฐ ส าเภารอด ท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้
ค  าแนะน า และขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ อนัเป็นประโยชนแ์ก่ขา้พเจา้ 

กราบขอบพระคุณ  คณาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่าน ท่ีใหก้าร
ส่งเสรมิ สนบัสนนุ ชีแ้นะแนวทาง และใหค้  าปรกึษาดา้นการเรียนรู ้จนส าเรจ็การศกึษา 

ขอบพระคณุ กลัยาณมิตรทกุท่าน ประกอบดว้ย พ่ี เพ่ือน นอ้ง สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต  ์รุ่น 2 ท่ีคอยผลกัดนั 
สนับสนุน และใหก้ าลังใจกนั เพ่ือท่ีเราจะส าเร็จไปดว้ยกันทุกคน พ่ีนอ้งศึกษานิเทศก์ และนอ้งในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดัการศกึษา ท่ีคอยช่วยเหลือ ถามไถ ่หว่งใย และใหก้ าลงัใจเสมอมา 

ขอบพระคุณ  ผู้อ  านวยการโรงเรียน  และครูโรงเรียนท่ีเข้าร่วมวิจัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 ท่ีไดร้ว่มประสบการณ ์สรา้ง "การเรียนรู"้ ตลอดเสน้ทางที่เรารว่มเดนิกนัมา เพ่ือเปา้หมาย
ท่ีเรามุ่งมั่นจะไปใหถ้งึ และท าส าเรจ็ใหไ้ด ้วนันี ้"Appreciative Inquiry" ปรากฎในตวัเราทกุคน ขอแคเ่ราเช่ือวา่ "เราท าได"้ 

ขอบคณุก าลงักาย ก าลงัใจจากครอบครวัท่ีรกั เขา้ใจ และอยู่เคียงขา้งคอยดแูลกนัตลอดมา "รอยยิม้ และเสียง
หวัเราะที่มีใหก้นั ออ้มกอดท่ีอบอุ่น ค าพดูท่ีหล่อเลีย้งหวัใจ ส่งพลงัที่ยิ่งใหญ่ใหส้  าเรจ็ไดอ้ย่างสวยงาม" 

ขอบคณุตวัเอง ท่ีมีหวัใจอนัแน่วแน่ อดทน มุ่งมั่น รูค้ณุคา่ในตนเอง เป่ียมไปดว้ยพลงัท่ีคอยขบัเคล่ือนใหก้า้วไป
ขา้งหนา้ จนน าไปสู่ผลลพัธท่ี์ภาคภมูิใจ เรียกวา่ "ความส าเรจ็" 

และทา้ยท่ีสุด คณุประโยชนอ์นัใด ท่ีเกิดจากปรญิญานิพนธเ์ล่มนี ้ขา้พเจา้ขอมอบเป็นความกตญัญกูตเวทิตาแด่
บิดา มารดา ครูบาอาจารย ์และผูมี้พระคณุทกุท่าน ใหถ้ึงพรอ้มดว้ยความสุขอนัประเสริฐอย่างแทจ้ริง สิ่งส  าคญั คือความรู ้
และประสบการณจ์ากการเรียน และการท าปรญิญานิพนธเ์ล่มนี ้ขา้พเจา้จะน าไปใชเ้พ่ือพฒันา ต่อยอด ก่อใหเ้กิดประโยชน ์
และคณุคา่ตอ่ผูอ่ื้น และสงัคมตอ่ไป 

  
  

ฐิตญิารตัน ์ มีไมตรีจิตต ์
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ในการพฒันากระบวนการเรียนรูใ้หป้ระสบผลส าเร็จตามเปา้หมายของหลกัสตูรนัน้ “ครู” 

นับว่าเป็นกุญแจส าคัญในการท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะ และ
คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ซึ่งจะน าไปสู่การไขรหสัของการจัดการศึกษาท่ีมีคณุภาพของชาติ ซึ่ง
เป้าหมายสุดทา้ยของการปฏิรูปการศึกษาคือ การสรา้งคนเพ่ืออนาคต คณุภาพของผูเ้รียนจึงเกิด
จากคุณภาพการสอนของครู ทั้งนีร้ะบบการศึกษาจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น ขึน้อยู่กับ
สมรรถนะของครูผู้สอนเป็นส าคัญ (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื ้นฐาน , 2558) จึงมี 
ความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะจะสรา้งครูใหบ้งัเกิดศกัยภาพทางสมรรถนะท่ีสูงกา้วสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ ทัง้นีใ้นการพัฒนาวิชาชีพครูภายใตยุ้ทธศาสตรข์องการปฏิรูปการศึกษานัน้ สิ่ง
บง่ชีท่ี้ส  าคญัของการพฒันาคือ ความสามารถในเชิงสมรรถนะเป็นฐานในการท างานทางวิชาชีพ 
(Competency-Based Development) โดยแนวคิดสมรรถนะ (Competency) เป็นเรื่องท่ีได้รับ
ความสนใจจากนักวิชาการทัง้ดา้นการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์และการพฒันาองคก์รเป็นอย่าง
มาก เริ่มตน้จากแนวคิดของแมคเคลแลนด ์(McClelland, 1993) ท่ีใหน้ิยามของค าว่าสมรรถนะว่า
เป็นคณุลกัษณะของบคุคลเก่ียวกบัผลการปฏิบตัิงาน ประกอบดว้ย ความรู ้ทกัษะ ความสามารถ 
และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน และเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีท าให้
บุคลากรในองคก์รปฏิบตัิงานไดผ้ลงานท่ีโดดเด่นกว่าคนอ่ืน ๆ ในสถานการณท่ี์หลากหลาย และ
บทบาทท่ีแสดงออกตอ่สงัคม จากนัน้จึงไดมี้การน าแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะมาใชเ้พ่ือการพฒันา
บุคคลและองคก์รอย่างกว้างขวางทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย (Boam & Sparrow, 
1992; Boyatzis, 1982; Dale & Hes, 1995; Hayes, 1983; Parry, 1998; Robertson, Callinan, 
& Bartran, 2002; Shermon, 2000; Spencer & Spencer, 1993; จิ รประภา อัค รบวร , 2547; 
ณรงคว์ิทย ์แสนทอง, 2547; ธ ารงศกัดิ ์คงคาสวสัดิ,์ 2548; สกุญัญา รศัมีธรรมโชต,ิ 2548) 

ในประเทศไทยนัน้ สมรรถนะ ไดเ้ขา้มามีบทบาทอย่างมากในทางการศึกษา ดา้นการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ด้วยรูปแบบการปฏิบัติเชิงสะท้อนกลับในวิชาชีพ สมรรถนะจึงมี
ความส าคญัตอ่การพฒันาในดา้นการพฒันาวิชาชีพครู ทิศทางการพฒันาครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ (Teacher and 
Personals Competency) อนัหมายถึง ความสามารถในการผนึกรวมองคค์วามรู ้(Knowledge) 
ทักษะ (Skill) แรงจูงใจ (Motivation) เจตคติ (Attitude) และคุณลักษณะนิสัยของบุคคล (Trait) 
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เขา้ดว้ยกนั แลว้มีการแสดงออกเชิงพฤติกรรมตามบทบาทหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพอนัส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการท างาน (สถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษา, 2550) และ
ส าหรับ ”สมรรถนะครู”นั้น พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ใน
มาตรา ท่ี 49 ได้ก าหนดให้ครูต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานไว้ในมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณว์ิชาชีพ โดยส านกังานเลขาธิการครุุสภา (2548) ก าหนดสาระความรูแ้ละสมรรถนะ
ของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ าแนกตามมาตรฐานความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ ไดมี้
การก าหนดกรอบการประเมินสมรรถนะครู โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(2553) ก าหนดสมรรถนะครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือน าไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบตัิงานครู 
ซึ่งประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั (Core Competency) และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional 
Competency)  

สมรรถนะด้านการวิจัยของครู เป็นสมรรถนะท่ีก าหนดขึน้ สืบเน่ืองจากสาระส าคัญ
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 
3) พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาครูไวอ้ย่างชดัเจนในหมวด 4 มาตรา 24 และ 
30 ระบใุหค้รูตอ้งท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน โดยใชก้ระบวนการวิจยัเป็นเครื่องมือในการ
จดัการเรียนการสอน ครูควรมีการใชก้ระบวนการวิจยัเป็นเครื่องมือในการพฒันาคณุภาพผูเ้รียน 
ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมการสอนท่ีดี มีการแสวงหาความรูใ้นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
จึงเป็นความส าคัญท่ีครูต้องมีสมรรถนะด้านการวิจัย ค าว่า สมรรถนะ เม่ือน ามารวมกันกับ
ความหมายของการวิจยั ในนิยามของนงลกัษณ ์วิรชัชยั (2543) ท่ีกล่าวว่า การวิจยั หมายถึง การ
แสวงหาความรู ้ความจริง ดว้ยวิธีการท่ีมีระบบ มีความเช่ือถือได ้โดยอาศยัระเบียบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ์เพ่ือใหไ้ดค้วามรูใ้หม่ท่ีเป็นค าตอบปัญหาตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน 
เป้าหมายส าคญัของการวิจยั คือ เพ่ือบรรยาย อธิบาย ท านาย หรือควบคมุปรากฏการณ ์ต่าง ๆ 
อนัจะช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษยแ์ละสังคมใหดี้ขึน้  สอดคลอ้งกับแฮริสัน และ
คณะ (Harrison et al., 2005) ท่ีระบุว่าสมรรถนะการวิจัยเป็นความสามารถของบุคคลในการ
ค้นหาความรู้อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร ์ซึ่งสามารถวัดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลไดจ้ากความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะซึ่งแสดงออกทางการวิจยั 

การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดว้ยรูปแบบการปฏิบตัิเชิงสะทอ้นกลับในวิชาชีพ มีความ
สอดคลอ้งกับมโนทศันใ์นการพฒันาวิชาชีพครูดา้นสมรรถนะการวิจยั ท่ีมีการแสวงหาความรูจ้าก
การปฏิบตัิการสอนในชัน้เรียน การวิเคราะหค์ณุลกัษณะครูท่ีมีการสะทอ้นกลบัในการปฏิบตัิการ
สอน สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคณุสมบตัิพืน้ฐานของการเป็นนกัวิจยั จึงกล่าวไดว้่า การสอนและการวิจยั 
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มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู จะเป็นทักษะท่ีเก่ียวข้องกันเพ่ือการ
พฒันาการสอนไดดี้ยิ่งขึน้ เพราะกระบวนการวิจยัจะเป็นเครื่องมือท่ีใชพ้ัฒนากระบวนการเรียน
การสอนไดอ้ยา่งเป็นระบบ และเกิดความยั่งยืนของการพฒันา จึงตอ้งมีการพฒันาสมรรถนะครูให้
เป็นครูนักวิจัย นอกจากนี้ ได้ปรากฎข้อสนับสนุนในการอธิบายรายละเอียด องค์ประกอบ 
สมรรถนะการวิจยัของครู จากงานวิจยัของเรซ ( Race, 1995) ไดท้  าการศกึษาสมรรถนะการวิจยัมี
ความเช่ือมโยงอยู่กับกระบวนการเรียนรูท่ี้ส  าคญั 4 ขัน้ตอน ท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการท า
วิจยั คือ 1) ความตอ้งการท่ีเป็นแรงจูงใจ ความตัง้ใจท่ีชดัเจน และมีเปา้หมาย 2) การกระท าจาก
การลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากความผิดพลาด และประสบการณ์  3) การตรวจสอบข้อมูล
ย้อนกลับ จากการตรวจสอบจากผู้ร่วมงานพิจารณาถึงผลลัพธ์ ความส าเร็จ ความล้มเหลว          
ท่ีเกิดขึน้ และ 4) การคิดไตรต่รอง คือ การมีสามญัส านึกของการเรียนรูด้ว้ยประสบการณแ์ละการ
พิจารณายอ้นกลบั ดงันัน้ การเรียนรูข้องบุคคลท่ีจะก่อใหเ้กิดสมรรถนะดา้นการวิจยั จึงตอ้งอาศยั
แรงจูงใจในตนเอง มีการลงมือปฏิบัติจริง และการคิดไตร่ตรองจากข้อมูลย้อนกลับต่าง ๆ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัวิถีการปฏิบตัิงานของครู เช่นเดียวกบัริชช่ี (Ritchie, 2006) ไดท้  าการศกึษาวิเคราะห์
กระบวนการและองคป์ระกอบของการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนอย่างยั่งยืนในการวิจยัของครู เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างครูนักวิจัย ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ และผู้น  าการเปล่ียนแปลง  โดยใช้
กระบวนการ 1) สรา้งประสบการณ์  2) ให้ความร่วมมือ 3) พบกลุ่ม 4) การเขียนรายงานวิจัย      
5) มุ่งสู่การเป็นครูนักวิจยั และ 6) ไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงาน ผลการวิจยัพบว่า ครูตอ้งมี
การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการท างานใหมี้การสอนและการวิจยัควบคู่กัน จึงจะท าใหเ้กิดการมี
สว่นรว่มและความยั่งยืนของครูนกัวิจยั 

การพัฒนาครูเพ่ือให้เกิดสมรรถนะด้านการวิจัยนั้น เป็นท่ียอมรับว่าน ามาซึ่งความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพครู  เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีครูสามารถน ามาใชใ้นการพฒันาวิชาชีพใหก้า้วเขา้สู่
การเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีช่วยพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ นับว่าเป็นสิ่งสะท้อนความส าเร็จในการปฏิบัติงานของครูได้อย่างเป็นรูปธรรม 
(ทิพวรรณ ภัทรนุสรณ์, 2556) และครูท่ีมีสมรรถนะดา้นการวิจัยเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธก์ับ
ความส าเร็จในการประกอบวิชาชีพครู นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังมีประโยชน์ในการใช้เป็น
ฐานขอ้มูลเพ่ือพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา เป็นขอ้มลูอา้งอิงในการพฒันาการเรียนการสอน และ
ยงัท าใหค้รูเกิดแนวทางในการศกึษาคน้ควา้หาความรูใ้หม่ท่ีลึกซึง้และมีประโยชนต์่อไป และจาก
บทบาทของครูในฐานะผูส้อน ครูจึงควรมีการเรียนการสอนท่ีควบคู่ไปกับการวิจยัในการพัฒนา 
การเรียนการสอนเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน เกิดความเช่ียวชาญในวิชาชีพครู และสามารถปฏิบตัิ
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หน้าท่ีทั้งครู และผู้วิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรบับริบทในการจัดการเรียนการสอน คือ 
หอ้งเรียน หากครูสามารถประยกุตก์ารเรียนการสอน และมีการใชก้ระบวนการวิจยัเขา้มาเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ย่อมจะช่วยปรบัปรุง พัฒนา และแก้ไขการเรียนรูข้องผูเ้รียน
ภายในชัน้เรียนใหดี้ขึน้ได ้ดงันัน้ สมรรถนะดา้นการวิจยั จงึเป็นคณุลกัษณะท่ีควรตอ้งเกิดกบัครูทกุ
คน เพ่ือใหค้รูเกิดการคิดวิเคราะห ์และสงัเคราะหอ์งคค์วามรูอ้ย่างเป็นระบบช่วยใหเ้กิดการคน้พบ
ความรู ้หรือนวตักรรมใหม่ ๆ และเพ่ือช่วยในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาคณุภาพผูเ้รียนอย่างเป็น
ระบบ  (พนูทรพัย ์นาคนาคา, 2551)  

จากรายงานการวิจัยท่ีมีการศึกษาสภาพการปฏิบตัิงานดา้นการวิจัยของครู พบว่า  ครู
ไดร้บัการฝึกอบรมการท าวิจยักนัมาก แต่คณุภาพและคณุค่าของงานวิจยัในความคิดเห็นของครู
กลับอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสะท้อนให้เห็นโดยภาพรวมว่า ครูยังขาดการเห็นคุณค่าและ
ความส าคญัของการท าวิจยั จึงอาจสรุปไดว้่า ครูส่วนใหญ่ยงัขาดสมรรถนะทางการวิจยั จึงอาจ
บง่ชีไ้ดว้่า ครูยงัมองไม่เห็นประโยชนจ์ากการท าวิจยั เพราะไม่สามารถน าไปใชใ้นสถานการณก์าร
จัดการเรียนรูก้ับผู้เรียนได้ และองค์ความรูท่ี้ได้จากการวิจัยมักจะแสดงผลในลักษณะท่ีเป็น
นามธรรม จงึไม่สามารถเช่ือมโยงกบับรบิทท่ีเป็นจรงิตามท่ีควรจะเป็นได ้(Suksunai, Wiratchai, & 
Khemmani, 2011) ซึ่งสอดคลอ้งกบัรายงานผลการจดัการศกึษาตามแผนการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 
2552-2559 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2559) ท่ีพบว่า ครูมีการน าผลงานวิจัย 
นวตักรรมไปใชป้ระโยชนไ์ดน้อ้ย สว่นใหญ่เนน้การตีพิมพเ์ผยแพร่ มากกวา่การมุง่ประโยชนท่ี์สง่ผล
กระทบต่อการเรียนการสอน และต่อสังคม ทัง้นีจ้ากข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 
2561 มาตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานท่ี 3 ดา้นการ
จดัการศกึษา ครูมีการปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และ
มีการศกึษาวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัพอใช ้คิดเป็นรอ้ยละ 18 ของสถานศกึษา
ทัง้หมดท่ีมีผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 3 ในระดบัดีและดีมาก ดงันัน้ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ ครูควร
ตอ้งไดร้บัการสง่เสรมิใหมี้การใชก้ระบวนการวิจยัควบคูก่บัการพฒันาการเรียนการสอน สอดคลอ้ง
กับสุวิมล ว่องวานิช (2553) ท่ีมีแนวคิดสนับสนุนใหค้รูท าวิจัยโดยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตการ
ท างานปกติ ใหเ้กิดความยั่งยืนในกระบวนการของการท าวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน คือ ครูทั้งโรงเรียนร่วมมือกันพัฒนาผูเ้รียน การท าวิจัยเพ่ือ
พฒันาการเรียนการสอน จึงเป็นการวิจยัท่ีครูทุกคนตอ้งมีส่วนรว่มในลกัษณะรวมพลงัเพ่ือการท า
วิจัย จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องแสวงหาวิธีการใหม่ท่ีจะพัฒนาครูให้มีแนวคิดเชิงบวกและ           
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เชิงสรา้งสรรค ์มองเห็นประโยชนข์องการท าวิจยัเพ่ือส่งผลตอ่การพฒันาคณุภาพผูเ้รียน ดงันัน้เม่ือ
ไดศ้ึกษาแนวคิดสุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry) พบว่า เป็นแนวคิดท่ียึดหลักการขยาย
ดา้นบวก การคน้หาจุดแข็ง การช่ืนชม และให้คุณค่ากับสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยู่  และการเพิ่มพลังให้
บคุคลและองคก์ร โดยเช่ือว่า องคก์รมีสิ่งดีท่ีซ่อนเรน้ท่ีจะตอ้งคน้หา ตอ่ยอด และขยายผล จนเกิด
การสรา้งสรรคส์ิ่งใหมห่รือนวตักรรมในองคก์ร เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีก าหนดไว ้

สุนทรียแสวงหา เป็นแนวคิด ท่ีพัฒ นาขึ ้น โดย เดวิด  โคพ เพอร์ไรเดอร์ (David 
Cooperrider) แนวคิดนีเ้ป็นทั้งระเบียบวิธี (Methodology) และเป็นมุมมองท่ีไดอ้ธิบายว่า เป็น
การศกึษาถึงระบบตา่ง ๆ ท่ีมนษุยเ์ราเก่ียวขอ้งในชีวิตนี ้อยู่ไดด้ว้ยปัจจยัอะไรบา้ง เม่ือเวลาท่ีระบบ
นั้นท างานได้ดี ท่ีสุด มีองค์ประกอบอะไรบ้างท่ีร่วมกันท างานได้อย่างดี ท่ีสุดในเวลานั้ น
(Cooperrider, Whitney, & Stavros, 2003)  ดงันัน้แนวคิดสุนทรียแสวงหา จึงมีความสมัพันธก์ับ
แนวทางการศกึษาวิจยัของจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกนั 
คือทัง้แนวคิดสุนทรียแสวงหา และแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก เป็นแนวคิดเพ่ือเสริมสรา้งศกัยภาพ
ดว้ยการยึดเอาจดุแข็งของบคุคลเป็นศนูยก์ลางในการพฒันา ซึ่งอยู่ตรงกนัขา้มกบัแนวคิดมองหา
ปัญหาท่ีท าให้ระบบท างานบกพร่องแล้วหาทางแก้ไขปัญหาหรือในจิตวิทยาแบบท่ีเคยเป็นมา 
ดงันัน้ แนวคิดสุนทรียแสวงหา จึงเป็นกระบวนทัศนใ์หม่ท่ีเนน้วิธีการเปล่ียนแปลงระบบดว้ยการ
คน้หาจุดแข็ง (Strengths) การช่ืนชม และการใหค้ณุค่ากับสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยู่ แทนการแก้ปัญหา
ดว้ยการมุ่งเนน้ไปท่ีสิ่งท่ีเป็นปัญหา โดยเช่ือว่า องคก์รมีสิ่งดีท่ีซ่อนเรน้ท่ีจะตอ้งคน้หา และตอ่ยอด
ขยายผล (Cockell & McArthur-Blair, 2012) เป็นวิธีการท่ีสนบัสนนุใหบ้คุคลเกิดการเปล่ียนแปลง
องคค์วามรูแ้ละประสบการณ์เดิมไปสู่ความพยายามท่ีจะท าใหเ้กิดความส าเร็จ ความพึงพอใจ 
ความคิดทางบวก ความผูกพันต่อองค์กร และความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงระบบให้ดีขึน้ 
(Trajkovski et al., 2013) แนวคิดนีจ้ึงเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสดุวิธีหนึ่งในการพฒันาองคก์ร และเป็นการ
สงัเคราะหก์ารควบคมุจากภายนอกองคก์ร เพ่ือต่อยอดพฤติกรรมองคก์ร และยงัเป็นแนวทางเพ่ือ
การเสรมิสรา้งจิตวิญญาณของบคุคล และมีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน (Whitney & Trosten-
Bloom, 2010) ทัง้นีส้นุทรียแสวงหา ประกอบดว้ยวงจรท่ีมี 4 ขัน้ตอน (4-D Cycle) โดยเริ่มตน้ดว้ย
การก าหนดอย่างไตรต่รองว่าเราจะท าการศึกษาอะไร ซึ่งสิ่งท่ีเลือกเป็นการก าหนดสิ่งท่ีตอ้งการรู ้
ประกอบดว้ย 1) การคน้หาศกัยภาพ (Discovery) เป็นการร่วมมือกันคน้หาสิ่งท่ีดีเพ่ือจะเห็นว่า
อะไรดีท่ีสุด และอะไรไดเ้กิดขึน้มาแลว้ โดยการคน้หาจะเกิดผลในดา้นการพรรณนาดา้นบวกของ
องคก์ร เป็นการแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุ และการกระท าท่ีน ามาเป็น
แบบอย่าง 2) การสรา้งฝันใหเ้กิดพลงั (Dream) เป็นการส ารวจแบบกระตือรือรน้ว่าจะเป็นอะไรได้
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บ้าง ร่วมกันสรา้งความฝัน และความหวังในการท างาน สรา้งภาพนิมิตแห่งความเป็นไปได้          
ท่ียิ่งใหญ่ และพน้ขอบเขตจ ากดัท่ีเคยมีมาในอดีต 3) การรว่มกนัออกแบบ (Design) เป็นการเลือก
องคป์ระกอบ คุณสมบตัิ และคุณลักษณะท่ีดีจากการคน้หา และการสรา้งความฝัน แล้วน ามา
ออกแบบเป้าหมายท่ีกระตุน้ และเรา้ใจท่ีประกอบไปดว้ยคณุสมบตัิท่ีตอ้งการมากท่ีสดุ การขยาย
ภาพขององคก์ร และรว่มแรงรว่มใจกันเพ่ือท าใหเ้ป็นจริงในขัน้ตอนต่อไปได ้และ 4) การท าใหถ้ึง
เป้าหมาย (Destiny) เป็นการสรา้งกิจกรรมเพ่ือสนบัสนุนการเรียนรูแ้ละนวตักรรม มีความทุ่มเท
ของบคุลากรในองคก์ร และวิธีการท่ีจะเดนิไปขา้งหนา้ โดยเป็นการสรา้งกลุ่มปฏิบตัิการท่ีเช่ือมโยง
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและการเรียนรูแ้บบเน้นการสรา้งคุณค่า เพ่ืออนาคตท่ีเป็นจริงแบบยั่งยืน  
(Cooperrider, Whitney, & Stavros, 2003) 

จากงานวิจัยท่ีผ่านมา ผู้วิจัยได้พบว่า แนวคิดสุนทรียแสวงหา มีการด าเนินการใน          
2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก เป็นระเบียบวิธี (Methodology) ซึ่งเป็นวงจรเหมือนกับการวิจัย
ปฏิบัติการ (Action Research) แต่มีความต่างกันท่ีจุดเริ่มตน้ของวงจร  โดยการวิจยัปฏิบัติการ  
จะเริ่มตน้จากการระบปัุญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข และพิจารณาว่าปัญหานัน้เกิดขึน้มาจากสาเหตอุะไร 
จากนั้น จึงวิเคราะหห์าแนวทางแก้ไขปัญหา ระบุวิธีการแก้ปัญหา และด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ส่วนสุนทรียแสวงหา เป็นการคน้หาจุดแข็ง การช่ืนชม และใหค้ณุค่ากับสิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีมีอยู่ เพ่ือต่อ
ยอดและขยายผล จนเกิดการสร้างสรรค์สิ่ งใหม่หรือนวัตกรรมในองค์กร (Hummel, 2007;  
Jansen, Cammock, & Conner, 2010; Kavanagh et al., 2010; Wood, 2007; ปริวัตร เปล่ียน  
ศริิ, 2555; พิทกัษ ์โสตถยาคม, 2560) และในลกัษณะท่ีสอง เป็นการน าแนวคิดสนุทรียแสวงหามา
ปรบัใช ้เช่น การออกแบบและพฒันาการประเมิน การน าเทคนิคในละขัน้ตอนมาประยุกตใ์ช ้และ
การน ากระบวนการมาเป็นเครื่องมือในการวิจยั (เกตฤุดี ราชไชยา, 2547; พิรดา ธุระเจน, 2550;
วนัทนา ปทมุอนนัต,์ 2559; ศภิุสรา หวงัดี, 2558; สิรกิร โตสต,ิ 2557) 

ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีสุนทรียแสวงหา (Methodology of 
Appreciative Inquiry) ซึ่งเป็นวงจรเหมือนกับการวิจยัปฏิบตัิการ  (Action Research) เพ่ือพัฒนา
และสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยของครู ในสังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษาประถม ศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ซึ่งเป็นพืน้ท่ีในการปฏิบัติงานจริงของผู้วิจัยใน
ต าแหน่งศึกษานิเทศก ์ดว้ยผู้วิจัยไดเ้ล็งเห็นว่า การศึกษาวิจัยครัง้นีจ้ะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละ
คุณค่าเพ่ือการพัฒนาครู โดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ และเพ่ือ
สง่เสรมิใหค้รูเห็นความส าคญัและประโยชนข์องการท าวิจยัดว้ยตนเอง โดยพฒันาการจดัการเรียน
การสอนควบคูไ่ปกบัการท าวิจยั รวมถึงเพ่ือใหค้รูไดเ้ห็นคณุคา่ และจดุแข็งของศกัยภาพในตนเอง
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เกิดพลงัสรา้งสรรคใ์นการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยั แลกเปล่ียนเรียนรูร้ว่มกนัในวิชาชีพ รว่มใจ 
รว่มพลงั รว่มท า รว่มพฒันา เกิดเป็นชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาสมรรถนะ
ดา้นการวิจยัของครูอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อการพัฒนาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การจดัการศกึษาตอ่ไป 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย  
การวิจยันี ้ผูว้ิจยัไดก้ าหนดวตัถปุระสงคข์องการวิจยั ดงันี ้ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบตัิงานดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนของครู
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 

2. เพ่ือพฒันาและสงัเคราะหรู์ปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใช้
สนุทรียแสวงหา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 

3. เพ่ือสรา้งคู่มือการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยของครูโดยใชสุ้นทรียแสวงหา
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 

ความส าคัญของการวิจัย 
ความส าคัญในเชิงวิชาการ 

การวิจยันีก้่อใหเ้กิดองคค์วามรูใ้หม่เก่ียวกบัการน าแนวคิดสนุทรียแสวงหามาใชเ้พ่ือ
การพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู ซึ่งแนวคิดสุนทรียแสวงหาเป็นแนวคิดเชิงบวก การสรา้ง
คณุคา่ และการเพิ่มพลงัใหบ้คุคลและองคก์ร เพ่ือเปิดโอกาสในการดงึจดุเดน่หรือศกัยภาพซอ่นเรน้
ของบคุคลมาใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ เพิ่มความแข็งแกรง่ในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของ
ครู เน่ืองจากผู้วิจัยมีความเช่ือท่ีตัง้อยู่บนความเช่ือมั่นต่อความสามารถของครูทุกคน  เพ่ือการ
พฒันาสมรรถนะครูดา้นการวิจยัใหเ้พิ่มขึน้ ส่งเสริมใหค้รูเห็นความส าคญัและประโยชนข์องการท า
วิจยัดว้ยตนเอง พัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อ
การพฒันาคณุภาพผูเ้รียน เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูอยา่งยั่งยืน 

ความส าคัญในเชิงปฏิบัต ิ
1. การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบตัิการ ซึ่งมีความ

โดดเด่นในเรื่องการด าเนินการวิจยัดว้ยแนวทางการปฏิบตัิ เป็นกระบวนการตอ่เน่ือง เพ่ือสรา้งให้
เกิดองคค์วามรูท่ี้น าไปสู่การยกระดบัต่อพฤติกรรมในดา้นการท าวิจยั การสรา้งองคค์วามรูใ้นการ
คัดเลือกและออกแบบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย เกิดรูปแบบการเรียนรู้               
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ท่ีหลากหลายแตกตา่งไปจากวิถีการเรียนรูแ้บบเดิม รวมถึงมีการสรา้งระบบหรือนวตักรรมท่ีสง่ผลดี
ตอ่การจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียน 

2. ในการพัฒนาสมรรถนะการท าวิจัยของครูในครัง้นี ้มีความแตกต่างออกไปจาก
การพฒันาความสามารถดา้นการท าวิจยัในกลุม่นกัวิชาการหรืออาจารยท่ี์สอนในระดบัอดุมศกึษา 
ท่ีมุง่เนน้การท าวิจยัเพ่ือสรา้งเสรมิองคค์วามรู ้สรา้งทฤษฎี การอธิบายปรากฏการณท่ี์ใชใ้นวงกวา้ง 
อย่างไรก็ตามแนวทางการท าวิจัยเหล่านั้นแตกต่างออกไปจากการท าวิจัยในกลุ่ มครูครั้งนี ้
เน่ืองจากครูส่วนใหญ่มุ่งเนน้การท าวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับบทบาท
หนา้ท่ีของครู คือการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อผูเ้รียนมากท่ีสุด รวมถึงผลของ
การวิจัย มีเป้าหมายส าคัญ  คือการพัฒนาและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงคน้หาวิธีการ และพฒันานวตักรรมท่ีใชไ้ดผ้ลกบัผูเ้รียน 

3. ผลการวิจยัครัง้นีก้่อใหเ้กิดการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรีย 
แสวงหา ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยของครู ท่ีผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ท่ี
เก่ียวขอ้งในหน่วยงานทางการศกึษา สามารถน าไปใชเ้ป็นเครื่องมือหรือแนวทางเพ่ือพฒันาครูและ
พัฒนาโรงเรียนได ้เพ่ือส่งเสริมใหค้รูไดร้บัการพัฒนาวิชาชีพดา้นการวิจัย และน าไปพัฒนาการ
จดัการเรียนการสอน สะทอ้นการปฏิบตังิาน และการพฒันาตนเองของครู และจากการปฏิบตัิงาน
ของครู ก่อใหเ้กิดผลดีตอ่การพฒันาคณุภาพผูเ้รียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอบเขตการวิจยัออกเป็น ขอบเขตดา้นเนือ้หา ขอบเขตดา้น

ผูเ้ขา้รว่มวิจยั และขอบเขตดา้นระเบียบวิธีวิจยั 
ขอบเขตด้านเนือ้หา 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชสุ้นทรียแสวงหา มีขอบเขต
ดา้นเนือ้หาท่ีมุ่งเนน้การพัฒนาและสังเคราะหรู์ปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู 
โดยใชแ้นวคิดสนุทรียแสวงหา มาเป็นแนวทางส าคญัในการดงึศกัยภาพของผูร้ว่มวิจยัมาพฒันา
ตอ่ยอด เปล่ียนแปลง และยกระดบั โดยผ่านการประยุกตใ์ชก้บัการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ ด าเนินการ
วิจยักบั 2 โรงเรียน ๆ ละ 2 วงรอบการวิจยั วงรอบท่ี 1 การสรา้งสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดย
ใชส้นุทรียแสวงหา มุ่งเนน้การเตรียมความพรอ้มและสรา้งคณุสมบตัิท่ีส  าคญัเพ่ือรองรบัการลงมือ
ปฏิบตัิจริงในการพฒันางานวิจยั และวงรอบท่ี 2 การพฒันารูปแบบสมรรถนะดา้นการวิจยัโดยใช้
สนุทรียแสวงหา มุ่งเนน้การลงมือปฏิบตัิจริงเพ่ือพฒันางานวิจยั โดยไดศ้กึษากบัโรงเรียน 2 ขนาด 
คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดกลาง 1 โรงเรียน ซึ่งมีความแตกต่างไปตาม
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บริบทและมีความตอ้งการดา้นการพัฒนาท่ีแตกต่างกัน ดว้ยฐานความเช่ือเรื่องศักยภาพของ
บคุคลมาสรา้งใหเ้กิดการพฒันาและการเรียนรูเ้พ่ือยกระดบัสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู เกิดการ
เปล่ียนแปลงทัง้ในระดบับคุคล และองคก์ร 

ขอบเขตด้านผู้เข้าร่วมวิจัย 
โรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มี

จ  านวน 72 โรงเรียน เป็นโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานท่ี 3 ดา้นการจดัการศึกษา ครูมีการปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีการศกึษาวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดบัพอใช ้จ านวน 12 โรงเรียน (จากขอ้มลูผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 ปีการศกึษา 2561) ผูว้ิจยัคดัเลือก
มา 2 โรงเรียน ท่ีมีคุณสมบตัิเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกโดยเป็นโรงเรียนท่ีผูบ้ริหาร
และคณะครู มีความตระหนกัและตอ้งการพฒันาตนเอง พฒันาองคก์ร เพ่ือการยกระดบัคณุภาพ
ผูเ้รียน และสมัครใจเขา้ร่วมจนครบระยะเวลาของการวิจยั เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน มี
ผูอ้  านวยการโรงเรียนและครู จ านวน 6 คน และ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง 1 โรงเรียน มีผูอ้  านวยการ
โรงเรียนและครู จ  านวน 20 คน รวมผูเ้ขา้รว่มวิจยั จ  านวน 26 คน 

ขอบเขตด้านระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีสุนทรียแสวงหา (Methodology of Appreciative 

Inquiry) ซึ่งเป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) ประเภทหนึ่ง (Cooperrider, Whitney, 
& Stavros, 2003) เป็นเครื่องมือส าคญัในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูในโรงเรียน ซึ่ง
แนวคิดสุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry: AI) ใหค้วามส าคญักบัการมองหาคณุคา่ ความดี
งาม ศักยภาพของบุคคล เพ่ือร่วมน ามาพัฒนาทางออก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะดา้นการวิจยัของครูในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากผูว้ิจยัมีความเช่ือท่ีตัง้อยู่บนความ
เช่ือมั่นต่อความสามารถของครูทุกคน คุณลักษณะหรือสมรรถนะดา้นการ วิจัยของครู สามารถ
พฒันาไดม้ากขึน้หากมีโอกาสท่ีไดแ้สดงความสามารถ ดงันัน้การวิจยัครัง้นีจ้งึมุง่เนน้น าระเบียบวิธี
วิจยันีเ้ขา้มาพฒันาเพ่ือเปิดโอกาสในการดงึจดุเดน่หรือความแข็งแกรง่ในการพฒันาสมรรถนะดา้น
การวิจยัของครู 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
สภาพการปฏิบัติงานด้านการวิจัยของครู หมายถึง สภาพการปฏิบตังิานในภาระงาน

ปกตขิองครูกบัการท าวิจยัควบคูก่บัการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนบริบท และปัจจยัท่ีส่งผลตอ่
การปฏิบตังิานของครูดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 

สมรรถนะด้านการวิ จัยของครู  หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของครู
ประกอบดว้ย ดา้นทกัษะ ดา้นความรู ้ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง ดา้นคณุลกัษณะประจ าตวั
ของบคุคล และดา้นแรงจงูใจ ท่ีส่งผลตอ่ความส าเร็จในการปฏิบตัิงานดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการ
เรียนการสอนของครู  

การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครู หมายถึง การเปล่ียนแปลงและยกระดบั
คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมของครู ประกอบดว้ย ดา้นทกัษะ ดา้นความรู ้ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบั
ตนเอง ดา้นคุณลักษณะประจ าตวัของบุคคล และดา้นแรงจูงใจ ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบตังิานดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนของครู  

สุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry) หมายถึง วิธีการ กระบวนการศึกษาเพ่ือ
คน้หาสิ่งท่ีดีในตัวบุคคลและองคก์รอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักการขยายดา้นบวก การสรา้ง
คณุคา่ และการเพิ่มพลงั แลว้น าไปวางแผน ออกแบบ และปฏิบตัริว่มกนั เพ่ือใหบ้รรลถุึงเปา้หมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) การค้นหา (Discovery)  เป็นการดึงประสบการณ์ ท่ี ดี  ความภาคภูมิ ใจ 
ความส าเร็จในการปฏิบตัิงานดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนของครู โดยการใชค้  าถาม
ทรงพลงัผ่านการสมัภาษณก์ลุ่ม (Group interview) โดยการเปิดโอกาสใหส้ะทอ้นประสบการณท่ี์
เก่ียวขอ้งกับการท าวิจัยของตนเองในอดีต ร่วมกับผลลัพธ์และความรูส้ึก ท าใหท้ราบถึงจุดแข็ง 
และความตอ้งการในการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัย แสดงความช่ืนชมในความส าเร็จจาก
ประสบการณ ์ทัง้ในอดีต ปัจจบุนัอยา่งจรงิใจ ผา่นการพดูคยุ แบง่ปัน และแลกเปล่ียนเรียนรู  ้

2) การสร้างฝัน (Dream) เป็นการน าเอาผลลัพธ์จากสิ่ งท่ีค้นหา เช่น จุดแข็ง 
ศักยภาพ องค์ประกอบ ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยเพ่ือ
พฒันาการเรียนการสอนของครู โดยใช้ค  าถามทรงพลงัผ่านการเล่าเรื่องราว (Storytelling) สรา้ง
แรงบันดาลใจ เกิดการสรา้งภาพฝันร่วมกัน ก าหนดคุณลักษณะหรือสมรรถนะของการเป็นครู
นกัวิจยั สะทอ้นคุณลักษณะท่ีเห็นว่ามีความจ าเป็น และมีความส าคญัต่อการเป็นครูนักวิจัยใน
อุดมคติของแต่ละคน จากนัน้จึงน ามาจดัหมวดหมู่ตาม 5 สมรรถนะ ไดแ้ก่ ทกัษะ (Skill) ความรู ้
(Knowledge) ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self-concept) คุณลักษณะประจ าตัวของบุคคล 
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(Trait) และแรงจงูใจ (Motive) แลว้รว่มกนัคน้หาแนวทางการยกระดบัสมรรถนะท่ีเนน้เป็นรูปธรรม 
โดยเป็นผูก้  าหนดและเปรียบเทียบเปา้หมายดว้ยตนเอง 

3) การออกแบบ (Design) เป็นการวางแนวทางเพ่ือสรา้งใหเ้กิดคณุลกัษณะของครู
นกัวิจยั โดยเนน้การหาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาสมรรถนะใหเ้กิดขึน้ในกลุ่มครู โดยใชค้  าถาม
ทรงพลงัผ่านการมองภาพอนาคต (Future search) รว่มกันก าหนดเป้าหมายสรา้งแผนการสรา้ง
สมรรถนะดา้นการวิจยัท่ีเป็นไปได ้เลือกกระบวนการพฒันา ออกแบบรูปแบบของการปฏิบตัิงาน 
แลว้จดัท าสรุปแผนการสรา้งและน ามาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบเพ่ือดคูวามเช่ือมโยงของคณุลกัษณะ
ท่ีเลือกไว ้แลว้ปฏิบตักิารตามแผนท่ีวางไว ้เพ่ือน าไปสูก่ารเกิดนวตักรรมใหมอ่ยา่งเหมาะสม  

4) การท าใหถ้ึงเป้าหมาย (Destiny) เป็นการลงมือปฏิบตัิตามแผน มีการปรบัแผน 
ให้เข้ากับการท างานปกติ มีการสะท้อนผลการปฏิบัติของตนเอง ร่วมกับการสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงทัง้ในดา้นความคิด การกระท า และผลลพัธข์องการกระท า โดยใชค้  าถามเชิงบวกท่ี
สรา้งใหเ้กิดพลงัและแรงบนัดาลใจในการด าเนินการต่อเน่ืองผ่านการทบทวนหลงัการปฏิบตัิงาน 
(After action review) ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในสมรรถนะดา้นการวิจยัทัง้ 5 ดา้น แลว้รว่มกัน
วิเคราะหแ์ละสะทอ้นผลการวิเคราะหเ์พ่ือใหเ้ห็นรูปแบบท่ีสรา้งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของครูโดยใช้สุนทรียแสวงหา หมายถึง ผล
ของกระบวนการพฒันาอย่างเป็นขัน้ตอน เป็นระบบ และสงัเคราะหก์ารเปล่ียนแปลงและยกระดบั
คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมของครู ประกอบดว้ย ดา้นทกัษะ ดา้นความรู ้ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบั
ตนเอง ดา้นคุณลักษณะประจ าตวัของบุคคล และดา้นแรงจูงใจ ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู ด้วยแนวคิด วิธีการของสุนทรีย 
แสวงหา 

 
 
 
 



 

บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูว้ิจัยไดท้  าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และน าเสนอ
หวัขอ้ ดงัตอ่ไปนี ้

ตอนท่ี 1 สมรรถนะ 
1. ความเป็นมาและความหมายของสมรรถนะ 
2. องคป์ระกอบของสมรรถนะ 
3. ประเภทของสมรรถนะ 
4. ทฤษฎีการเรียนรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะ 

ตอนท่ี 2  สมรรถนะการวิจยัของครู 
1. ความหมายของสมรรถนะการวิจยั 
2. องคป์ระกอบของสมรรถนะการวิจยั 
3. การวดัสมรรถนะการวิจยั 
4. สมรรถนะการวิจยัของครู 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสมรรถนะการวิจยัของครู 

ตอนท่ี 3  แนวคดิสนุทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry) 
1. ความเป็นมาและความหมายของสนุทรียแสวงหา 
2. หลกัการของสนุทรียแสวงหา 
3. กระบวนการของสนุทรียแสวงหา 
4. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสนุทรียแสวงหา 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสนุทรียแสวงหา 

ตอนท่ี 4  กรอบแนวคดิในการวิจยั 
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ตอนที ่1 สมรรถนะ 
1. ความเป็นมาและความหมายของสมรรถนะ 

จุดก าเนิดของสมรรถนะ (Competency) เกิดขึน้ในปี 1970 โดยส านักงานข่าวสาร
แห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา (The US State Department) ซึ่งมีหนา้ท่ีในการเผยแพรว่ฒันธรรมและ
ข่าวสารต่าง ๆ ของประเทศสหรฐัอเมริกาใหก้ับชาวต่างประเทศทัง้ในประเทศและต่างประเทศทั่ว
โลก ไดท้  าการว่าจา้งบริษัท McBer ภายใตก้ารน าของ ศาสตราจารยแ์มคเคลแลนด ์(David C. 
McClelland) นกัจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัฮารว์ารด์ (Harvard University) และท่ีปรกึษาองคก์าร
ธุรกิจตา่ง ๆ ใหเ้ขา้มาช่วยแกปั้ญหาการคดัเลือกบคุลากรขององคก์ร โดยแมคเคลแลนด ์ไดแ้สดง
แ น ว คิ ด เ รื่ อ ง  Competency ไ ว้ ใ น บ ท ค ว า ม ช่ื อ  Testing for Competence rather than 
Intelligence (McClelland, 1973) เพ่ือเผยแพร่แนวคิดและสร้างแบบประเมินแบบใหม่เป็น
เครื่องมือคน้หาผูท่ี้มีผลการปฏิบตัิงานดี เรียกว่า สมรรถนะ (Competency) โดยมีสาระส าคญั คือ 
IQ ประกอบดว้ยความถนดัหรือความเช่ียวชาญทางวิชาการ ความรูแ้ละความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
ไม่ใช่ตวัชีว้ดัท่ีดีของผลงานและความส าเร็จโดยรวม แต่สมรรถนะกลับเป็นสิ่งท่ีสามารถท านาย
ความส าเร็จในงานไดดี้กว่า ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นไดอ้ย่างชัดเจนว่า ผูท่ี้ท  างานเก่ง มิไดห้มายถึง ผูท่ี้
เรียนเก่ง แต่ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการท างานตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการประยุกตใ์ช้
หลักการหรือองคค์วามรูท่ี้มีอยู่ในตัวเองเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในงานท่ีตนปฏิบัติ ซึ่งบุคคล
ดงักลา่วเรียกวา่เป็นผูมี้สมรรถนะ จากจดุก าเนิดของสมรรถนะ ดงักลา่วขา้งตน้ ท าใหน้กัการศกึษา
และนักวิชาการหลายองคก์ร ไดน้  าวิธีการของแมคเคลแลนดม์าเป็นแนวทางในการศึกษาเรื่อง
สมรรถนะในเวลาตอ่มา 

ส าหรบัในประเทศไทย ไดน้  าแนวความคิดเรื่อง “สมรรถนะ” เขา้มาประยุกตใ์ชใ้น
องคก์รท่ีเป็นเครือข่ายบริษัทขา้มชาติชัน้น าก่อนท่ีจะน าเขา้ไปใชใ้นบริษัทชัน้น าของประเทศอย่าง
แพร่หลาย ยกตวัอย่างเช่น บริษัท เอไอเอส จ ากัด (มหาชน) เครือปูนซิเมนตไ์ทย (ประเทศไทย) 
จ ากัด กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทโตโยต้า 
มอเตอร ์ประเทศไทย และการปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย เป็นตน้ และผลจากความส าเรจ็ของการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดสมรรถนะในบริษัทดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้แวดวงราชการตระหนักถึง
ความส าคญั จึงน าแนวคิดสมรรถนะไปทดลองใชก้ับหน่วยงานราชการ โดยส านกังานขา้ราชการ
พลเรือน ไดจ้า้งบริษัท Hay Group เป็นท่ีปรึกษาในการน าแนวความคิดนีม้าใช้เพ่ือพัฒนากลุ่ม
ขา้ราชการพลเรือน โดยในระยะแรก ไดท้ดลองน าแนวคิดเรื่อง การพฒันาทรพัยากรมนษุยโ์ดยยึด
ห ลั ก ส ม รรถน ะ  (Competency Based Human Resource Development) ม า ใช้ ใน ระบ บ        
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การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงในระบบราชการไทย และก าหนดสมรรถนะของขา้ราชการท่ีตอ้งการ
สรรหาในอนาคต (ชชัวาลย ์ทตัศวิชั, 2552)     

ค าว่า “สมรรถนะ” หรือ “Competency” เป็นแนวคิดท่ีมีความส าคญัและไดร้บัความ
สนใจจากนักวิชาการหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งนักวิชาการดา้นการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์
นักวิชาการดา้นการพัฒนาองคก์ร รวมถึงนักจิตวิทยาการศึกษา แนวคิดสมรรถนะท่ีส าคญัเป็น
แนวคิดของแมคเคลแลนด ์(McClelland, 1973) ซึ่งใหน้ิยามความหมายของสมรรถนะไวว้่าเป็น
คณุลกัษณะของบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการปฏิบตัิงาน ประกอบดว้ย ความรู ้(Knowledge) ทกัษะ 
(Skills) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวข้องกับการท างาน (Other 
Characteristics) เป็นลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติให้มีความโดดเด่นและมี
ประสิทธิผล อันมีผลกระทบต่อแรงขับ (Motives) ลักษณะนิสัย (Traits) อัตมโนทัศน์ (Self-
Concept) และบทบาทท่ีแสดงออกตอ่สงัคม (Social Role) 

นอกจากนี ้สมรรถนะ ตามค าอธิบายของนกัวิชาการอ่ืน ๆ เชน่ โบยาตซิส (Boyatzis, 
1982) ไดน้ิยามไวว้่า สมรรถนะเป็นความสามารถในงานหรือเป็นคณุลกัษณะท่ีอยู่ภายในบุคคล  
ท่ีน าไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเฮยส์ (Hayes, 1983) กล่าวไว้ว่า สมรรถนะ 
นอกจากจะหมายถึงความสามารถในการท างานแล้ว ยังประกอบไปด้วยความรู้ แรงขับ 
คณุลกัษณะ บทบาททางสงัคม และการมีทกัษะเพ่ือการท างาน โดยท่ีองคป์ระกอบของสมรรถนะ
ตา่ง ๆ เหลา่นี ้ท าใหบ้คุคลมีการท างานท่ีไดผ้ลดีกว่าและสมบรูณม์ากกว่าบคุคลท่ีไมมี่คณุลกัษณะ
ดังกล่าว เช่นเดียวกับโบม และสแปรโ์รว์ (Boam & Sparrow, 1992) กล่าวไวว้่า สมรรถนะเป็น
กลุ่มของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งมีในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหก้ารปฏิบัติใน
หน้าท่ีความรับผิดชอบประสบความส าเร็จ  อีกทั้งสเปนเซอร์ และสเปนเซอร ์(Spencer & 
Spencer, 1993) ให้ความเห็นว่า สมรรถนะเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล (Underlying 
Characteristic) ท่ีมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship) ส่งผลให้เกิดผลการ
ปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิผลสู่งกว่าระดับมาตรฐานทั่วไป (Superior Performance) สอดคลอ้งกับ
แนวคิดของแมคเคลแลนด ์ท่ีใหค้วามเห็นว่า สมรรถนะมีองคป์ระกอบส าคัญ 5 องคป์ระกอบ อนั
ได้แ ก่  แ รงขับ  (Motives)  ลั กษณ ะนิ สั ย  (Traits)  อั ต ม โนทั ศ น์  (Self-Concept)  ค ว าม รู ้
(Knowledge) และทักษะ (Skills) สอดคล้องกับเดล และเฮส (Dale & Hes, 1995) ได้กล่าวว่า 
สมรรถนะ เป็นการคน้หาสิ่งท่ีท าใหเ้กิดการปฏิบตัิงานท่ีดีเลิศ (Excellence) หรือการปฏิบตัิงาน    
ท่ีสูงกว่าระดับมาตรฐานทั่ วไป  (Superior Performance) นอกจากนี้เดล และเฮส ยังได้ให ้
ความหมายสมรรถนะโดยมุ่งเนน้ท่ีประเด็น “ดา้นอาชีพ” หรือ “Occupational Competence” ว่า
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เป็นความสามารถ (Ability) ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามสายอาชีพ เพ่ือให้เกิดผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามความคาดหวัง โดยค าว่าว่า มาตรฐาน หมายถึง องค์ประกอบของ
สมรรถนะ (Element of Competence) ร่วมกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) 
และค าอธิบายขอบเขตของตัวงาน (Range Statement)  ซึ่งแพรร์ี่  (Parry, 1998) ได้เสนอว่า 
สมรรถนะมีความเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในองคก์ร และสัมพันธ์กับงาน (Work) ผลลัพธ ์
(Results) ผลท่ีได้จากการท างาน (Outputs) ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคต ิ
(Attitude) ในการท างาน ซึ่งแสดงออกไดห้ลากหลายลักษณะ ซึ่งจากการศึกษางานทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า มุมมองเก่ียวกับสมรรถนะมีหลากหลายกลุ่มแนวคิด เช่น ในประเทศ
สหรฐัอเมริกา มองสมรรถนะว่าเป็นปัจจัยน าเข้า (Input) ท่ีได้จากการปฏิบัติงานอันเกิดจาก
เง่ือนไขท่ีงานก าหนดขึน้ นอกจากนี ้การก าหนดขอบเขตของสมรรถนะในแตกต่างกันออกไปตาม
อาชีพ บางครัง้ไดผ้สานรวมบคุลิกภาพ คา่นิยม และรูปแบบบางอยา่งเขา้ไวด้ว้ยกนั พรอ้มกบัไดใ้ห้
นิยามของสมรรถนะว่า คือกลุ่มของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ 
(Attributes) ท่ีมีผลกระทบตอ่ภาระงานหลกัในแตล่ะต าแหน่ง โดยความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะ 
ล้วนมีความสัมพันธ์กับผลงานของต าแหน่งนั้น ๆ และสามารถวัดประเมินผลเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการท างานท่ีได้รับการยอมรับในสังคม ตัวแปรทั้งหลายดังกล่าวข้างต้น สาม ารถ
เสริมสร้างพัฒนาขึ ้นได้ผ่านกระบวนการฝึกอบรม เชอร์มอน (Shermon, 2000) ให้นิยาม
ความหมายของสมรรถนะว่า สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ความหมาย โดยความหมายท่ีหนึ่ง 
สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีจะสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใตข้อบเขตงานท่ีมีความรบัผิดชอบ กับความหมายท่ีสอง สมรรถนะ หมายถึง คุณสมบัติท่ี
จ  าเป็น ซึ่งบุคคลพึงมี เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จาก
ความหมายทัง้สองประการขา้งตน้ เชอรม์อน ไดใ้หน้  า้หนกัของสมรรถนะไปท่ีความหมายท่ีสอง ซึ่ง
เป็นการท าใหบ้คุคลแสดงออกถึงพฤติกรรมอนัน ามาสู่ผลงาน และผลสดุทา้ยน ามาซึ่งผลลพัธท์าง
ธุรกิจท่ีองคก์รตอ้งการ สอดคลอ้งกับโรเบิรต์สนั, แคลลิแนน และบารท์รลั (Robertson, Callinan, 
& Bartran, 2002) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า เป็นคุณลักษณะเฉพาะท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบตัิงานไดใ้นระดบัท่ีสงูกว่ามาตรฐาน อาจเป็นผลมาจากอุปนิสยั แรงจงูใจ 
ทกัษะ คณุลกัษณะเฉพาะตน บทบาททางสงัคมหรือแหลง่รวมของความรูท่ี้น ามาใช ้

นกัการศกึษาและนกัวิชาการในประเทศ ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะไวใ้นทิศทาง
เดียวกัน เช่น ณรงคว์ิทย ์แสนทอง (2547) เสนอว่า ความหมายของสมรรถนะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
กลุม่ ดงันี ้
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กลุม่แรกมองวา่ สมรรถนะเป็นบคุลิกภาพหรือคณุลกัษณะท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู ้  
(Knowledge) ทกัษะ (Skills) ทศันคต ิ(Attitude) ความเช่ือ (Belief) และ อปุนิสยั (Trait)  

กลุ่มท่ีสองมองว่า สมรรถนะเป็นกลุ่มของความรู ้(Knowledge) ทกัษะ (Skills) และ
คุณลักษณะของบุคคล (Attributes) หรือเรียกกันว่า KSA ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากพฤติกรรมใน
การท างานท่ีแสดงออกของแตล่ะบคุคล ซึ่งสามารถสงัเกตเห็น รวมถึงวดัและประเมินได ้ 

ขณะท่ี อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2547) อธิบายว่า สมรรถนะ (Competency) เป็น
ตวัก าหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออก และเป็นการตอบค าถามว่า ท าอย่างไรท่ีจะท า
ใหง้านท่ีไดร้บัมอบหมายประสบผลส าเร็จมากกว่า ทัง้นีก้ารก าหนดสมรรถนะนัน้ จะแบ่งออกเป็น 
3 มุมมอง ท่ีเรียกว่า KSA ซึ่งมีความหมายท่ีแตกต่างกนัไป  1) ความรู ้(Knowledge) คือ ขอ้มูลท่ี
ไดร้บัการปลกูฝังจากสถานศึกษา องคก์รตา่ง ๆ การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ประสบการณท่ี์ไดร้บั
จากการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูรู้ท้ัง้ในสายอาชีพเดียวกันและต่างสาขาวิชาชีพ 2) 
ทักษะ (Skills) เป็นสิ่งท่ีเกิดจากการพัฒนาและฝึกฝน ซึ่งทักษะจะเกิดขึน้ได้นั้นต้องอาศัย
ระยะเวลาในการฝึกฝน โดยทักษะสามารถแบง่เป็น  2 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นท่ี 1 ทกัษะดา้นการ
บรหิารจดัการ (Management Skills) เก่ียวขอ้งกบัระบบความคิดและการจดัการในการบริหารงาน
ใหมี้ประสิทธิภาพ เช่น ทักษะในการมีวิสัยทศันท์างกลยุทธ์ ซึ่งแสดงออกถึงการตัง้เป้าหมายใน
อนาคตและการจัดการความคิดอย่างเป็นระบบ และด้านท่ี 2 ทักษะด้านเทคนิคเฉพาะงาน 
(Technical Skills) หมายถึง ทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นต่อการปฏิบตัิงานตามสายงาน หรือกลุ่มงานท่ี
แตกต่างออกไป เช่น งานจัดซือ้มีบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบท่ีแตกต่างไปจากสายงานผลิต 
ดงันัน้ทักษะท่ีมีความจ าเป็นส าหรบัคนท่ีท างานดา้นจดัซือ้ มีความแตกต่างไปจากสายงานผลิต 
และ 3) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) หมายถึง ความคิด ความรูส้ึก เจตคติ แรงจูงใจ 
รวมถึงความตอ้งการส่วนบคุคล โดยจากการศกึษางานวิจยั พบว่า คณุลกัษณะส่วนบคุคลเป็นสิ่ง
ท่ีตดิตวัมา เป็นสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงไดย้ากแมว้า่สถานการณแ์ละชว่งเวลาจะเปล่ียนแปลงไป 

จิรประภา อัครบวร (2547) และธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2548) ให้ความหมายของ
สมรรถนะในแง่ของ สมรรถนะหลกั (Core Competency) ใน 2 ประเดน็ ประกอบดว้ย ประเดน็ท่ี 1  
สมรรถนะหลกัขององคก์ร (Organizational Core Competency) หมายถึง คณุลกัษณะท่ีผูบ้ริหาร
องคก์รประสงคท่ี์จะมี เพ่ือใหอ้งคมี์ศกัยภาพในการพฒันาและการแขง่ขนั เช่น ปรารถนาใหอ้งคก์ร
มีความสามารถในการแข่งขนั มีการเติบโตพฒันาอย่างตอ่เน่ือง ซึ่ง สมรรถนะหลกัขององคก์รถูก
ก าหนดจากการท า SWOT Analysis เพ่ือสะทอ้นสิ่งท่ีองคก์รเป็นอยู่ตามสภาพแวดลอ้มทัง้จาก
ภายในและภายนอก และ ประเด็นท่ี 2 สมรรถนะหลักของบุคลากรในองคก์ร (Employee Core 
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Competency) หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลในองคก์รท่ีพึงมี ทั้งนี ้คุณลักษณะของบุคคล
สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจองคก์ร ซึ่งสมรรถนะหลักของ
บุคลากรนี ้มักถูกก าหนดจากสมรรถนะหลักขององคก์ร (Organizational Core Competency) 
ตวัอย่างเช่น องคก์รมีสมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ มุ่งใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้
ดงันัน้ สมรรถนะหลกัของบุคลากรท่ีพึงมี คือ การพัฒนาตนเองและความสามารถในการท างาน
เป็นทีม เป็นตน้ อย่างไรก็ตามสมรรถนะหลกัทัง้สอง มีความสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ิดและสนบัสนนุ
ซึ่งกนัและกนั นอกจากนีส้กุญัญา รศัมีธรรมโชติ (2548) ไดใ้หส้าระส าคญัเก่ียวกบัความหมายของ 
สมรรถนะ (Competency) ไวว้่า คือ ความรู ้(Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Personal Characteristic or Attributes) ท่ีส่งผลให้บุคคลปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้พบวา่ ความหมายของสมรรถนะจ าแนกไดเ้ป็น 3 กลุม่คือ กลุ่ม
แรก มองวา่สมรรถนะ คือ คณุลกัษะของความสามารถของบคุคลในการท างานเป็นสิ่งท่ีบอกไดว้่า
ทรพัยากรบคุคลในองคก์รนัน้ ๆ ควรจะมีคณุลกัษณะของความสามารถอย่างไร กลุม่ท่ีสอง มองว่า
สมรรถนะเป็นระบบท่ีจะมาสรา้งความเช่ือมโยงระหว่างวตัถปุระสงคข์ององคก์รกบัความสามารถ
ของบุคลากรใหส้อดคลอ้งกัน ซึ่งส่วนหนึ่งของสมรรถนะก็คือ ความสามารถท่ีจะบอกไดว้่าตอ้งมี
การพฒันาบคุลากรในดา้นใดบา้งในการท่ีจะท าใหบ้คุคลมีคณุลกัษณะของความสามารถท่ีจะไป
ตอบสนองความส าเร็จ หรือวัตถุประสงคข์ององคก์รได้ และกลุ่มท่ีสาม สมรรถนะ หมายถึง 
คณุลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจาก ความรู ้ทักษะ ความสามารถ และคณุลักษณะส่วน
บคุคลลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีท าใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบตัิงานโดดเดน่กว่าคนอ่ืน โดยบุคลากรเหล่านี ้
แสดงคณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรมดงักลา่วในสถานการณท่ี์หลากหลาย และไดผ้ลดีกวา่บคุคลอ่ืน 

2. องคป์ระกอบของสมรรถนะ 
จากความหมายของสมรรถนะ แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1973) ได้อธิบาย

คณุลกัษณะพืน้ฐานของสมรรถนะมีองคป์ระกอบทัง้ 5 ดา้น ไวด้งันี ้
1. Skills คือ สิ่งท่ีบคุคลกระท าไดอ้ย่างช านาญ และฝึกปฏิบตัิเป็นประจ าจนเกิด

ความคุน้เคย เชน่ ทกัษะของหมอฟันในการอดุฟันโดยไมท่ าใหค้นไขรู้ส้ึกเจ็บ  
2. Knowledge คือความรูเ้ฉพาะดา้นของบุคคล เช่น ความรูด้า้นภาษาองักฤษ 

ความรูด้า้นการบรหิารตน้ทนุ  
3. Self-Concept คือ เจตคติ ค่านิยมและความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ท่ีมี

ตอ่ตนเอง เชน่ คนท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเองสงูจะเช่ือวา่ตนเองสามารถแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ได ้   
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4. Trait คือ บุคลิกลักษณะนิสัยของบุคคล เป็นสิ่งท่ีอธิบายถึงบุคคลผูน้ั้น เช่น 
เขาเป็นคนท่ีนา่เช่ือถือและไวว้างใจได ้หรือเขามีลกัษณะเป็นผูน้  า 

5. Motive คือ แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน เป็นผลให้บุคคลแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่สิ่งท่ีเป็นเป้าหมายของตนเอง เช่น บุคคลท่ีมุ่งผลส าเร็จ (Achievement 
Orientation) มักชอบตัง้เป้าหมายในการท างานท่ีท้าทายและเพียรพยายามให้งานส าเร็จตาม
เปา้หมายท่ีตัง้ไว ้

 
องคป์ระกอบท่ีกลา่วมาขา้งตน้สามารถอธิบายไดด้ว้ยรูปภาพประกอบ 1 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 องคป์ระกอบของ Competency ตามแนวคดิของ McClelland 

ท่ีมา: สกุญัญา รศัมีธรรมโชต ิ(2548) 

ส เปน เซ อ ร์ แ ล ะส เป น เซ อ ร์ (Spencer & Spencer, 1993) ได้อ ธิ บ าย ไว้ว่ า 
คณุลกัษณะพืน้ฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ท่ีเป็นองคป์ระกอบของสมรรถนะ
ของบุคคล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการกระท า พฤติกรรม หรือความคิด โดยท่ีคุณลักษณะ
พื้นฐานเหล่านี ้จะแผ่ขยายไปยังสถานการณ์อ่ืน ๆ และคงทนอยู่ภายในตัวบุคคลเป็นระยะ
เวลานานพอสมควร สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 6 ประการดงันี ้

1. แรงจูงใจ (Motive) เป็นสิ่งท่ีบุคคลคิดถึงหรือมีความตอ้งการ ซึ่งแรงจูงใจจะ
เป็นตวัผลกัดนัหรือ แรงขบัใหบ้คุคลกระท าพฤติกรรม หรือตวัก าหนดทิศทาง หรือทางเลือกในการ
กระท าพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมาย หรือหลีกหนีจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีตนไม่พึงปรารถนา 
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เช่น เม่ือบุคคลตัง้เป้าหมายท่ีท้าทาย จะท าให้เขามีความรบัผิดชอบ มีความกระตือรือรน้ และ
มุง่มั่นท่ีจะท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ และจะใชเ้ป็นขอ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือท างานใหดี้ยิ่งขึน้ไป 

2. อุปนิสัย (Trait) เป็นคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคล ซึ่งจะแสดงออกมา 
เพ่ือตอบสนองต่อข้อมูล หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสม ่ าเสมอ อุปนิสัยเป็นสิ่งท่ีเกิดจาก
การศึกษา การอบรมเลีย้งด ูประสบการณ ์และการเรียนรูข้องบุคคล สมรรถนะดา้นอุปนิสยั เช่น 
การควบคมุอารมณภ์ายใตส้ภาวะความกดดนั ความคดิรเิริ่ม เป็นตน้ 

3. อตัมโนทัศน ์(Self-Concept) หรือความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง ซึ่งอาจรวมถึง
ทศันคต ิ(Attitude) คา่นิยม (Value) จินตภาพสว่นบคุคล (Self-Image) เป็นตน้ 

4. บทบาททางสังคม (Social Role) หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลตอ้งการส่ือใหผู้อ่ื้นใน
สงัคมเห็นว่าตวัเขามีบทบาทตอ่สงัคมอย่างไรบา้ง เช่น การเป็นผูน้  าทีมงาน ความมีจริยธรรม เป็น
ตน้ 

5. ความรู ้(Knowledge) หมายถึง ขอ้มลู ความรู ้ความเขา้ใจในหลกัการแนวคิด
ต่าง ๆ ท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งมีในสาขาวิชาชีพนัน้ ๆ หรือกล่าวอย่างสัน้ ๆ ก็คือ บุคคลตอ้งมีความรู้
อะไรบ้าง เช่น เจ้าหน้าท่ีบุคคลตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับหลักการบริหารทรพัยากรบุคคล ความรู้
เก่ียวกบักฎหมายแรงงาน เป็นตน้ 

6. ทกัษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถ ความช านาญ หรือความคล่องแคล่ว
ในการปฏิบตัิงาน ทัง้ดา้นใชอ้วัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของรา่งกาย หรือการใชส้มองเพ่ือคิดสิ่งต่าง ๆ 
หรือกล่าวอยา่งสัน้ ๆ ก็คือ บคุคลตอ้งท าอะไรไดบ้า้ง ระดบัหรือประเภทของสมรรถนะนีเ้ราสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนและบรหิารทรพัยากรบคุคล 

 
องคป์ระกอบท่ีกลา่วมาขา้งตน้สามารถอธิบายไดด้ว้ยรูปภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 คณุลกัษะพืน้ฐานท่ีเป็นองคป์ระกอบของสมรรถนะตามแนวคิดของ 

สเปนเซอร ์และสเปนเซอร ์

ท่ีมา: Spencer & Spencer (1993) 

แนวคิดเรื่องสมรรถนะมักมีการอธิบายดว้ยโมเดลภูเขาน า้แข็ง ( Iceberg Model) โดย
อธิบายถึง ความต่างระหว่างบุคคลท่ีเปรียบเทียบไดก้ับภูเขาน า้แข็ง โดยมีส่วนท่ีเห็นไดง้่าย และ
พัฒนาไดง้่าย คือ ส่วนท่ีลอยอยู่เหนือน า้นัน้ คือองคค์วามรู ้และทักษะต่าง ๆ ท่ีบุคคลมีอยู่ และ
ส่วนใหญ่ท่ีมองไม่เห็น หรือเห็นไดย้ากอยู่ใตผ้ิวน า้ ไดแ้ก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายใน 
และบทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม ส่วนท่ีอยู่ใตน้  า้นี ้มีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของบุคคล
อย่างมาก และเป็นส่วนท่ีพฒันายาก ดงันัน้ การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมในการท างานอย่างใดขึน้อยู่
กับคุณลักษณะท่ีบุคคลนั้น มีอยู่ซึ่ งอธิบายในตัวแบบภู เขาน ้าแข็ง คือ ทั้งความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ เป็นสว่นท่ีอยูเ่หนือน า้ และคณุลกัษณะอ่ืน ๆ เป็นสว่นท่ีอยูใ่ตน้  า้ 

 
องคป์ระกอบท่ีกลา่วมาขา้งตน้สามารถอธิบายไดด้ว้ยรูปภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 โมเดลน า้แข็ง (Iceberg Model) 

ท่ีมา: ขจรศกัดิ ์ศริมิยั (2555) 

3. ประเภทของสมรรถนะ 
แนวคิดของสเปนเซอร ์และสเปนเชอร ์(Spencer & Spencer, 1993) และเฮย ์กรุ๊ป 

(Hay Group, 2003) ไดแ้บง่สมรรถนะออกเป็น 2 ประเภท สรุปไดด้งันี ้
1. สมรรถนะพืน้ฐาน (Threshold Competency) เป็นคุณลักษณะพิเศษ ไดแ้ก่ 

ความรูท้ั่วไป (Usually Knowledge) ทักษะพืน้ฐาน (Basic Skills) รวมถึงสมรรถนะทางเทคนิค
ทั่ วไปท่ีจะเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ซึ่ งได้แก่  ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
ความสามารถ (Abilities) หรือท่ีเรียกย่อ ๆ ว่า KSA ซึ่ง เนน้ลกัษณะเชิงเทคนิค เน่ืองจากยอมรบั
กนัว่าสามารถจ าแนกความแตกตา่งในระดบัของ KSA ไดเ้ช่น ความสามารถในการอ่าน ซึ่งทกุคน
ในงานตอ้งมีประสิทธิภาพขัน้ต  ่า แตไ่มท่  าใหมี้ความเป็นเลิศแตกตา่งจากผูป้ฏิบตังิานปกติ 

2. สมรรถนะท่ีมีความแตกต่าง (Differentiating Competency) เป็นสมรรถนะท่ี
มีลักษณะเช่นเดียวกับพฤติกรรมส่วนบุคคล (Personal Behavior) นิสัยและแรงจูงใจส่วนบุคคล 
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(Traits and Motives) ซึ่งเปรียบเทียบเสมือนแรงจูงใจขบัเคล่ือนพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตเห็น
ตวัอย่าง เช่น ภาวะผูน้  า (Leadership) หมายถึง ความสามารถในการจงูใจ และมีอิทธิพลตอ่ผูอ่ื้น 
เพ่ือน าสู่เป้าหมายขององคก์ร การท างานรว่มกับผูอ่ื้น (Working with Others) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
(Achievement Oriented) หมายถึง ความสามารถท่ีแสดงถึงการก าหนดเป้าประสงคข์องบุคคล 
จะเป็นสมรรถนะท่ีสูงกว่าการก าหนดโดยองคก์ร กล่าวคือ เป็นสมรรถนะท่ีท าใหมี้ความแตกต่าง
ระหวา่งผูป้ฏิบตังิานท่ีมีความเป็นเลิศกบัผูป้ฏิบตังิานปกติ 

เคียรส์เตด (Kierstead, 1998) แบง่สมรรถนะออกเป็น 2 กลุม่หลกั ไดแ้ก่  
1. Job-based Competency or Area Competency คือ สมรรถนะฐานงาน 

เป็นความรูค้วามสามารถท่ีจ าเป็นตอ่การท างานนัน้ ๆ  
2. Person-based Competency คือ สมรรถนะฐานบคุคล ป็นคณุลกัษณะทั่วไป 

สง่ผลใหบ้คุคลท างานนัน้ ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี ้เคียรส์เตด ยงัไดแ้บง่สมรรถนะดงักล่าวนัน้ ออกเป็นสมรรถนะยอ่ยได้

อีก 2 กลุม่ ดงันี ้
2.1 Organization Competency คือ สมรรถนะขององคก์ร สามารถจ าแนก

เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ สมรรถนะองคก์ร เป็นสมรรถนะโดยรวมขององคก์รท่ีบุคคลทุกระดบัของ
องคก์รจ าเป็นตอ้งมี เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้และสมรรถนะท่ีเก่ียวกับ
งาน (Job-related Competency) หรือเรียกว่า สมรรถนะฐานงาน เป็นสิ่งท่ีบุคคลตอ้งปฏิบัติใน
งานท่ีตนเองมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบตามพนัธกิจขององคก์ร 

2.2 Personal-based Competency คือ สมรรถนะฐานบุคคล หมายถึง 
คณุลกัษณะท่ีส่งผลใหบุ้คคลสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถจ าแนกได ้2 
ประเภท ได้แก่  2.2.1) สมรรถนะทั่ วไป (Generic Competency) หรือสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) เป็นคณุลกัษณะรว่มของบคุคลท่ีปฏิบตัิในทกุกลุ่มงานหรือ ทกุต าแหนง่ในกลุม่งาน 
จ าเป็นต้องมีเพ่ือหล่อหลอมพฤติกรรมและค่านิยมอันดี  เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ได้แก่ สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) การมีจิต
บริการ (Service Mind) การท างานเป็นทีม (Team Work) เป็นตน้ และ 2.2.2) สมรรถนะเฉพาะ
ต าแหน่ง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สมรรถนะในงาน (Functional Competency) หมายถึง 
สมรรถนะ ท่ีเกิดขึน้เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานในต าแหน่งต่าง ๆ ภายในองคก์รแสดงออกถึงพฤติกรรม
อนัเหมาะสมในการท างานและหนา้ท่ี ซึ่งสนับสนุนในบุคลากรในองคก์ร สามารถปฏิบตัิงานใน
ภาระหนา้ท่ีไดมี้ประสิทธิผลเพิ่มสงูขึน้ ตวัอย่างของสมรรถนะแนวคดินี ้ไดแ้ก่ การมองภาพรวมของ
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อ ง ค์ ร ว ม  (Conceptual Thinking)  ก า ร คิ ด วิ เค ร า ะ ห์  (Analytical)  ก า ร ส่ื อ ส า ร จู ง ใ จ 
(Communication and Influencing) การควบคมุตนเอง (Self-control) เป็นตน้ 

 
ส่วนนกัการศึกษาไทย สกุัญญา รศัมีธรรมโชติ (2548) ไดจ้  าแนกสมรรถนะออกเป็น 

5 ประเภท ดงันี ้
1. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะท่ีแตล่ะ

คนมีเป็นความสามารถเฉพาะตวั คนอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้เช่น การตอ่สูป้อ้งกนัตวัของ 
บรู๊ซ ลี ความสามารถของนกักีฬา นกัดนตรี เป็นตน้ ลกัษณะเหล่านีเ้ลียนแบบไดย้ากตอ้งมีความ
พยายามเป็นอยา่งมาก 

2. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบคุคลกบั
การท างานในต าแหน่งหน้าท่ี หรือบทบาทเฉพาะ เช่น อาชีพนักขุดค้น นักส ารวจ ก็ต้องมี
ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์การคดิค านวณ เป็นตน้ 

3. สมรรถนะองคก์ร (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถ
พิเศษเฉพาะองคก์รนัน้เท่านัน้ เช่น บริษัทโตโยตา้ (มอเตอร)์ ประเทศไทย จ ากดั มีความสามารถ
ในการผลิตรถยนต ์เป็นตน้ หรือบริษัท ฮิตาชิ เมทลัส ์(ประเทศไทย) จ ากัด มีความสามารถในการ
ผลิตเครื่องใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 

4. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถส าคัญ ท่ี
บคุคลตอ้งมีตอ้งท าเพ่ือใหบ้รรลผุลส าเร็จตามท่ีตัง้เปา้หมายไว ้เช่น พนกังานบนัทึกขอ้มลูจะตอ้งมี 
สมรรถนะหลกั คือ การใชค้อมพิวเตอรไ์ดดี้ หรือนกัประชาสมัพันธ ์ตอ้งมีสมรรถนะหลัก คือ การ
ส่ือสารและการประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

5. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลท่ีมีตามหนา้ท่ีท่ีตนรบัผิดชอบ ต าแหน่งและหน้าท่ีอาจเหมือนกัน แต่ความสามารถตาม
หนา้ท่ีนัน้ต่างกัน เช่น ขา้ราชการทหารเหมือนกัน แต่มีความสามารถต่างกัน บางคนมีสมรรถนะ
ทางการส่ือสาร บางคนมีสมรรถนะทางการเดนิเรือ เป็นตน้ 

ศิริรตัน ์ชุณหคล้าย (2549) เสนอแนวคิดท่ีมุ่งประเด็นสมรรถนะในองคก์ร โดยไม่
หมายรวมถึงสมรรถนะส่วนบุคคลซึ่งเป็นความสามารถหรือทกัษะเฉพาะตวับุคคลไว ้2 ประเภท 
ดงันี ้

1. Core Competencies คือ สมรรถนะหลักขององค์กร ท่ีจ  าเป็นต้องมีในทุก
ต าแหน่งงาน องคก์รท่ีมุ่งสรา้งความแตกต่างและไดเ้ปรียบเทียบทางการแข่งขนั หรือคาดหวงัใน
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การสรา้งความเป็นเลิศให้กับหน่วยงาน มักก าหนดค่านิยมหลักขึน้ในองคก์ร ค่านิยมในองคก์ร     
มีความส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อการพัฒนาองค์กร และให้ความส าคัญกับพฤติกรรมของคนใน
องคก์ร เพราะสะท้อนใหเ้ห็นถึงค่านิยม หรือวัฒนธรรมองคก์รท่ีมีต่อสังคม ดงันั้นค่านิยมท่ีเป็น
พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกในการให้บริการ การปฏิบัติงาน การบริหารงาน และการก าหนด
นโยบาย จึงต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมองคก์ร ค่านิยมหลักขององคก์รจะมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมขององคก์ร ค่านิยมเป็นสิ่งท่ีแสดงถึง
ความคิดโดยรวมขององคก์ร ดังนั้น องคก์รจะดีหรือไม่ จะประสบผลส า เร็จเพียงใด สามารถ
พิจารณาไดจ้ากพฤตกิรรม ท่ีแสดงออกของคนในองคก์ร ซึ่งสะทอ้นเป็นคา่นิยมรว่มขององคก์ร 

2. Specific Competencies คือ สมรรถนะเฉพาะ เป็นสมรรถนะเฉพาะของ
บคุคลทกุต าแหน่งงาน ทัง้นีอ้งคก์รมีบทบาทส าคญัในการปลกูฝังหล่อหลอมสมรรถนะอนัจ าเป็น
ตอ่หนา้ท่ีความรบัผิดชอบใหก้บัสมาชิกในองคก์รทกุคน นอกจากนีอ้งคก์รยงัเป็นมีบทบาทส าคญั
ในการก าหนดสมรรถนะเฉพาะท่ีสมาชิกองคก์รทุกคนพึงมี เพ่ือให้ไดบุ้คคลมีคุณภาพและร่วม
ขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมายบรรลุการท างานตามท่ีตัง้ไว ้ตามยุทธศาสตรอ์งคก์ร สมรรถนะ     
ท่ีจ  าเป็นท่ีองคก์รก าหนดขึน้ส าหรับต าแหน่งหน้าท่ีต่าง ๆ เช่น สมรรถนะในต าแหน่งผู้บริหาร 
สมรรถนะต าแหน่งงานเลขานุการ หรือสมรรถนะในงานต าแหน่งอ่ืน ๆ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อ
ภารกิจต าแหนง่หนา้ท่ีตา่ง ๆ แบง่ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

2.1 สมรรถนะเฉพาะดา้นการบริหาร เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นและมีบทบาท
ส าคญัต่อบุคลากรในต าแหน่งผูบ้ริหารหรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการตรวจสอบควบคุม
การท างานของกลุ่มงานและโครงการต่าง ๆ บุคลากรในระดบับริหารต าเป็นตอ้งมีความรู ้ทักษะ
ความสามารถในการบริหารจัดการงานท่ีเก่ียวขอ้งกับภารกิจของกลุ่มงาน ฝ่าย ส านัก หรือทั้ง
หน่วยงาน ซึ่งจะเก่ียวขอ้งอย่างส าคญักับการคิดวิเคราะหแ์ละการตดัสินใจ ภาวะผูน้  าในทีมงาน 
การบรหิารจดัการการเปล่ียนแปลง และการพฒันาองคก์ร เป็นตน้ 

2.2 สมรรถนะเฉพาะดา้นงานธุรการ กล่าวคือ สมรรถนะอันจ าเป็นและมี
ความมส าคญัต่อบุคลากรในต าแหน่งนี ้ตวัอย่างเช่น งานอ านวยการและสนับสนุนภารกิจอ่ืน ๆ 
ตามกระบวนการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง งานประสานงานโครงการ การตดิตอ่ส่ือสาร เป็นตน้ 

2.3 สมรรถนะเฉพาะดา้นงานประจ าตามต าแหน่งหนา้ท่ี สมรรถนะท่ีถือว่า   
มีความส าคญัและจ าเป็นตอ่บุคลากรในต าแหน่งงานประเภทนี ้คือ การด าเนินงานในขัน้ตอนของ
กระบวนการพฒันางานและปรบัปรุงคณุภาพงาน การจดัการในงานประจ า การวิเคราะหง์านและ
งบประมาณตา่ง ๆ เป็นตน้ 
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ณรงคว์ิทย ์แสนทอง (2554) ไดแ้บ่งประเภทของสมรรถนะตามแหล่งท่ีมา ออกเป็น  
3 ประเภท คือ 

1. สมรรถนะเฉพาะส่วนบุคคล (Personal Competencies) เป็นความสามารถท่ี
มีเฉพาะตัวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเท่านั้น เช่น ความสามารถในดา้นรอ้งเพลง นักประดิษฐ์
คดิคน้สิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีถื้อเป็นความสามารถเฉพาะตวั ท่ียากตอ่การเรียนรูห้รือลอกเลียนแบบได ้

2. สมรรถนะในงาน (Job Competencies) เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลท่ี
ต าแหน่ง หรือบทบาทนั้น  ๆ ต้องการเพ่ือท าให้งานบรรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ เช่น 
ความสามารถในการเป็นผูน้  าทีมงานของผูบ้ริหารต าแหน่งหวัหนา้กลุ่มงาน ความสามารถในการ
วิเคราะหว์ิจยัในต าแหนง่งานทางดา้นวิชาการ เป็นความสามารถท่ีสามารถฝึกฝนและพฒันาได ้

3. สมรรถนะองคก์ร (Organization Competencies) เป็นความสามารถท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะขององคก์รท่ีมีส่วนท าใหอ้งคก์รนัน้ไปสู่ความส าเร็จและเป็นผูน้  าในดา้นนัน้ ๆ ได ้
เช่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร ์   
เป็นตน้ 

ตามท่ีกลา่วมาขา้งตน้ ประเภทของสมรรถนะนัน้ ถา้เราจะพิจารณาจากหลกัการท่ียึด
เป้าหมายองคก์ร และบทบาทต าแหน่งหนา้ท่ีของบุคคลท่ีปฏิบตัิงานในองคก์ร จะสามารถจ าแนก
สมรรถนะไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1. สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) จะถูกก าหนดขึ ้นตาม
วิสัยทัศน ์เป้าหมาย พันธกิจขององคก์ร เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในองคก์ร มีความรูค้วามสามารถ 
ทักษะ คุณลักษณะ ตลอดจนบุคลิกภาพท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานบรรลผุลส าเรจ็  

2. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Professional Competency) เป็นการ
ชีใ้หเ้ห็นถึงความสามารถในการบริหารจดัการงานในต าแหน่งหน้าท่ีรบัผิดชอบ ซึ่งมีความส าคญั
อย่างยิ่งท่ีบุคคลท่ีเขา้มาสู่ต  าแหน่งนัน้ ๆ ตอ้งปฏิบตัิ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าสามารถปฏิบตัิภารกิจบรรลุ
ตามมาตรฐานของต าแหนง่ท่ีถกูก าหนดไว ้

3. สมรรถนะในต าแหน่งหน้าท่ี (Functional Competency) เป็นความสามารถ
ของแต่ละบุคคลตามหน้าท่ีท่ีแตกต่างกัน เป็นปัจจัยท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่างท่ีท าให้สามารถ
ท างานท่ีสูงกว่าหรือซับซ้อนกว่า จึงส่งผลให้แต่ละบุคคลประสบความส าเร็จในการท างานท่ี
แตกตา่งกนัไป 
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4. ทฤษฎีการเรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับสมรรถนะ 
4.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) 

ในแวดวงนกัจิตวิทยายอมรบัว่าคณุลกัษณะส่วนบคุคล เช่น บคุลิกลกัษณะ หรือ
สติปัญญา สามารถพัฒนาได้แต่ในวัยเด็ก และนักฝึกอบรมและพัฒนาจ านวนมากสรุปว่า 
คุณลักษณะของผู้น  านั้นพัฒนาไม่ได้ แต่นักวิจัยด้าน Psychotherapy, Cognitive Behavior 
Therapy, Training, and Education ในช่วงทศวรรษท่ี 1980-1990 ได้พิสูจน์แล้วว่าการพัฒนา
สมรรถนะใหแ้ก่บคุคลในวยัผูใ้หญ่นัน้สามารถท าได ้ศาสตราจารยโ์บยาตซิส (Boyatzis, 1982) ได้
ท าการพิสูจน์เชิงประจักษ์แบบต่อเน่ืองระยะยาวหลายรุ่น โดยใช้นักศึกษาหลักสูตร MBA ท่ี 
Weatherhead School of Management (WSOM), Case Western Reserve University มี การ
เปรียบเทียบกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคมุ และไดว้ดัผลการฝึกอบรมพฒันาสมรรถนะอย่างตอ่เน่ือง 
พบวา่ นกัศกึษาสามารถพฒันาสมรรถนะหลายรายการท่ีเป็นสมรรถนะของผูบ้รหิารซึ่งมีผลงานอนั
โดดเดน่ได ้และเม่ือเปรียบเทียบกบันกัศกึษา MBA จากมหาวิทยาลยัชัน้น าก็ปรากฏว่า ในขณะท่ี
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นน าแสดงพัฒนาการในกลุ่มวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional 
Intelligence) เพียงรอ้ยละ 2 หลังจากจบการศึกษาแต่นักศึกษาในหลักสูตร MBA ของ WSOM 
ยงัคงพฒันาสมรรถนะในกลุ่มดงักล่าวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 47 ในหมวด Self Awareness (การรูจ้กัและ
เข้าใจตนเอง) และรอ้ยละ 75 ในหมวด Social Awareness (การรูจ้ักและเขา้ใจสังคมรอบขา้ง) 
ส่วนนักศึกษากลุ่มนอกเวลาปกติ ในหลักสูตรนี ้ซึ่งใชเ้วลาศึกษา 3-5 ปี มีพัฒนาการดา้น Self 
Awareness รอ้ยละ 28 และดา้น Social Awareness รอ้ยละ 56 เม่ือติดตามนักศึกษากลุ่มนอก
เวลาปกตินีต้อ่ไปภายหลงัจากส าเร็จการศกึษาแลว้ 2 ปี ก็พบว่า นกัศกึษาเหล่านีพ้ฒันาสมรรถนะ
ขึน้ไปจากท่ีเคยวดัไวค้รัง้ก่อนอีก รอ้ยละ 36 ในหมวด Self Awareness และรอ้ยละ 45 ในหมวด 
Social Awareness 

เม่ือเกิดกระแสความสนใจเก่ียวกับการเรียนรูใ้นวยัผูใ้หญ่เพิ่มขึน้ การศกึษาวิจยั
จ านวนมากก็เริ่มชีใ้หเ้ห็นว่าผูใ้หญ่เรียนรูเ้ฉพาะในสิ่งท่ีตนตอ้งการจะเรียน ส่วนสิ่งอ่ืน ๆ นัน้เม่ือรู ้
แลว้มกัจะลืมอย่างรวดเร็ว จึงเป็นท่ีมาของ Self-directed Learning ซึ่งโบยาตซิส ใหค้วามหมาย
วา่ คือ  “ความเปล่ียนแปลงในตนเองซึ่งเกิดขึน้โดยท่ีบคุคลตระหนกัถึงความเปล่ียนแปลงนัน้ และ
เข้าใจในกระบวนการของความเปล่ียนแปลง” ในวงการศึกษาดา้นสมรรถนะพบว่า บุคลากร
จ านวนมากซึ่งแมจ้ะมิไดแ้สดงสมรรถนะจนมีผลงานโดดเด่นในองคก์ร แต่ก็มีสมรรถนะในระดบั
เดียวกบัท่ีผูป้ฏิบตัิงานไดโ้ดดเดน่มีเช่นกนั เพียงแตเ่ลือกท่ีจะไม่น ามาใชใ้นงาน จากการศึกษายงั
พบว่า สมรรถนะท่ีบุคคลไม่น ามาใชใ้นการท างานนี ้บางครัง้น าไปใชน้อกเวลางาน เช่น กิจกรรม
อาสาสมัคร ค าตอบท่ีนักวิจยัพบก็คือ บุคคลเหล่านัน้เลือกจะไม่แสดงสมรรถนะดงักล่าว ( these 
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people were choosing not to use their abilities-that is, their competencies or capabilities) 
ดงันัน้ เจตนารมณส์่วนบุคคลจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการสรา้งความเปล่ียนแปลงพฒันาทัง้
ในเชิงความคิดและพฤติกรรมอย่างยั่ งยืน ต่อมา โบยาตซิสจึงได้พัฒนาต่อยอดทฤษฎี Self-
directed Learning โดย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือก าหนดเป็นตน้แบบของการเปล่ียนแปลงตนเองของ
บุคคล และเปล่ียนช่ือเป็นทฤษฎี Intentional Change Theory (ICT) ทฤษฎีนีต้ัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ความเข้าใจท่ีว่า บุคคลในวัยผู้ใหญ่จะเรียนรู ้ในสิ่งท่ีตนตอ้งการจะเรียนรู ้(Adults learn what 
they want to learn)  แมบ้างครัง้จะเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงพฤติกรรม เม่ือถกูบงัคบัหรือเผชิญ
กับสถานการณ์ท่ีเส่ียงภัย แต่เม่ือสถานการณ์บังคบัหรือเส่ียงภัยหมดไปแลว้พฤติกรรมใหม่นั้น       
ก็หายไปดว้ย การเรียนรูต้ามทฤษฎี ICT นีจ้ึงเนน้เปล่ียนแปลงท่ีตนเองปรารถนาเพ่ือใหเ้ป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีคงอยูอ่ยา่งยั่งยืน 

4.2 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ ์(Experiential Learning) 
ศาสตราจารย์โคล์บ (Kolb, 1984) ได้พัฒนา Experiential Learning Model 

(ELM) และ Experiential Learning Theory (ELT) ได้ตัง้ช่ือทฤษฎีนีโ้ดยใช้ค  าว่า “Experiential” 
เพ่ือแยกแยะความแตกตา่งใหเ้ห็นวา่ไม่ใช่การเรียนรูใ้นเชิงพทุธิปัญญา (Cognitive) และไม่ใช่การ
เรียนรูแ้บบเกิดขึน้เองตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ชิงพฤตกิรรม 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ของโคล์บ (Kolb, 1984) เรียกว่า 
กระบวนการเรียนรูแ้ละการปรับตัวของบุคคล ประกอบดว้ย  4 ขั้นตอนท่ีเป็นวงจรต่อเน่ืองกัน 
ดงันีคื้อ 

ขัน้ท่ี 1 ประสบการณ์รูปธรรม (Concrete Experience: CE) เป็นขัน้ตอนท่ี
ผูเ้รียน เขา้ไปมีส่วนร่วมและรบัรูป้ระสบการณต์่าง ๆ เนน้การใชค้วามรูส้ึก และยึดถือสิ่งท่ีเกิดขึน้
จรงิตามท่ีตนประสบในขณะนัน้ 

ขัน้ท่ี 2 การไตรต่รอง (Reflective Observation: RO) เป็นขัน้ตอนท่ีผูเ้รียนมุ่ง
ท่ีจะท าความเขา้ใจความหมายของประสบการณ์ท่ีไดร้บัโดยการสังเกตอย่างรอบคอบเพ่ือการ
ไตรต่รองพิจารณา 

ขัน้ท่ี 3 การสรุปเป็นหลกัการนามธรรม (Abstract Conceptualization: AC) 
เป็นขัน้ท่ีผูเ้รียนใชเ้หตผุลและใชค้วามคดิในการสรุปรวบยอดเป็นหลกัการตา่ง ๆ 

ขัน้ท่ี 4 การทดลองปฏิบตัิจริง (Active Experimentation: AE) เป็นขัน้ตอนท่ี
ผู้เรียนน าเอาความเข้าใจท่ีสรุปได้ในขั้นท่ี  3 ไปทดลองปฏิบัติจริง เพ่ือทดสอบว่าถูกตอ้งหรือ
ขัน้ตอนนีเ้นน้ท่ีการประยกุตใ์ช ้
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จากทฤษฎีนีชี้ใ้หเ้ห็นวา่ ผูเ้รียนแตล่ะคนจะเนน้ในขัน้ตา่ง ๆ แตกตา่งกนัท าใหมี้การใช้
ขัน้ต่าง ๆ ในการเรียนรูไ้ม่เท่ากัน ผูเ้รียนจึงตอ้งเลือกใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมตามแต่ละสถานการณ ์
แต่เน่ืองจากพืน้ฐานและประสบการณ์ของแต่ละคนจึงเกิดแนวโนม้ท่ีต่างคนมักต่างเลือกใชบ้าง
วิธีการมากกว่าวิธีอ่ืน จนกลายเป็นวิธีถนัดของตน ต่อมาโคลบ์ (Kolb) ไดพ้ัฒนา The Learning 
Style Inventory (LSI) ขึน้ เพ่ือใชป้ระเมินรูปแบบการเรียนรูข้องคน จ าแนกได ้4 รูปแบบ คือ 

1. แบบปรับปรุง (Accommodating) คือรับรูป้ระสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรม 
(CE) และแปลงประสบการณ์โดยน าความคิดนัน้ไปทดลองปฏิบตัิ (AE) ผู้เรียนท่ีมีรูปแบบการ
เรียนรูเ้ช่นนี ้จะพึงพอใจท่ีจะเรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบตัิ ชอบงานทา้ทาย ตดัสินใจจากความรูส้ึก
โดยไมพ่ึ่งพาการคดิวิเคราะห ์เม่ือตอ้งใชข้อ้มลูแกปั้ญหาก็จะถามจากผูรู้ ้ผูท่ี้ถนดัรูปแบบการเรียนรู้
เช่นนี ้มกัประกอบอาชีพสายท่ีตอ้งออกภาคสนาม เม่ืออยู่ในหอ้งเรียนก็จะชอบท างานกลุ่มชอบมี
ภารกิจใหป้ฏิบตั ิและลองผิดลองถกูหลาย ๆ วิธี 

2. แบบคิดอเนกนัย (Diverging) คือรบัรูป้ระสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรม (CE) 
และแปลงประสบการณ์เป็นความรูค้วามเข้าใจโดยการสังเกตและไตร่ตรอง (RO) ผู้เรียนท่ีมี
รูปแบบการเรียนรูเ้ช่นนีจ้ะพึงพอใจให้มีการน าเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ชอบการระดมสมอง 
ตอ้งการรวบรวมขอ้มลู ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้มีรูปแบบการเรียนรูเ้ช่นนีม้กัจะมีความสนใจ
ในผูค้น มีความคิดสรา้งสรรค ์และเตม็ไปดว้ยอารมณค์วามรูส้กึ ชอบท างานเป็นกลุ่ม เปิดใจรบัฟัง
ความเห็น และตอ้งการการสะทอ้นความคดิเห็นเป็นการส่วนตวั 

3. แบบดูดซึม (Assimilating) คือรบัรูป้ระสบการณ์โดยนึกคิดจนเกิดเป็นมโน
ทศัน ์(AC) และแปลงประสบการณโ์ดยการสงัเกต และไตรต่รอง (RO) ผูเ้รียนท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้
เชน่นี ้จะถนดัในการรวบรวมขอ้มลูจ านวนมากมาสงัเคราะหเ์ป็นหมวดหมูไ่ดอ้ยา่งมีเหตผุล มกัไม่สู้
สนใจในผูค้นแตมุ่่งไปท่ีความคิดตา่ง ๆ อนัเป็นนามธรรม ชอบการวิเคราะหเ์หตผุลในทฤษฎีตา่ง ๆ 
มากกว่าจะสนใจว่าทฤษฎีดงักล่าวจะน าไปใชท้  าอะไร รูปแบบการเรียนรูเ้ช่นนี ้เหมาะกบัผูท่ี้อยู่ ใน
สายวิชาชีพดา้นวิทยาศาสตรห์รือสารสนเทศ ผูท่ี้ชอบใชรู้ปแบบนีจ้ะชอบการเรียนรูจ้ากการอ่าน 
ฟังบรรยาย วิเคราะหต์น้แบบ และชอบใชเ้วลาในการครุน่คดิขบปัญหา 

4. แบบคิดเอกนยั (Converging) คือรบัรูป้ระสบการณโ์ดยนึกคิดจนเกิดเป็นมโน
ทศัน ์(AC) และแปลงประสบการณ์โดยน าความคิดนัน้ไปทดลองปฏิบตัิ (AE) ผูเ้รียนท่ีมีรูปแบบ
การเรียนรูเ้ช่นนีจ้ะพึงพอใจทฤษฎี เม่ือเห็นประโยชนใ์นทางปฏิบตัิ ถนดัในการแกไ้ขปัญหา และ
ตัดสินใจโดยขบคิดจนสามารถหาทางออกให้กับแต่ละปัญหา ชอบงานทางเทคนิคมากกว่า
ประเด็นทางสงัคมหรือผูค้น ทกัษะการเรียนรูเ้ช่นนีเ้หมาะกับวิชาชีพดา้นเทคนิค หรือผูเ้ช่ียวชาญ
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เฉพาะดา้น เม่ืออยู่ในชัน้เรียน คนกลุ่มนีจ้ะชอบทดลองความคิดใหม ่ชอบแบบจ าลองสถานการณ ์
ชอบเขา้หอ้งทดลอง และการประยกุตใ์ชค้วามรู ้คนส่วนใหญ่จะถนดัเรียนรูโ้ดยวิธีใดวิธีหนึ่งจนเป็น
รูปแบบประจ าตวั แตก่ารเรียนรูท้ัง้ 4 รูปแบบก็มิใช่ลกัษณะตายตวั อาจเลือกใชต้า่งรูปแบบกนัไป
ในต่างสถานการณก็์ได ้หรือบางคนก็สามารถปรบัเปล่ียนตวัเองไปใชรู้ปแบบการเรียนรูต้่าง ๆ ได้
โดยไมเ่นน้ไปดา้นใดดา้นหนึ่งเป็นพิเศษ เรียกไดว้า่มีรูปแบบสมดลุ 

แนวคิดของโคลบ์ (Kolb) นีม้ิไดมี้เจตนาเพ่ืออธิบายและจดักลุ่มประเภทของคนแต่
เป็นการท าความเขา้ใจวิธีการเรียนรูข้องผูค้นเพ่ือออกแบบการสอนใหส้นบัสนนุการเรียนรูไ้ดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยไดร้ะบวุา่ พฒันาการในการเรียนรูข้องคน มี 3 ขัน้ตอน คือ 

ขั้นเริ่มต้น (Acquisition) ตั้งแต่เป็นเด็กเล็กจนเริ่ม เข้าสู่วัยรุ่น เป็นช่วงของ
พฒันาการทางพทุธิปัญญาระดบัพืน้ฐาน 

ขั้นด าเนินการ (Specialization) ในขั้นนี ้ระบบการศึกษาและสังคมจะเริ่มให้
ผูเ้รียนเลือกใชรู้ปแบบการเรียนรูต้ามความถนดัในแตล่ะรูปแบบนัน้ 

ขั้นบูรณาการ (Integration) เม่ือท างานและมีประสบการณ์ในงานบ้างแล้ว 
วิธีการเรียนรูก็้จะเริ่มผสมผสานรูปแบบท่ีหลากหลายขึน้ สามารถปรบัวิธีการเรียนรูข้องตนเองได้
มากขึน้ ผูเ้รียนรูท่ี้ดีจะสามารถวนรอบฐานการเรียนรูท้ัง้ 4 รูปแบบขา้งตน้ โดยการรบัประสบการณ ์
ไตร่ตรอง คิดสร้างสรรค์ และทดลองปฏิบัติ ได้หลายรอบ สร้างการเรียนรู้ท่ีลึกซึง้ขึน้ ผู้ท่ี มี
ประสบการณ์ เพี ยงพอ และมีวุฒิ ภาวะสูงขึ ้น  จึงไม่จ  ากัดตนเองอยู่ ในขั้นด าเนินการ 
(Specialization) แต่จะใชทุ้กรูปแบบการเรียนรู ้จึงจะบรรลุพัฒนาการขัน้สูงสุดในการเรียนรูใ้น
เรื่องนัน้ ๆ 

จากแนวคิด จึงสรุปไดว้่า การเรียนรูแ้บบเนน้ประสบการณ ์(Experiential Learning) 
เป็นการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูจ้ากกิจกรรมหรือการปฏิบตัิซึ่งเป็นประสบการณท่ี์
เป็นรูปธรรม เพ่ือน าไปสู่ความรูค้วามเขา้ใจเชิงนามธรรมโดยผา่นการสะทอ้นประสบการณ ์การคิด
วิเคราะห ์การสรุปเป็นหลกัการ ความคิดรวบยอด และการน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์
จรงิ หรือเรียกว่าเป็นกระบวนการสรา้งความรู ้ทกัษะ และเจตคติดว้ยการน าเอาประสบการณเ์ดิม
ของผูเ้รียนมาบรูณาการเพ่ือสรา้งการเรียนรูใ้หม่ ๆ ขึน้ 

ทฤษฎีท่ีกลา่วมาขา้งตน้สามารถอธิบายไดด้ว้ยรูปภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการเรียนรูต้ามทฤษฎีการเรียนรูแ้บบเนน้ประสบการณ ์

ท่ีมา: วนิดา วงคโ์สภา (2560) 

4.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning)   
ทฤษฎีการเรียน รู้ทางสังคมเชิ งพุท ธิปัญญา (Social Cognitive Learning 

Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีของศาสตราจารยอ์ัลเบิรต์ แบนดูรา (Albert Bandura) แห่งมหาวิทยาลัย
สแตนฟอรด์ (Stanford University) มีความเช่ือว่าพฤติกรรมมนุษย์ นอกเหนือจากปฏิกิริยา
สะทอ้นเบือ้งตน้แลว้ เกิดจากการเรียนรูท้ัง้สิน้ และการเรียนรูพ้ฤตกิรรมใหมเ่หลา่นัน้สามารถเรียนรู้
ไดโ้ดยประสบการณต์รงหรือโดยการสงัเกต การเรียนรูข้องมนษุยส์่วนมากเป็นการเรียนรูโ้ดยการ
สงัเกตหรือการเลียนแบบ จึงเรียกการเรียนรูจ้ากการสงัเกตว่าการเรียนรูโ้ดยการสงัเกต หรือการ
เลียนแบบ และเน่ืองจากมนุษยมี์ปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวอยู่เสมอ 
แบนดรูาไดอ้ธิบายว่าการเรียนรูเ้กิดจากปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนและสิ่งแวดลอ้มในสงัคม ซึ่งทัง้
ผูเ้รียนและสิ่งแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อกันและกัน จึงเปล่ียนช่ือทฤษฎีการเรียนรูนี้ว้่า การเรียนรูท้าง
สังคม (Social Learning Theory) ต่อมาได้เปล่ียนเป็น การเรียนรูท้างสังคมเชิงพุทธิปัญญา 
(Social Cognitive Learning Theory) 
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ก่อนท่ีจะกล่าวถึงแนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสังคม สิ่งท่ี
ส  าคญัประการแรกท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจก่อนคือ การพิจารณาถึงความหมายของการเรียนรู ้
แบนดรูาใหค้วามหมายของการเรียนรูไ้ม่แตกตา่งไปจากความหมายของการเรียนรูข้องนกัจิตวิทยา
คนอ่ืน ๆ  นั่นคือการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม หากแต่การใหค้วามหมายของการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมนั้น แบนดูรากลับตีความแตกต่างจากท่ีนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมตีความ 
เน่ืองจากนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมมองการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมในแง่ของการ
แสดงออก (Performance) นั่นคือ บุคคลจะตอ้งแสดงออกในพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจึงจะ
เรียกว่าเกิดการเรียนรู ้แตแ่บนดรูากลบัมองวา่ การเรียนรูน้ัน้ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาในแง่ของ
การแสดงออก หากแต่ว่าการไดม้าซึ่งความรูใ้หม่ ๆ (Acquired) ถือว่าการเรียนรูไ้ดเ้กิดขึน้แล้ว
แม้ว่าจะยังไม่ มีการแสดงออกก็ตาม ดังนั้นการเรียนรู้ของ Bandura นั้นมักจะเน้นท่ีการ
เปล่ียนแปลงท่ีพฤติกรรมภายใน โดยไม่จ  าเป็นท่ีจะต้องมีการแสดงออก และแน่นอนว่าการ
แสดงออกของพฤตกิรรมก็จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเรียนรู ้(สมโภชน ์เอ่ียมสภุาษิต, 2556) 

ตามแนวคิดพื ้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมนั้น แบนดูรา 
(Bandura) มีความเช่ือว่าพฤติกรรมของคนเรานั้น ไม่ไดเ้กิดขึน้และเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจาก
ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มแตเ่พียงอยา่งเดียว หากแตว่่าจะตอ้งมีปัจจยัสว่นบคุคล (ปัญญา ชีวภาพ 
และสิ่งภายในอ่ืน ๆ) ร่วมดว้ย และการร่วมของปัจจัยส่วนบุคคลนัน้จะตอ้งร่วมกันในลักษณะท่ี
ก าห นดซึ่ ง กั น แล ะกัน  (Reciprocal Determinism) กั บ ปั จ จั ย ท างด้ านพ ฤติ ก รรม แล ะ
สภาพแวดลอ้ม จากแนวคดิพืน้ฐานดงักลา่ว ไดเ้นน้แนวคดิ 3 ประการ คือ 

1. แนวคดิของการเรียนรูโ้ดยการสงัเกต (Observational Learning) 
2. แนวคดิของการก ากบัตนเอง (Self - Regulation) 
3. แนวคดิของการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self - Efficacy) 

การเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) 
แบนดรูา (Bandura) มีความเช่ือว่าการเรียนรูส้่วนใหญ่ของคนเรานัน้เกิดขึน้จาก

การสงัเกตจากตวัแบบ ซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนรูจ้ากประสบการณต์รงท่ีตอ้งอาศยัการลองผิด
ลองถกู เพราะนอกจากจะสญูเสียเวลาแลว้ ยงัอาจมีอนัตรายไดใ้นบางพฤติกรรมในการเรียนรูโ้ดย
การผ่านตวัแบบนัน้ ตวัแบบเพียงคนเดียวสามารถท่ีจะถ่ายทอดทัง้ความคิด และการแสดงออกได้
พรอ้ม ๆ กัน และเน่ืองจากคนเรานัน้ใชชี้วิตในแต่ละวนัในสภาพแวดลอ้มท่ีแคบ ๆ ดงันัน้การรบัรู ้
เก่ียวกบัสภาพการณต์่าง ๆ ของสงัคมจึงผ่านมาจากประสบการณข์องผูอ่ื้น โดยการไดย้ินและได้
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เห็นโดยไม่มีประสบการณต์รงมาเก่ียวขอ้ง คนส่วนมากรบัรูเ้รื่องราวตา่ง ๆ ของสงัคมโดยการผ่าน
ทางส่ือแทบทัง้สิน้ 

ตวัแบบนัน้แบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทดว้ยกนัคือ 
1. ตวัแบบท่ีเป็นบุคคลจริง ๆ (Live Model) คือตัวแบบท่ีบุคคลไดมี้โอกาส

สงัเกตและปฏิสมัพนัธโ์ดยตรง 
2. ตวัแบบท่ีเป็นสัญลักษณ์ (Symbolic Model) เป็นตวัแบบท่ีน าเสนอผ่าน

ส่ือตา่ง ๆ เชน่ วิทย ุโทรทศัน ์การต์นู หรือหนงัสือนวนิยาย เป็นตน้ 
การเรียนรู้ผ่านการสังเกตจากตัวแบบ แบนดูรา (Bandura, 1989) ได้เสนอว่า

ประกอบดว้ย 4 กระบวนการดงัตอ่ไปนี ้
1. ตั้งใจ (Attention) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ บุคคลจ าเป็นต้องให้ความสนใจ 

(Paying Attention) ต่อสิ่งท่ีต้องการเรียนรูอ้ย่างจดจ่อ เพราะหากบุคคลขาดความสนใจจะส่ง
ผลลพัธท์างลบตอ่การเรียนรูผ้่านการสงัเกต (Observational Learning) ดงันัน้ถา้เนือ้หาหรือสิ่งท่ี
ใชใ้นการเรียนรู ้มีความแปลกใหม่ (Novel) ย่อมส่งผลใหบ้คุคลมีแนวโนม้ท่ีจะสนใจตอ่การเรียนรู้
ไดม้ากขึน้ ทั้งนี ้ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกระบวนการตัง้ใจแบ่งไดเ้ป็น  2 ประการ ไดแ้ก่ ประการท่ี 1
องคป์ระกอบของตวัแบบเอง จากงานวิจยัพบว่า ตวัแบบท่ีท าใหบุ้คคลมีความตัง้ใจในการสงัเกต
ไดน้ั้น ตอ้งเป็นตัวแบบท่ีมีลักษณะเด่นชัด เป็นตัวแบบท่ีท าให้ผู้สังเกตเกิดความพึงพอใจ โดย
พฤติกรรมท่ีตวัแบบแสดงตอ้งไม่สลบัซบัซอ้นมากนกั และประการท่ี 2 ความสามารถในการรบัรู ้ซึ่ง
ประกอบดว้ยการรบัรูผ้่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 ไดแ้ก่ การมองเห็น การไดย้ิน การรบัรูร้ส การไดก้ลิ่น 
และการรบัสัมผัส รวมถึงจุดของการรับรูค้วามสามารถทางปัญญา ระดับของการต่ืนตัว และ
ความรูส้กึสนใจท่ีเคยไดเ้รียนรูห้รือมีประสบการณม์าก่อนหนา้ 

2. เก็บจ า (Retention) เป็นความสามารถในการเก็บสะสมขอ้มูล ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมี
ความส าคญัเป็นอย่างมากต่อกระบวนการเรียนรูต้ามแนวคิดของแบนดรูา กระบวนการเก็บจ านี ้
สามารถส่งอิทธิพลต่อปัจจยัตา่ง ๆ เป็นจ านวนมาก ซึ่งบุคคลจะตอ้งแปลงขอ้มูลจากตวัแบบเป็น
รูปแบบของสัญลักษณ์ และจัดโครงสร้างเพ่ือให้เก็บจ าได้ง่ายขึน้ ดังนั้น ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
กระบวนการเก็บจ าจึงประกอบดว้ย การเก็บรหสัเป็นสญัลกัษณเ์พ่ือใหง้่ายแก่การจ า การจดัระบบ
โครงสรา้งทางปัญญา การซกัซอ้มลกัษณะของตวัแบบท่ีสงัเกตในความคิดของตนเอง และซกัซอ้ม
ดว้ยการกระท า อีกทัง้ยงัขึน้อยูก่บัความสามารถทางปัญญาของผูส้งัเกต 

3. การกระท า (Reproduction) เป็นกระบวนการท่ีผูส้งัเกตแปลงสญัลกัษณท่ี์เก็บ
จ าไวน้ัน้มาเป็นการกระท า ทัง้นี ้ผูก้ระท าจะสามารถท าไดดี้หรือไม ่ขึน้อยู่กบัสิ่งท่ีเก็บจ าไดจ้ากการ
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สงัเกต การกระท าของตนเอง การไดข้อ้มลูยอ้นกลบัจากการกระท าของตนเอง และการเทียบเคียง
การกระท ากับภาพท่ีจ าได ้นอกจากนีย้ังขึน้อยู่กับคุณลักษณะเฉพาะของตัวผู้สังเกต อันไดแ้ก่ 
ความสามารถทางกาย และทกัษะในพฤติกรรมย่อย ๆ ต่าง ๆ ท่ีจะท าใหส้ามารถแสดงพฤติกรรม
ไดต้ามตวัแบบ 

4. แรงจูงใจ (Motivation) การท่ีบุคคลท่ีเกิดการเรียนรูแ้ล้วจะแสดงพฤติกรรม
หรือไม่นัน้ ย่อมขึน้อยู่กบักระบวนการจูงใจ ซึ่งกระบวนการจงูใจนัน้ ขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบของสิ่ง
ล่อใจจากภายนอก สิ่งนัน้จะตอ้งกระตุน้การรบัรู ้เป็นสิ่งของท่ีจบัตอ้งได ้เป็นท่ียอมรบัของสังคม 
และพฤติกรรมท่ีกระท าตามตัวแบบนั้นสามารถท่ีจะควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้นอกจากนีย้ัง
ขึน้อยู่กบัสิ่งล่อใจท่ีเห็นผูอ่ื้นไดร้บั ตลอดจนสิ่งล่อใจของตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นวตัถุสิ่งของ และการ
ประเมินตนเอง นอกจากนี ้ในแง่ของผู้สังเกตนั้น ยังขึน้อยู่กับความพึงพอใจในสิ่งล่อใจ ความ
ล าเอียงจากการเปรียบเทียบทางสงัคม และมาตรฐานภายในของตนเอง 

การก ากับตนเอง (Self-Regulation) 
การก ากับตนเอง  เป็นแนวคิดท่ีส าคญัอีกแนวคิดหนึ่งของทฤษฎีการเรียนรูท้าง

ปัญญาสังคมซึ่งแบนดูรามีความเช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษยเ์รานั้นไม่ไดเ้ป็นผลพวงของการ
เสริมแรงและการลงโทษจากภายนอกแตเ่พียงอย่างเดียว หากแตว่่ามนษุยเ์ราสามารถกระท าบาง
สิ่งบางอย่างเพ่ือควบคมุ ความคิด ความรูอี้ก และการกระท าของตนเอง ดว้ยผลกรรมท่ีเขาหามา
เองเพ่ือส าหรบัตวัเขา ซึ่งความสามารถในการด าเนินการดงักล่าวนี ้เรียกว่าเป็นการก ากับตนเอง 
ซึ่งไม่สามารถจะบรรจไุดด้ว้ยอ านาจทางจิต หากแต่จะตอ้งฝึกฝนและพฒันาความตัง้ใจและความ
ปรารถนาท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนเรานัน้ยังไม่เพียงพอต่อการเปล่ียนแปลง ถ้าขาด
หนทางท่ีจะไปสู่การเปล่ียนแปลงนัน้ บุคคลควรจะไดร้บัการฝึกฝนกลไกของการก ากับตนเองซึ่ง
ประกอบดว้ย 3 กระบวนการดงัตอ่ไปนี ้ 

1. กระบวนการสงัเกตตนเอง (Self-Observation) บคุคลจะไม่มีอิทธิพลใด ๆ 
ต่อการกระท าของตนเอง เขาไม่สนใจว่าเขาก าลังท าอะไรอยู่ ดงันั้นจุดเริ่มตน้ท่ีส าคัญของการ
ก ากับตนเอง คือ บุคคลจะตอ้งรูว้่าก าลังท าอะไรอยู่ เพราะความส าเร็จของการก ากับตนเองนัน้ 
ส่วนหนึ่งมาจากความชดัเจนความสม ่าเสมอ และความแม่นย าของการสงัเกตและบนัทึกตนเอง 
ในกระบวนการสงัเกตตนเองนัน้ ควรมีดา้นตา่ง ๆ ท่ีควรจะพิจารณาอยู่ดว้ยกนั 4 ดา้น คือ ในดา้น
ของการกระท า ซึ่งผูท่ี้สังเกตตนเอง ควรจะตดัสินใจว่าควรสงัเกตตนเองในมิติใดของการกระท า
ของตน ซึ่งมิติต่าง ๆ ของพฤติกรรมท่ีควรพิจารณาท าการสังเกตไดแ้ก่ มิติดา้นคุณภาพ อัตรา
ความเร็ว ปริมาณ ความริเริ่ม ความสามารถในการเขา้สงัคม จริยธรรม และความเบี่ยงเบน ทัง้นี ้
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การท่ีจะเลือกสงัเกตท่ีมิติใดของพฤติกรรมนัน้ ย่อมขึน้อยู่กับเป้าหมายของผูส้งัเกต และลกัษณะ
ของพฤติกรรมเป็นหลกั เช่น ถา้ตอ้งการสงัเกตการวิ่งของนกักีฬา ก็คงจะตอ้งท าการสงัเกตในมิติ
ของความเร็ว หรือถ้าจะสงัเกตว่าหลังการฝึกทกัษะทางสังคมแลว้ การปฏิสัมพันธ์กับสังคมเป็น
เช่นใด ก็อาจจะสังเกตในมิติของความสามารถในการเขา้สังคม เป็นตน้ นอกจากดา้นของการ
กระท าแลว้ ยงัมีดา้นของความสม ่าเสมอ ความใกลเ้คียง และความถกูตอ้งอีกดว้ย 

การสงัเกตตนเองนัน้ท าหนา้ท่ีอยา่งนอ้ยท่ีสดุ 2 ประการคือ เป็นตวัใหข้อ้มลูท่ี
จ  าเป็นต่อการก าหนดมาตรฐานของการกระท าท่ีมีความเป็นไปได้จริง และประเมินการ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมท่ีกระท าอยู่ แต่การท่ีคนเราจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือไม่ก็ยงัขึน้ 
อยูก่บัปัจจยัหลาย ๆ อย่าง เชน่ การวินิจฉัยตนเอง ซึ่งมกัจะพบวา่คนเราไม่คอ่ยจะตระหนกักบัสิ่งท่ี
ตนเองกระท าเป็นนิสยั การสงัเกตตนเองจะท าใหบุ้คคลสามารถวินิจฉัยไดว้่าในเง่ือนไขใด ควรท า
พฤติกรรมใด การวินิจฉัยตนเองนั้นจะน าให้บุคคลไปสู่การตัดสินใจว่าพฤติกรรมใดควรจะ
เปล่ียนแปลง นอกจากนีก้ารจะเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมหรือไม่ ยงัขึน้อยู่กบัปัจจยัทางดา้นการจงูใจ
ตนเอง เน่ืองจากพบว่าบางครัง้การสงัเกตตนเองก็น าไปสู่การเพิ่มของพฤติกรรมการลดพฤติกรรม 
และบางครัง้ก็ไมมี่ผลตอ่พฤตกิรรมท่ีสงัเกตนัน้เลย ดงันัน้ก็นา่จะขึน้อยูก่บัการจงูใจของตนเองดว้ย 

2. กระบวนการตัดสิน (Judgement Process) ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต
ตนเองนั้นจะมีผลต่อ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนไม่มากนัก ถ้าปราศจากกระบวนการ
ตดัสิน ถา้ขอ้มลูดงักล่าวนัน้เป็นท่ีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ โดยอาศยัมาตรฐานส่วนบคุคลท่ีไดม้า
จากการถูกสอนโดยตรง การประเมิน ปฏิกิริยาตอบสนองทางสงัคมต่อพฤติกรรมนัน้ ๆ และจาก
การสังเกตตัวแบบ ซึ่งแบนดูราให้ความส าคัญอย่างมากต่อการถ่ายทอดมาตรฐานจาก
กระบวนการของตวัแบบ นอกจากการตดัสินท่ีตอ้งอาศยัมาตรฐานส่วนบคุคลแลว้ ปัจจยัอีกปัจจยั
หนึ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสิน คือ การเปรียบเทียบกบักลุ่มอา้งอิงทางสงัคมท่ีประกอบดว้ย 
การเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานของสงัคม การเปรียบเทียบทางสังคมการเปรียบเทียบกับตนเอง 
และการเปรียบเทียบกบักลุ่มกระบวนการตดัสินใจจะไม่สง่ผลใด ๆ ตอ่บคุคล ถา้พฤติกรรมท่ีตดัสิน
นัน้ยงัไม่มีคณุคา่พอแก่ความสนใจของบคุคล แตถ่า้พฤติกรรมนัน้มีคณุคา่ การประเมินตนเองก็จะ
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทันทีแต่อย่างไรก็ตามการท่ีบุคคลจะสนองตอบ
อย่างไรต่อกระบวนการตดัสินนัน้ ก็ย่อมขึน้อยู่กับการอนุมานสาเหตใุนการกระท า บุคคลจะรูส้ึก
ภมูิใจ ถา้การประเมินความส าเรจ็ของการกระท ามาจากความสามารถและการกระท าของเขา และ
จะรูส้กึไมพ่งึพอใจเทา่ใดนกั ถา้การกระท านัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัภายนอก 
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3. การแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง (Self-Reaction) การพฒันามาตรฐานในการ
ประเมิน และทกัษะในการตดัสินนัน้ จะน าไปสู่การแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง ทัง้นี ้ย่อมขึน้อยู่กบัสิ่ง
ลอ่ใจในการท่ีจะน าไปสูผ่ลทางบวก ทัง้ในแง่ของผลท่ีไดเ้ป็นสิ่งของท่ีจบัตอ้งได ้หรือในแง่ของความ
พึงพอใจในตนเอง ส่วนมาตรฐานภายในของบุคคล ก็จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัเกณฑท่ี์ท าใหบุ้คคลคง
ระดบัการแสดงออก อีกทัง้เป็นตวัจงูใจให ้บคุคลกระท าพฤตกิรรมไปสูม่าตรฐานดงักลา่วดว้ย 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) 
งานของแบนดรูาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองนัน้ ในระยะแรก

ได้เสนอแนวคิดของความคาดหวังความสามารถของตนเอง (Efficacy Expectation) โดยให้
ความหมายว่า เป็นความคาดหวงัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถของตน ในลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจง 
และความคาดหวงันีเ้ป็นตวัก าหนดการแสดงออกของพฤติกรรม ต่อมาแบนดรูา ไดใ้ชค้  าว่า การ
รบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Percieved Self-Efficacy) โดยให้ค  าจ ากัดความว่า เป็นการท่ี
บคุคลตดัสินเก่ียวกบัความสามารถของตนเองท่ีจะจดัการและด าเนินการกระท าพฤตกิรรมใหบ้รรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้แบนดูรามีความเช่ือว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองนัน้ มีผลต่อการ
กระท าของบคุคล ซึ่งอาจมีความสามารถไม่ตา่งกัน แต่อาจแสดงออกในคณุภาพท่ีแตกตา่งกนัได ้
ถา้พบว่าคน 2 คนมีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองแตกต่างกันในคน ๆ เดียวก็เช่นกัน ถา้รบัรู ้
ความสามารถของตนเอง ในแต่ละสภาพการณ์แตกต่างกันก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาได้
แตกต่างกัน แบนดรูา มีความเห็นว่าความสามารถของคนเรานัน้ไม่ตายตวั หากแต่ยืดหยุ่นตาม
สภาพการณ์ ดังนั้น สิ่ งท่ีจะก าหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึน้อยู่กับการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในสภาพการณน์ัน้ ๆ นั่นคือ ถา้เรามีการรบัรูว้่าเรามีความสามารถ เราก็
จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา คนท่ีรบัรูว้่าตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน 
อตุสาหะ ไมท่อ้ถอย และจะประสบความส าเรจ็ในท่ีสดุ (Evans, 1989) 

ปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองนัน้มีอยู่ดว้ยกัน 4 วิธี คือ  
(Evans, 1989) 

1. ประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จ (Mastery Experiences) เป็นวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการพัฒนาการรับรู ้ความสามารถของตนเอง เน่ืองจากว่าเป็น
ประสบการณโ์ดยตรงของบคุคลท่ีรบัรูว้่าความส าเรจ็ส่งผลตอ่การเพิ่มขีดความสามารถ ดงันัน้ ใน
การพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเองใหก้ับบุคคลนัน้ ควรจดัการฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นควบคู่
กบัการท าใหเ้ขารบัรูว้่าเขามีความสามารถจะกระท าเช่นนัน้ จะท าใหเ้ขาใชท้กัษะท่ีไดร้บัการฝึกได้
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อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด บคุคลท่ีรบัรูว้่าตนเองมีความสามารถนัน้ จะไม่ยอมแพอ้ะไรง่าย ๆ 
แตจ่ะพยายามท างานตา่ง ๆ เพ่ือใหบ้รรลถุึงเปา้หมายท่ีตอ้งการ 

2. การใช้ตัวแบบ (Modeling) การสัง เกตตัวแบบ ท่ีแสดงพฤติกรรม ท่ี มี
ความส าเร็จ และไดร้บัผลกรรมท่ีพึงพอใจ จะส่งผลใหผู้ท่ี้สงัเกตไดเ้กิดความรูส้ึกวา่เขาจะสามารถ
ประสบความส าเรจ็ได ้หากเขาเพียรพยายามดว้ยความมุง่มั่นอยา่งไมย่อ่ทอ้ ลกัษณะของการใชต้วั
แบบท่ีส่งผลต่อความรูส้ึกว่าเขามีความสามารถท่ีจะท าไดน้ัน้ ไดแ้ก่ การแกปั้ญหาของบุคคลท่ีมี
ความกลัวต่อสิ่งต่าง ๆ โดยท่ีให้ดูตัวแบบท่ีมีลักษณะคลา้ยกับตนเองก็สามารถท าใหบุ้คคลลด
ความรูส้กึกลวัตา่ง ๆ เหลา่นัน้ได ้

3. การใช้ค  าพูดชักจูง (Verbal Persuasion) คือการใช้การส่ือสารผ่าน
กระบวนการพูด เพ่ือบอกว่าบุคคลนั้นมีความสามารถท่ีจะท าสิ่งต่าง ๆ ให้ประสบผลส าเร็จได ้
วิธีการดงักล่าว ใชไ้ดค้อ่นขา้งง่ายและแพรห่ลายทั่วไป อย่างไรก็ตาม การใชค้  าพดูชกัจงูนัน้ไมค่อ่ย
จะไดผ้ลนัก ในการท่ีจะท าให้คนเราสามารถท่ีพัฒนาการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ซึ่งถ้า
ตอ้งการใช้แนวคิดของแบนดูราให้ไดผ้ล ควรจะใช้ร่วมกับการท าให้บุคคลมีประสบการณ์ของ
ความส าเร็จในเปา้หมายของเขา ซึ่งอาจจะตอ้งใชค้  าพูดชกัจงูควบคูไ่ปกบัการคอ่ย ๆ สรา้งความรู้
ความสามารถใหก้บับคุคลอย่างค่อยเป็นคอ่ยไป และใหเ้กิดความส าเร็จตามล าดบัขัน้ตอน ก็ย่อม
ท่ีจะไดผ้ลดีในการพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของบคุคล 

4. การกระตุน้ทางอารมณ์ (Emotional Arousal) การกระตุน้ทางอารมณ์มี
ผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในสภาพท่ีถูกขมขู่ ในการตดัสินถึงความวิตกกังวล และ
ความเครียดของคนเรานัน้บางส่วนจะขึน้อยู่กบัการกระตุน้ทางสรีระ การกระตุน้ท่ีรุนแรงท าใหก้าร
กระท าไม่ค่อยไดผ้ลดี บุคคลจะคาดหวงัความส าเร็จเม่ือเขาไม่ไดอ้ยู่ในสภาพการณท่ี์กระตุน้ดว้ย
สิ่งท่ีไม่พึงพอใจ ความกลวัก็จะกระตุน้ใหเ้กิดความกลวัมากขึน้ บุคคลก็จะเกิดประสบการณข์อง
ความลม้เหลว อนัจะท าใหก้ารรบัรูเ้ก่ียวกบัความสามารถของตนต ่าลง 

ตอนที ่2  สมรรถนะการวิจัยของครู 
1. ความหมายของสมรรถนะการวิจัย 

จากการท่ีผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับสมรรถนะ (Competency) ไดมี้ผูใ้ห้
ความหมาย ซึ่งสรุปไดว้่า เป็นการแสดงออกของบคุคลท่ีเป็นผลมาจากความรูท้กัษะความสามารถ
และคุณลักษณะส่วนบุคคล เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพของตนและองคก์ร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Boam & Sparrow, 1992; Boyatzis, 1982; Dale & Hes, 1995; Hayes, 1983; 
McClelland, 1973; Parry, 1998; Robertson, Callinan, & Bartran, 2002; Shermon, 2000; 
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Spencer & Spencer, 1993; จิรประภา อัครบวร, 2547; ณรงคว์ิทย ์แสนทอง, 2547; ธ ารงศักดิ ์
คงคาสวสัดิ,์ 2548; สกุญัญา รศัมีธรรมโชต,ิ 2548) 

 
สมรรถนะเม่ือน ามารวมกนักบัความหมายของการวิจยั สรุปไดว้่า การวิจยั หมายถึง 

การกระท าของมนษุยเ์พ่ือคน้หาความจรงิในสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีกระท าดว้ยพืน้ฐานของปัญญาความมุ่ง
หมายหลกัในการท าวิจยั ไดแ้ก่ การคน้พบ การแปลความหมาย และการพฒันากรรมวิธีและระบบ
สูค่วามกา้วหนา้ในความรูด้า้นตา่ง ๆ ในเชิงวิทยาศาสตรท่ี์หลากหลายในโลกและจกัรวาล การวิจยั
อาจตอ้งใชห้รือไม่ตอ้งใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตรก็์ได ้และความหมายในนิยามของนงลกัษณ ์วิรชั
ชยั (2543) ท่ีกล่าววา่ การวิจยั หมายถึง การแสวงหาความรู ้ความจริงดว้ยวิธีการท่ีมีระบบมีความ 
เช่ือถือได ้โดยอาศยัระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ์เพ่ือใหไ้ดค้วามรูใ้หม่ท่ีเป็นค าตอบปัญหาตาม
วัตถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้อย่างชัดเจน เป้าหมายส าคัญของการวิจัย คือ เพ่ือบรรยาย อธิบาย 
ท านาย หรือควบคุมปรากฏการณต์่าง ๆ อนัจะช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษยแ์ละ
สงัคมใหดี้ขึน้ โดยมีผูใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัสมรรถนะการวิจยัไว ้เช่น อาเธอร ์และวอง (Arthur & 
Wong, 2000) ไดน้ิยามถึงสมรรถนะทางการวิจัยว่า เป็นคุณลักษณะดา้นความรู ้ทักษะ เจตคต ิ
และความมุ่งมั่นต่อการท าวิจัย และคารด์าช (Kardash, 2000) สอดคลอ้งกับ แฮริสนั และคณะ 
(Harrison et al., 2005) สรุปไดว้่าเป็นการวดัระดบัความสามารถในการปฏิบตัิการวิจยัตามการ
รบัรูข้องบุคคล ส่วนนกัวิชาการของประเทศไทย เชาวรตัน ์เตมียกุล (2552) ไดใ้หค้วามหมายว่า 
สมรรถนะการวิจยั หมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความรู ้ความสามารถทางการวิจยั และทกัษะ
ปฏิบัติ ตลอดจนเจตคติทางการวิจัย อีกทั้งเลิศพร อุดมพงษ์ (2555) ได้ให้นิยามของค าว่า 
สมรรถนะการวิจยัว่าเป็นคณุลกัษณะและความสามารถของบคุคลในการแสวงหาค าตอบ โดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร ์และสรุสิทธ์ิ สิทธิอมร (2559) ใหค้วามหมายของสมรรถนะทางการวิจยัว่า 
เป็นความสามารถของบุคคล ในการปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาให้ประสบความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นแรงขบัหรือคณุลกัษณะท่ีซ่อนอยูภ่ายในบคุคลนัน้ ๆ ส าหรบัหนว่ยงานในภาครฐั
ของประเทศไทย ไดมี้การก าหนดนิยามของสมรรถนะการวิจยัไปในท านองเดียวกัน กล่าวคือ เป็น
การพฒันาลกัษณะของบคุคลในดา้นความสามารถ คณุลกัษณะ ตอ่การปฏิบตังิานในการวิจยัเพ่ือ
พฒันางานอยา่งเป็นระบบใหเ้กิดประสิทธิผลตอ่ตนเองและองคก์ร และมีการก าหนดสมรรถนะการ
วิจยัไวเ้พ่ือการประเมินและพฒันาบคุลากรในองคก์ร (ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน , 
2553; ส านกังานเลขาธิการครุุสภา, 2548) 
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2. องคป์ระกอบของสมรรถนะการวิจัย 
สมรรถนะการวิจยัมีลักษณะเป็นตวัแปรคณุลกัษณะ จึงตอ้งใหน้ิยามองคป์ระกอบ

เพ่ือการนิยามเชิงปฏิบัติการส าหรบัการสรา้งข้อค าถามในการวัด มีผู้ศึกษาองคป์ระกอบของ
สมรรถนะการวิจยัไว ้ดงันี ้

อาเธอร ์และวอง (Arthur & Wong, 2000) ไดจ้  าแนกองคป์ระกอบของสมรรถนะวิจยั
ของนกัศกึษาปรญิญาตรีออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู ้ทกัษะ เจตคติตอ่การวิจยั และความมุ่งมั่น
ต่อการวิจัย ส่วนแฮริสัน และคณะ (Harrison et al., 2005) ไดว้ิเคราะหส์มรรถภาพการวิจัยของ
นักเรียนพยาบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาตรี โท และเอก พบว่า มีองคป์ร ะกอบ
เหมือนกัน แต่มีระดบัความลึกซึง้สูงขึน้ตามระดบัการศึกษา ประกอบดว้ย 10 ดา้น ดงันี ้1) การ
เห็นความส าคัญของการวิจัยและมีจิตคิดสะท้อน  2) เข้าใจวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 3) รูห้ลัก
จรยิธรรม 4) ท าการทบทวนเอกสารได ้5) อ่านผลการศกึษาอย่างพินิจพิเคราะห ์6) ก าหนดค าถาม
วิจัยได  ้7) รูห้รือขยายตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของการวิจัย  8) รูว้ิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพ 9) ใชโ้ปรแกรมทางสถิตขิองคอมพิวเตอรไ์ด ้และ 10) เขา้รว่มท าวิจยัได ้ 

เช่นเดียวกับ เกรย ์(Gray, 2007) ไดจ้  าแนกสมรรถนะการวิจยัของบุคลากรในคณะ
ทันตกรรมของวิทยาลัยศัลยกรรมแห่งประเทศอังกฤษเป็น 5 ดา้น คือ 1) ทักษะปฏิบัติการวิจัย     
2) ทักษะการแกปั้ญหา ทักษะการคิด และทักษะการส่ือสาร 3) เจตคติและจรรยาบรรณวิชาชีพ   
4) การเผยแพรผ่ลการวิจยั และ 5) บทบาทหนา้ท่ีซึ่งในแตล่ะดา้นประกอบดว้ยสมรรถนะทางการ
วิจยัตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ทักษะปฏิบัติการวิจัย ประกอบด้วย มีความสามารถในการค้นคว้า ใช้
หอ้งสมดุ และเทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รูว้่าเม่ือไรจะใชแ้หล่งขอ้มูลแบบปฐม
ภูมิ  หรือทุติยภูมิ  มีทักษะการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม และมีสมรรถภาพพื้นฐานด้าน
คอมพิวเตอร ์

2. ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด และทักษะการส่ือสาร ประกอบดว้ย มี
ความเขา้ใจในความแตกตา่งระหว่างสารสนเทศท่ีเป็นปรนยักบัอตันยั รูว้่าเม่ือไรสารสนเทศท่ีไดมี้
ความเพียงพอ ประเมินไดว้่าขอ้สรุปท่ีก าหนดมีความชัดเจนและสมบูรณ์ ก าหนดค าถามวิจัยได ้
และสามารถส่ือสารความคดิของตนเองดว้ยวาจาและการเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เจคติและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบดว้ย เห็นคณุคา่และความจ าเป็นของ
การวิจยั ตระหนกัและยึดถือจรรยาบรรณของการวิจยั และคิดคน้ และใชก้ารวิจยัเพ่ือการประเมิน
การใหบ้รกิาร 
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4. การเผยแพรผ่ลการวิจยั ประกอบดว้ย ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัการพิมพเ์ผยแพร่
รายงานการวิจยั และการเปล่ียนแปลงการปฏิบตัใิหส้อดคลอ้งตามผลการวิจยั 

5. บทบาทและหนา้ท่ี ประกอบดว้ย เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการพฒันาองค์
ความรูท่ี้เก่ียวขอ้ง คิดคน้และน าผลการศกึษาไปใชเ้ขียนขอทนุการวิจยัได ้ใหค้วามช่วยเหลือและ
สนบัสนนุนกัวิจยัอ่ืน ตีพิมพผ์ลงานในวารสาร และสนบัสนนุการสรา้งทฤษฎี 

ส่วนในประเทศไทย ฉันทรา พูนศิริ (2554) ไดศ้ึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
การวิจัยของนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวง 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยไดจ้  าแนกองคป์ระกอบของสมรรถนะนกัวิจยัดงันี ้

1. ดา้นคณุลกัษณะส่วนบคุคล มีคณุลกัษณะบง่ชี ้ดงันี ้1) อดทน ตัง้ใจ ใฝ่รู ้2) มี
คณุธรรมและจริยธรรม ยึดมั่นในคณุภาพ 3) พรอ้มรบัสถานการณ ์4) มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์
และมองภาพกวา้ง 5) มีความเป็นกลาง และ 6) มีความซ่ือสตัยต์อ่ตนเองและผูอ่ื้น 

2. ดา้นสมัพนัธภาพ มีคณุลกัษณะบง่ชี ้ดงันี ้1) สามารถท างานเป็นทีม และ 2) มี
ทกัษะในการประสานงานและตดิตอ่กบับคุคลภายนอก 

3. ด้านการบริหารจัดการ มีคุณลักษณะบ่งชี ้ ดังนี ้ 1) บริหารโครงการได้ดี         
2) สามารถวางแผนและด าเนินการไดต้ามเปา้หมาย 3) การสรา้งเครือขา่ยหรือแนวรว่มการวิจยั 4) 
สามารถประเมินและไดค้  าแนะน าแก่ผูอ่ื้น และ 5) คดิวิเคราะหอ์ยา่งบรูณาการและเป็นระบบ 

4. ดา้นความส าเรจ็เก่ียวกบังาน มีคณุลกัษณะบง่ชี ้ดงันี ้1) สามารถสืบคน้ขอ้มลู
อย่างมืออาชีพ 2) เขียนขอ้เสนอโครงการไดค้ณุภาพดี 3) วิเคราะหแ์ละประเมินผล 4) เขียนราย
งานวิจยัไดดี้ 5) น าเสนอผลงานวิจยัย่างมืออาชีพทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 6) มีทกัษะดา้น
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดา้นเป็นอย่างดี 7) มีทักษะดา้นคอมพิวเตอร ์8) มีความเช่ียวชาญในงานท่ี
รบัผิดชอบ และ 9) มีความสามารถในการถ่ายทอดงานใหผู้อ่ื้น 

ชุติมา วัฒนชัยสิทธ์ิ (2561) ไดศ้ึกษาสมรรถนะของนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หมกึพิมพบ์นบรรจภุณัฑ ์แบง่องคป์ระกอบออกเป็น 5 ดา้น ดงัตอ่ไปนี ้

1. ดา้นความรูใ้นการวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ ์(Knowledge) มีตวับ่งชี ้4 ดา้น 
คือ 1) ความรูพื้น้ฐานท่ีจ าเป็น 2) ความรูเ้ก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 3) ความรูเ้ก่ียวกับเครื่องมือและ
เทคโนโลยี และ 4) ความรูเ้ก่ียวกบัการตลาด 

2. ดา้นทกัษะเฉพาะทางของนกัวิจยั (Skills) มีตวับ่งชี ้5 ดา้น คือ 1) ทักษะการ
ปฏิบตังิานดา้นการออกแบบสตูรหมึกพิมพ ์2) ทกัษะการทดสอบคณุภาพของผลิตภณัฑ ์3) ทกัษะ
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การวิเคราะหปั์ญหาของผลิตภัณฑ ์4) ทักษะในการบริหารการจัดการ และ 5) ทักษะดา้นการ
ส่ือสาร 

3. ด้านความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self – Concept) มีตัวบ่งชี ้ 5 ด้าน คือ      
1) ความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง ความภูมิใจในตนเอง 2) การมีวิสัยทัศนแ์ละมอง
การณ์ไกล 3) การคิดอย่างมีระบบและเป็นเหตุเป็นผล 4) การมีจินตนาการในการออกแบบ
ผลิตภัณฑใ์หค้รอบคลุมถึงกลุ่มผูใ้ชง้าน และ 5) การมีทัศนคติท่ีดีต่องานท่ีท าต่อเพ่ือนร่วมงาน 
และผูบ้งัคบับญัชา 

4. ดา้นคุณลกัษณะประจ าตวับุคคล (Traits) มีตวับ่งชี ้12 ดา้น คือ 1) มีบุคลิก
น่าเช่ือถือ 2) มีความสุขุมและสุภาพเรียบรอ้ย 3) มีความเอาใจใส่ต่องานท่ีท า 4) มีความมุ่งมั่น
ตัง้ใจในการท างาน 5) มีความกระตือรือรน้ในการท างาน 6) มีความอดทนต่อภาวะท่ีกดดนั 7) มี
ความสนใจ ใฝ่รู ้8) มีความรอบคอบและละเอียดถ่ีถว้น 9) มีความซ่ือสตัยต์่อตนเองและงานท่ีท า 
10) มีความคิดสรา้งสรรคค์ิดนอกกรอบ 11) มีไหวพริบในการแกปั้ญหา และ 12) มีความสามารถ
ท างานเป็นทีม 

5. ดา้นแรงจงูใจ (Motive) มีตวับง่ชี ้8 ดา้น คือ 1) มีเปา้หมายในชีวิต 2) ตอ้งการ
ประสบความส าเรจ็ในเปา้หมาย 3) ตอ้งการพฒันาผลิตภณัฑ ์4) มีความทะเยอทะยานและมุ่งมั่น
ตอ่งานท่ีรบัผิดชอบใหป้ระสบความส าเร็จ 5) ตอ้งการแสดงความสามารถใหเ้พ่ือนรว่มงานยอมรบั 
6) แสวงหาความรูใ้หม่ ๆ อยู่เสมอ 7) ตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงขึน้ และ 8) มีความสุขกับงานท่ี
รบัผิดชอบ 

3. การวัดสมรรถนะการวิจัย 
วิธีการวดัสมรรถนะการวิจยั มีความหลากหลายตามองคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดัการ

ก าหนดวิธีการวดันีข้ึน้อยูก่บัสิ่งท่ีถกูวดัตามองคป์ระกอบของสมรรถนะการวิจยั ดงันี ้
อาเธอร ์และวอง (Arthur & Wong, 2000) ไดพ้ัฒนาเครื่องมือวดัสมรรถนะการ

วิจยัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี หลงัจากเรียนวิชาวิธีวิทยาการวิจยั เครื่องมือท่ีสรา้งขึน้เรียกว่า 
เครื่องมือวดัสมรรถนะการวิจยัของนกัศึกษา (The Student Research Competence Instrument 
: SRCI) ประกอบดว้ย การวดัทกัษะการวิจยั (สมรรถนะการวิจยัตามการรบัรู)้ ดว้ยขอ้ค าถาม 13 
ขอ้ เป็นมาตรวดัสะทอ้นระดบัสมรรถนะการวิจยั 5 ระดบั มีขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ 1) การก าหนดปัญหา
การวิจัย 2) การเขียนข้อเสนอการวิจัย 3) การเขียนแบบการให้ความยินยอม (Resent Form)      
4) การเขียนทบทวนเอกสาร 5) การตัดสินใจเลือกวิธีไดก้ลุ่มตัวอย่าง 6) การออกแบบการวิจัย     
7) การรวบรวมข้อมูล 8) การนิยามปฏิบัติการของตัวแปร 9) การวิเคราะห์ข้อมูล 10) การใช้
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โปรแกรมคอมพิวเตอร ์11) การตีความ/แปลผลการวิจัย 12) การเขียนรายงานการวิจัย และ      
13) การน าเสนอผลงาน นอกจากนีไ้ดมี้การพฒันาเครื่องมือวดัเจตคติตอ่การวิจยั และวดัอปุนิสยั
ดา้นการวิจยั อยูใ่นแบบวดั SRCI ดว้ย  

นอกจากนีย้งัไดพ้ัฒนาเครื่องมือวดัทัศนคติต่อการวิจยัแยกไวต้อนหนึ่ง การวัด
ทศันคตติอ่การวิจยัประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 29 ขอ้ มาตรวดัความเห็นดว้ย 5 ระดบั ทศันคติตอ่การ
วิจยัท่ีวดั ไดแ้ก่ 1) ความสนใจตอ่การท าวิจยั 2) ความสนใจตอ่การอ่านวารสารวิจยั 3) ความสนใจ
การวิจัยเก่ียวกับปัญหาทางคลินิก 4) ชอบใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตรใ์นการแก้ปัญหา 5) เป็น
นักวิจัยท่ีกระตือรือรน้ 6) ชอบท างานเด่ียวมากกว่างานกลุ่ม 7) ตอ้งการท่ีปรึกษาขณะท าวิจัย      
8) ไม่คิดว่าจะเป็นนกัวิจยัท่ีดี 9) เช่ือว่าพยาบาลยงัขาดทกัษะในการท าวิจยั 10) ภูมิใจท่ีไดตี้พิมพ์
ผลงานในวารสาร 11) การท าวิจยัเป็นการเสียเวลา 12) การท าวิจัยเป็นสิ่งท่ีน่ายินดี 13) การท า
วิจยัเป็นสิ่งท่ีน่ากลวั 14) การท าวิจยัท าเพ่ือสอบผ่านวิชาวิจยั 15) หลกัสตูรพยาบาลไมจ่  าเป็นตอ้ง
มีการวิจยั 16) พยาบาลไม่ทกุคนตอ้งการเขา้รว่มในการวิจยั 17) พยาบาลทกุคนควรมีจิตวิจยั 18) 
มีใจคบัแคบกบัการวิจยั (ไม่เปิดใจยอมรบัการวิจยั) 19) การเป็นนกัวิจยัชว่ยเพิ่มความสนใจในการ
วิจยั 20) มีทศันคติในภาพรวมต่อการวิจยัเป็นบวก 21) ตอ้งการมีทศันคติเชิงบวกตอ่การวิจยั 22) 
ข้อค้นพบจากการวิจัยควรน ามาใช้ในการปฏิบัติงานประจ าวัน 23) เช่ือว่าการวิจัยของการ
พยาบาลสมัพนัธก์บัการปฏิบตัิงาน 24) เปล่ียนวิธีการปฏิบตัิงานประจ าวนัตามขอ้คน้พบใหม่ของ
เพ่ือนรว่มงาน 25) เพ่ือนรว่มงานใชข้อ้คน้พบจากการวิจยั 26) วิชาชีพท่ีท าวิจยัมากจะมีสถานะท่ี
สงูกว่า 27) การวิจยัช่วยใหก้ารพยาบาลมีความเขม้แข็งทางวิชาชีพ 28) พยาบาลสามารถคดัคา้น
การตัดสินใจทางดา้นการแพทย ์ถ้าใช้ข้อคน้พบจากการวิจัย และ 29) เพ่ือนร่วมงานให้ความ
ชว่ยเหลือเม่ือใชก้ารวิจยัในการท างาน 

อีกทั้ง คารด์าช (Kardash, 2000) ได้สรา้งแบบวัดทักษะการวิจัยโดยการวัด
ระดบัความสามารถในการปฏิบตัิในแตล่ะทกัษะการวิจยัตามการรบัรูข้องผูร้บัการวดั มาตรวดัแบง่
ออกเป็น 5 ระดับ จาก 1 (ไม่ มี ) ถึง 5 (มีมาก) โดยแบ่งทักษะการวิจัยออกเป็น 14 ทักษะ 
ประกอบด้วย 1) ความเข้าใจในมโนทัศน์ของสาขาวิชา 2) การใช้วรรณกรรมการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรใ์นสาขาวิชา 3) การก าหนดค าถามเฉพาะเพ่ือการศึกษาคน้คว้า 4) การก าหนด
สมมติฐานการวิจัย 5) การออกแบบการทดลองหรือการทดสอบสมมติฐาน 6) ความเข้าใจ
ความส าคัญของการควบคุมในการวิจัย 7) การรวบรวมข้อมูล 8) การใช้สถิติวิเคราะห ์9) การ
ตีความหมายขอ้มลูตามสมมตฐิาน 10) การปรบัสมมตฐิานเริ่มตน้ 11) การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์
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ของผลการวิจยักับภาพรวมของสาขาวิชา 12) การน าเสนอผลการวิจยั 13) การเขียนรายงานการ
วิจยั และ 14) การคดิอยา่งอิสระ 

เช่นเดียวกับ แมคเคลียรี่ และบราวน์ (McCleary & Brown, 2003) วัดความรู้
เก่ียวกับการวิจัยโดยใช้แบบวัดการมุ่ งการวิจัย ท่ีปรับมาจาก  The Edmonton Research 
Orientation Scale เป็นแบบวดัส่วนท่ีเป็นความรูเ้ก่ียวกบัการวิจยั เป็นการวดัความเขา้ใจเก่ียวกับ
การท าวิจยัใน 5 ประเด็น คือ การออกแบบวิจัย สถิติการอ่านงานวิจยั การปริทัศนง์านวิจยั  และ
การใชห้อ้งสมดุ โดยใชม้าตรวดัเป็นความเขา้ใจ 4 ระดบั (ดีมาก ดี พอใช ้ปรบัปรุง) 

พี เทอร์สัน, เฮย์ส -คิมมอนส และโคล์ (Peterson, Hays-Kimmons, & Cole, 
2008) ไดส้รา้งแบบประเมินเจตคตติอ่ทกัษะการวิจยั ความชอบในการวิจยั และระดบัความเช่ือใน
การวิจัยต่ออาชีพ โดยแบ่งเนือ้หาค าถามย่อยออกเป็น 4 ดา้นท่ีสัมพันธ์กับทักษะการวิจัย คือ    
เจตคติ ความรู ้ความสนใจ และการมีส่วนร่วม ค าถามเก่ียวกับทักษะการวิจัย ประกอบดว้ย        
1) การอ่านและประเมินความส าคญัของบทความวิจยั 2) การทบทวนเอกสารและงานวิจยั 3) การ
เขียนข้อเสนอการวิจัย 4) การก าหนดปัญหาการวิจัย 5) การก าหนดวัตถุประสงคข์องการวิจัย     
6) การอนมุตัิจากคณะกรรมการ 7) การรวบรวมขอ้มลู 8) การใชส้ถิตใินการวิเคราะหข์อ้มลู 9) การ
น าเสนอผลการวิจยั 10) การเขียนบทความวิจยั และ 11) การปรบัปรุงคณุภาพงานวิจยั  

สรุปไดว้่า เครื่องมือท่ีใชว้ดัสมรรถนะการวิจยั จ  าแนกไดต้ามองคป์ระกอบต่าง ๆ 
ในดา้นความรูแ้ละทกัษะปฏิบตัิ  เครื่องมือท่ีใชเ้ป็นแบบวดั แบบประเมิน และแบบวดัท่ีเป็นมาตร
วัดส่วนดา้นเจตคติ/ความมุ่งมั่นในการวิจัย และจรรยานักวิจัย เป็นแบบประเมินชนิดมาตรวัด
ประมาณคา่ แบบสอบถาม และแบบประเมินตนเอง 

4. สมรรถนะการวิจัยของครู 
สมรรถนะ ไดเ้ขา้มามีบทบาทอย่างมากในทางการศกึษา ดา้นการพฒันาสมรรถนะ

วิชาชีพ ดว้ยรูปแบบการปฏิบตัิเชิงสะทอ้นกลบัในวิชาชีพ สมรรถนะจงึมีความส าคญัตอ่การพฒันา
ในด้านการพัฒ นาวิชาชีพค รู ทิ ศทางการพัฒ นาค รูและบุคลากรทางการศึกษาของ
กระทรวงศกึษาธิการไดมี้การก าหนดใหมี้การพฒันาท่ีเนน้สมรรถนะ ไดมี้การก าหนดใหมี้ระบบการ
พัฒนาท่ีเน้นสมรรถนะ (Teacher and personals Competency) ซึ่งหมายถึง ความสามารถใน
การผนึกความรู ้(Knowledge) ทักษะ (Skills) แรงจูงใจ (Motivation) ทัศนคติ (Attitude) และ
คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลเข้าดว้ยกัน (Traits) แล้วแสดงออกในเชิงพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของงาน ในบทบาทหน้าท่ีอย่างโดดเด่นและมีประสิทธิภาพ (สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา, 2550) ส าหรบัสมรรถนะครูนัน้ พระราชบญัญัติสภาครู



  43 

และบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.2546 มาตรา 49 ไดก้ าหนดสมรรถนะใหค้รูตอ้งมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานไว้ในมาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วิชาชีพ โดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
(2548) ไดก้ าหนดสาระความรูแ้ละสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ าแนกตาม
มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ ดงันี ้

สว่นท่ี 1 สาระความรูแ้ละสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู ้
1. ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู ประกอบด้วย 1) สาระความรู้ มีดังนี ้

ภาษาไทยส าหรับครู ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน  ๆ ส าหรับครู และเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรบัครู และ 2) สมรรถนะ มีดงันี ้สามารถใชท้กัษะในการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนภาษาไทย เพ่ือการส่ือความหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง สามารถใชท้ักษะในการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการส่ือความหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
และสามารถใชค้อมพิวเตอรข์ัน้พืน้ฐาน 

2. การพฒันาหลกัสตูร มีองคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ 1) สาระความรู ้เก่ียวขอ้งกบั 
ปรชัญา แนวคิดทฤษฎีทางการศกึษา ประวตัิความเป็นมาและระบบการจดัการศกึษาไทย รวมถึง
วิสยัทศันแ์ละแผนพฒันาการศึกษาของไทย ทฤษฎีหลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตร มาตรฐานและ
มาตรฐานช่วงชัน้ของหลกัสตูร การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา และปัญหาในการพฒันาหลกัสตูร 
และ 2) สมรรถนะ เก่ียวข้องกับ ความสามารถในการวิเคราะหห์ลักสูตร ความสามารถในการ
ปรบัปรุงและพฒันาหลกัสตูรไดอ้ยา่งหลากหลาย ความสามารถประเมินหลกัสตูรทัง้ก่อนและหลงั
การใช ้และความสามารถในการจดัท าหลกัสตูร  

3. การจดัการเรียนรู ้ประกอบดว้ย 1) สาระความรู ้มีดงันี ้ทฤษฎีการเรียนรูแ้ละ
การสอน รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การออกแบบและการจัด
ประสบการณก์ารเรียนรู ้การบรูณาการเนือ้หาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ เขา้ดว้ยกนั การบรูณา
การการเรียนรูแ้บบเรียนรวมเทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู ้การใชแ้ละการผลิตส่ือและการ
พฒันานวตักรรมในการเรียนรู ้การจดัการเรียนรูแ้บบยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั และการประเมินผลการ
เรียนรู ้และ 2) สมรรถนะ ท่ีส าคญัไดแ้ก่ สามารถน าประมวลรายวิชามาจดัท าแผนการเรียนรู ้ราย
ภาคและตลอดภาค สามารถออกแบบการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  สามารถ
เลือกใช ้พฒันาและสรา้งส่ืออุปกรณท่ี์ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน สามารถจดักิจกรรมท่ีส่งเสริม
การเรียนรูข้องผูเ้รียนและจ าแนก ระดบัการเรียนรูข้องผูเ้รียนจากการประเมินผล 

4. จิตวิทยาส าหรบัครู เก่ียวขอ้งกบั 2 องคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ 1) สาระความรู ้
ไดแ้ก่ จิตวิทยาพืน้ฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับพฒันาการมนษุย ์จิตวิทยาการศกึษา จิตวิทยาการแนะแนว
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และใหค้  าปรกึษา และ 2) สมรรถนะ ไดแ้ก่ การเขา้ใจธรรมชาตขิองผูเ้รียน ความสามารถชว่ยเหลือ
ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพและสามารถใหค้  าแนะน าช่วยเหลือ
ผูเ้รียนใหมี้คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ อีกทัง้สง่เสรมิความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนได ้ 

5. การวัดและประเมินผลการศึกษา เก่ียวข้องกับ  1) สาระความ รู้ ซึ่ ง
ประกอบด้วย หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสรา้งและการใช้
เครื่องมือวดัผลและประเมินผลการศกึษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสม
งาน การประเมินภาคปฏิบตัิ และการประเมินผล และ 2) สมรรถนะ ไดแ้ก่ ความสามารถในการวดั
และประเมินผลได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงท่ีปรากฏ และสามารถน าผลการวัดและ
ประเมินไปใชใ้นการปรบัปรุงใหก้ารจดัการเรียนรูท้กุหลกัสตูรเป็นไปอย่างม่ีคณุภาพสงูสดุ 

6. การบริหารจดัการในหอ้งเรียน ประกอบดว้ยสาระส าคญั คือ  1) สาระความรู ้
ไดแ้ก่ ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผูน้  าทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การ
เรียนรูว้ฒันธรรมองคก์ร มนุษยสมัพันธภ์ายในองคก์ร การติดต่อส่ือสารกันในองคก์ร การบริหาร
จดัการชัน้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การประกันคณุภาพการศกึษา การท างานเป็นทีม การจดัท า
โครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา การ
จดัระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ และการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน และ 2) สมรรถนะ มี
ดงันี ้มีภาวะผูน้  า สามารถบรหิารจดัการในชัน้เรียน สามารถส่ือสารไดอ้ย่างมีคณุภาพ สามารถใน
การประสานประโยชน ์และสามารถน านวตักรรมใหม ่ๆ มาใชใ้นการบรหิารจดัการ  

7. การวิจัยทางการศึกษา ประกอบดว้ย 1) สาระความรู ้มีดงันี ้ทฤษฎีการวิจัย 
รูปแบบการวิจยั การออกแบบการวิจยั กระบวนการวิจยั สถิตเิพ่ือการวิจยั การวิจยัในชัน้เรียน การ
ฝึกปฏิบตัิการวิจยั การน าเสนอผลงานวิจยั การคน้ควา้ ศึกษางานวิจยัในการพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนรู ้การใชก้ระบวนการวิจยัในการแกปั้ญหา และการเสนอโครงการเพ่ือท าวิจยั และ 2) 
สมรรถนะ มีดังนี ้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถท าวิจัยเพ่ือ
พฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน  

8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบดว้ย 1) สาระ
ความรู ้มีดงันี ้แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวตักรรมการศกึษาท่ีส่งเสรมิการพฒันาคณุภาพการ
เรียนรูเ้ทคโนโลยีและสารสนเทศ การวิเคราะหปั์ญหาท่ีเกิดจากการใชน้วตักรรมเทคโนโลยีและ
สารสนเทศแหล่งการเรียนรูแ้ละเครือข่ายการเรียนรู ้และการออกแบบ การสรา้งการน าไปใช ้การ
ประเมินและการปรบัปรุงนวตักรรม และ 2) สมรรถนะ มีดงันี ้สามารถเลือกใช ้ออกแบบ สรา้งและ
ปรบัปรุงนวตักรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูท่ี้ดี สามารถพฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้
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ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูท่ี้ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรูท่ี้หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

9. ความเป็นครู ประกอบดว้ย 1) สาระความรู ้มีดงันี ้ความส าคญัของวิชาชีพครู 
บทบาท หนา้ท่ีภาระงานของครู พฒันาการของวิชาชีพครู คณุลกัษณะของครูท่ีดี การสรา้งทศันคติ
ท่ีดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสรา้งศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรูแ้ละการเป็นผู้น  าทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษา และ 2) สมรรถนะ มีดงันี ้รกั เมตตา และปรารถนาดีต่อผูเ้รียน 
อดทนและรบัผิดชอบ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรูแ้ละเป็นผูน้  าทางวิชาการ มีวิสัยทัศน ์ศรทัธาใน
วิชาชีพครู และปฏิบตัติามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

ส่วนท่ี 2 สาระการฝึกทักษะและสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐาน 
ประสบการณว์ิชาชีพ สามารถสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

10. การฝึกปฏิบตัิวิชาชีพระหว่างเรียน ประกอบดว้ย 1) สาระการฝึกทักษะ มี
ดังนี ้การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา  ฝึก
ปฏิบตัิการวางแผนการศึกษาผูเ้รียน ผ่านการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เช่น การสงัเกต การรวบรวมขอ้มูล 
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล รวมถึงการน าเสนอผลการศึกษาโดยมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือ
น าไปสู่การปรบัปรุงพฒันาหลกัสตูรใหไ้ดผ้ลดีมากยิ่งขึน้ อีกทัง้สนบัสนนุใหมี้การน าหลกัสตูรไปใช้
ในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู ้โดยเขา้ไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา และการจดัท าโครงงาน
ทางวิชาการ และ 2) สมรรถนะ อนัไดแ้ก่ สามารถศกึษาและแยกแยะความถนดัความแตกตา่งของ
ผู้เรียนได้ จัดท าแผนการเรียนรูไ้ด้ สามารถฝึกปฏิบัติการสอน ตั้งแต่การจัดท าแผนการสอน 
ปฏิบัติการสอนประเมินผล และปรับปรุง และสามารถจัดท าโครงงานทางวิชาการได้อย่าง
เหมาะสม  

11. การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษาในสาขาวิชาเฉพาะประกอบดว้ย 1) สาระ
การฝึกทักษะ ไดแ้ก่ การบูรณาการความรูม้าใชใ้นการจัดการเรียนการสอน การจัดท าแผนการ
จดัการเรียนรูท่ี้ยึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางของการเรียนรู ้(Child Center) การจดักระบวนการเรียนรู ้
การผลิตส่ือและนวัตกรรมท่ีมีความทันสมัยและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การใช้
เทคนิคและยุทธวิธีในการจดัการเรียนรู ้การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้การท าวิจัยในชัน้เรียน
เพ่ือพัฒนาผูเ้รียน การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจดัการเรียนรูแ้ละพัฒนาคณุภาพผูเ้รียน 
การบนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนรู ้การสมัมนาทางการศึกษา และ 2) สมรรถนะ มีดงันี ้
สามารถจดัการเรียนรูใ้นสาขาวิชาเฉพาะ สามารถประเมิน ปรบัปรุง และพฒันาการจดัการเรียนรู้
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ใหเ้หมาะสมกับศกัยภาพของผูเ้รียน สามารถท าวิจัยในชัน้เรียนเพ่ือพัฒนาผูเ้รียน และสามารถ
จดัท ารายงานผลการจดัการเรียนรูแ้ละการพฒันาผูเ้รียน 

การก าหนดกรอบการประเมินสมรรถนะครู โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน (2553) ไดก้ าหนดสมรรถนะครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือใชใ้นการประเมินการปฏิบตัิงาน
ครู ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั (Core Competency) และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional 
Competency) สามารถสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ คือ 
1.1 การมุ่ งผลสัมฤท ธ์ิ ในการป ฏิบัติ งาน  (Working Achievement 

Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์โดยมีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตังิาน และปรบัปรุงพฒันาประสิทธิภาพและผลงานอยา่งตอ่เน่ือง 

1.2 การบริการท่ีดี (Service Mind) เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการดว้ยความ
เต็มใจ ใส่ใจในการท างาน พรอ้มพฒันาปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหร้ะบบบริการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยยดึความตอ้งการของผูร้บับรหิารเป็นส าคญั 

1.3 ก า รพั ฒ น าต น เอ ง  (Self-development)  เ ป็ น เรื่ อ ง ข อ งก า ร
กระตือรือรน้ ใฝ่เรียนรู ้ติดตามขอ้มูลข่าวสารและพรอ้มแลกเปล่ียนเรียนรู ้มีการสรา้งองคค์วามรู้
และนวตักรรมเพ่ือท าใหต้นเองเกิดการพฒันาขดัความสามารถในการท างาน 

1.4 การท างานเป็นทีม (Team Work) เก่ียวขอ้งกับความร่วมมือในการ
ท างาน การชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนัในการท างาน รวมถึงการใหก้ าลงัใจในยามท่ีเพ่ือนรว่มงานรูส้ึก
ทอ้แท ้นอกจากนีย้งัเป็นเรื่องของการปรบัตวัในการท างานรว่มกนั การเป็นผูน้  าหรือผูต้ามไดอ้ย่าง
เหมาะสมในการท างานร่วมกับผูอ่ื้น เพ่ือสรา้งและด ารงสัมพันธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพ่ือ
พฒันาการจดัการเรียนรูใ้หบ้รรลผุลส าเรจ็ตามเปา้หมายขององคก์ร 

1.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher's Ethics and 
Integrity) เก่ียวข้อวกับการประพฤติตนถูกตอ้งตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู รวมถึงการเป็นแบบอย่างท่ีดีใหก้ับผูเ้รียน และสังคม เพ่ือสรา้งความเช่ือถือศรทัธาใน
วิชาชีพครู 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย 6 
สมรรถนะ คือ 
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2.1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน รู้ (Curriculum and 
Learning Management) เก่ียวข้องกับความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การ
ออกแบบการจัดการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสมและเป็นระบบ การจัดการเรียนรูท่ี้เนน้ผู้เรียนเป็น
ศนูยก์ลางของการเรียนการสอน การใชแ้ละพฒันาส่ือการเรียนการสอน รวมถึงการวดัประเมินผล
การเรียนรูเ้พ่ือพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสงูสดุ 

2.2 การพัฒนาผู้เรียน (Student Development) เก่ียวข้องกับปลูกฝัง
คณุธรรมจริยธรรม รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายใจ ความเป็นประชาธิปไตย ความ
ภมูิใจในความเป็นไทย และการจดัระบบดแูลชว่ยเหลือผูเ้รียนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้คณุภาพ 

2.3 การบริหารจดัการชัน้เรียน (Classroom Management) เก่ียวขอ้วกบั
การจดั สภาพแวดลอ้มในการเรียนรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม การจดัท าสารสนเทศ และเอกสารประจ าชัน้
เรียน การก ากับดูแลชั้นเรียนรายชั้นและรายวิชาเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างมี
ความสขุ และรูส้กึปลอดภยั 

2.4 การวิเคราะห ์สังเคราะห ์และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเ้รียน (Analysis 
and Synthesis of Classroom Research) เก่ียวข้องกับความสามารถในการท าความเข้าใจ 
แยกแยะและรวบรวมขอ้มูล การสรา้งขอ้สรุปอย่างมีระบบ และสามารถน าไปปรบัใชใ้นการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องคก์รหรืองานใน
ภาพรวมและด าเนินการแกปั้ญหา เพ่ือพฒันางานอยา่งเป็นระบบ 

2.5 ภาวะผู้น  าครู (Teacher Leadership) หมายถึง คุณลักษณะและ
พฤติกรรมของครูท่ีแสดงถึงความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์ว่นบคุคล และการแลกเปล่ียนเรียนรูซ้ึ่งกนัและ
กันทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ก่อใหเ้กิดพลงัแหง่การเรียนรูเ้พ่ือพฒันาการจดัการเรียนรูใ้หมี้คณุภาพ 

2.6 การสรา้งความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ (Relationship & Collaborative - Building for Learning Management) หมายถึง การ
ประสาน ความรว่มมือ สรา้งความสมัพันธท่ี์ดี และเครือข่ายกบัผูป้กครอง ชมุชน และองคก์รอ่ืน ๆ 
ทัง้ภาครฐั และเอกชน เพ่ือสนบัสนนุสง่เสรมิการจดัการเรียนรู ้

จากแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู สรุปไดว้่า การพฒันาสมรรถนะครูตอ้งพฒันา
เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีตวัผูเ้รียนจากความตอ้งการของครู มุ่งเนน้การใช้โรงเรียนเป็นฐาน    
มีรูปแบบใหเ้ลือกตามความเหมาะสมของแตล่ะบุคคล สอดคลอ้งกบัภารกิจและหนา้ท่ีท่ีครูปฏิบตั ิ
โดยมีรูปแบบการพฒันาและวิธีการพฒันา คือ มุ่งเนน้ใหมี้สมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและ
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มาตรฐานวิชาชีพทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจ าสายงาน 
(Functional Competency) 

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับสมรรถนะการวิจัยของครู 
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดว้ยรูปแบบการปฏิบัติเชิงสะท้อนกลับในวิชาชีพ มี

ความสอดคลอ้งกบัมโนทศันใ์นการพฒันาวิชาชีพครูดา้นสมรรถนะการวิจยั ท่ีมีการแสวงหาความรู้
จากการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน การวิเคราะห์คุณลักษณะครูท่ีมีการสะท้อนกลับในการ
ปฏิบตัิการสอน สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคณุสมบตัิพืน้ฐานของการเป็นนักวิจยั จึงกล่าวไดว้่า การสอน
และการวิจยัมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกัน ในการปฏิบตัิงานวิชาชีพครูจะเป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกัน
เพ่ือการพัฒนาการสอนไดดี้ยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ไดป้รากฎขอ้สนับสนุนในการอธิบายรายละเอียด 
องคป์ระกอบสมรรถนะการวิจัยของครู จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ดังนี ้ โดย เชมพ ์
(Schempp, 1995) ไดท้  าการศกึษาสมรรถนะการวิจยัของครู โดยการวิเคราะหก์ารแสวงหาความรู้
ของครู จากการศึกษารายกรณีครูมัธยมศึกษา ใช้วิธีการเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้
เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วม วิเคราะหผ์ลงานและเอกสารจากวีดีทัศน ์และการสัมภาษณ ์
ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการจดัการหอ้งเรียนและการท างาน (ของครูกรณีศกึษา) เกิดประสบการณ์
การสอนดา้นสาระความรูท่ี้ใชเ้ป็นหลกัในการสอนมาจากพืน้ฐานความรูเ้ดิม ความคิดเห็นส่วนตวั 
แหล่งท่ีหาไดง้่าย และมาจากความสนใจของนักเรียน ดา้นศิลปะในการสอน ใชก้ารสาธิต การ
ฝึกฝน และการจดักิจกรรม ส่วนดา้นบรรยากาศภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า อิทธิพลภายนอก เช่น กฎ 
นโยบายของโรงเรียน ประสบการณก์ารท างานกรณีศกึษาตา่ง ๆ มากขึน้ ท าใหเ้กิดการพฒันาและ
เป็นประโยชนม์ากขึน้ 

เช่นเดียวกับ เรซ (Race, 1995) ไดส้รุปไวว้่า สมรรถนะการวิจยัมีความเช่ือมโยงอยู่
กบักระบวนการเรียนรูท่ี้ส  าคญั 4 ขัน้ตอน ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความส าเร็จในการท าวิจยั คือ 1) มีความ
ตอ้งการ (Wanting) เป็นแรงจูงใจ ความตัง้ใจท่ีชัดเจน และมีเป้าหมาย 2) การกระท า (Doing) 
เป็นการลงมือปฏิบตัิจริง เรียนรูจ้ากความผิดพลาด และประสบการณ์  3) การตรวจสอบขอ้มูล
ยอ้นกลบั (Feedback) เป็นการตรวจสอบจากผูร้่วมงาน พิจารณาถึงผลลพัธ ์ความส าเร็จความ
ลม้เหลวท่ีเกิดขึน้ และ 4) การคิดไตรต่รอง (Digesting) คือ การมีสามญัส านึกของการเรียนรูด้ว้ย
ประสบการณแ์ละการพิจารณายอ้นกลบั ดงันัน้ การเรียนรูข้องบุคคลท่ีจะก่อใหเ้กิดสมรรถนะการ
วิจัย จึงต้องอาศัยแรงจูงใจในตนเอง มีการลงมือปฏิบัติจริง และการคิดไตร่ตรองจากข้อมูล
ย้อนกลับต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีการปฏิบัติงานของครู นอกจากนี ้ริชช่ี (Ritchie, 2006) ได้
ท าการศกึษาวิเคราะหก์ระบวนการและองคป์ระกอบของการมีสว่นรว่มของครูผูส้อนอย่างยั่งยืนใน
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การวิจัยของครู เพ่ือน าไปสู่การสร้างครูนักวิจัย ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ และผู้น  าการ
เปล่ียนแปลง โดยใชก้ระบวนการ 1) สรา้งประสบการณ์ 2) ใหค้วามร่วมมือ 3) พบกลุ่ม 4) การ
เขียนรายงานวิจยั 5) มุ่งสู่การเป็นครูนกัวิจยั และ 6) ไดร้บัการสนบัสนนุจากหนว่ยงาน ผลการวิจยั
พบวา่ ครูตอ้งมีการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการท างานใหมี้การสอนและการวิจยัควบคูก่นั จึงจะท า
ใหเ้กิดการมีส่วนรว่มและความยั่งยืนของครูนกัวิจยั เช่นเดียวกบั โซ เคย ์เชง (SOH Key Cheng, 
2011) ไดท้  าการวิจยัและพัฒนาครูนักวิจยัในโรงเรียนท่ีเนน้หลกัสูตรนวตักรรมการเรียนการสอน 
(Action Research-AR/School based Curriculum Innovations-SCI) โดยใชก้ระบวนการพฒันา 
คือรูปแบบ Celebrating Learning through Action Research (CLEAR)  มีกระบวนการ Three 
C’s: Particularly Confidence, Cooperation, Curiosity ผลการวิจัยพบว่า โครงการ AR/SCI 
ด  าเนินการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เริ่มตน้ดว้ยการระบปัุญหาและมีแหล่งท่ีมาของ
ปัญหา โดยใชก้ระบวนการ Three C’s โครงการประสบผลส าเร็จอย่างมากในเรื่องการพัฒนา
โรงเรียนดว้ยวิธีการท่ีเนน้การปฏิบตัิอยา่งแทจ้รงิ 

ในส่วนของนักการศึกษาไทยนั้น สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ (2545) ไดท้  าการศึกษา
เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรครูนกัวิจยัในชัน้เรียนส าหรบันกัศึกษาวิชาชีพครู พบว่า สมรรถนะครู
นกัวิจัยท่ีพึงประสงค ์มี 5 องคป์ระกอบ คือ 1) ดา้นจิตวิจยั 2) ดา้นการแสวงหาความรูอ้ย่างเป็น
ระบบ 3) ด้านการเป็นผู้เรียนรู้การสอน 4) ด้านการปฏิบัติ เชิ งสะท้อนกลับ และ  5) ด้าน
คณุลกัษณะความเป็นครู เช่นเดียวกับ ปรีดา เบ็ญคาร (2548) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับการส่งเสริมการ
รบัรูค้วามสามารถของตนในกระบวนการพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู โดยได้
ก าหนดความสามารถในการวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน เป็นทกัษะท่ีแสดงออกมาใน 3 ลกัษณะ คือ 
1) ความรูพื้น้ฐานดา้นวิธีวิทยาการวิจยั ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ ดา้นระเบียบวิธีวิจยั ดา้นการวาง
แผนการวิจัย และดา้นการเขียนรายงานการวิจัย  2) ดา้นทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ประกอบดว้ย 8 ดา้น คือ ดา้นการส ารวจและวิเคราะหปั์ญหาการวิจยั ดา้นการระบปัุญหา การวิจยั 
ดา้นการก าหนดแนวคิดการวิจยั ดา้นการก าหนดนวตักรรมการวิจยั ดา้นการก าหนดแนวทางการ
แก้ปัญหา ด้านการวางแผนและรวบรวมข้อมูล ด้านการสะท้อนผล และด้านการน าเสนอ
ผลการวิจัย และ 3) ดา้นเจตคติต่อการวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน สอดคลอ้งกับ วรรณะ บรรจง 
(2551) ท่ีไดศ้กึษาเก่ียวกบัปัจจยัเชิงสาเหตแุละผลของเอกลกัษณแ์ละการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนในการเป็นครูนักวิจยัของนักศึกษาครูท่ีมีต่อพฤติกรรมครูนกัวิจยัของนกัศึกษาครูในยุคปฏิรูป
การศึกษา โดยไดก้ าหนดพฤติกรรมการวิจยัไวเ้ป็นคณุลกัษณะของนกัวิจยั ในกระบวนการวิจยั 5 
ด้าน คือ 1) การก าหนดปัญหา 2) การทบทวนวรรณกรรม 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การ
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ประเมินผลการวิจัย และ 5) การเขียนรายงานการวิจัย อีกทั้งอรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล (2556)  
ได้ศึกษาและสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะครูนักวิจัย สรุปได้ว่า  
เป็นความสามารถท่ีมีองคป์ระกอบหลกั คือ สมรรถนะครู และสมรรถนะการเป็นนักวิจยัท่ีบูรณา
การเป็นกลุ่มโครงสรา้งพฤติกรรมทางสติปัญญา จิตวิจยั และทกัษะปฏิบตัิ เกิดเป็นภาพรวมของ
สมรรถนะครูนักวิจยั มีสมรรถนะย่อย ๆ หลายดา้น เช่น มีความรูส้ึกไตร่ตรอง ตอ้งการคน้หาขอ้
สงสยัในการสอน มีทกัษะในการพฒันาการเรียนการสอน มีการแสวงหาความรูอ้ย่างเป็นระบบมี
ความรูค้วามสามารถเก่ียวกับรูปแบบและระเบียบวิธีวิจัย มีทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สามารถวิเคราะห ์สงัเคราะหค์วามรู ้มีจรรยาบรรณนกัวิจยั รวมทัง้คณุลกัษณะส่วนบคุคลท่ีเอือ้ตอ่
การท าวิจัย เช่น เจตคติเชิงวิทยาศาสตร ์ใฝ่รู ้อดทน รอบคอบ เป็นลักษณะส าคัญของครูท่ี
แสดงออกถึงการเป็นครูผูแ้สวงหาความรูอ้ันจะน าไปสู่การเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง ดังนั้น 
สมรรถนะครูนกัวิจยั จงึประกอบไปดว้ย 3 ดา้น คือ 1) ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ 2) ดา้นจิตวิจยั และ 
3) ดา้นทักษะปฏิบัติ และสอดคล้องกับ ทิพวรรณ ภัทรนุสรณ์ (2556) ไดส้ังเคราะห์งานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกับตัวแปรสมรรถนะการวิจัยของครู สรุปได้ว่า การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยมี
องคป์ระกอบของการวัดสมรรถนะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบดา้นความรูเ้ก่ียวกับการวิจัย 
หมายถึง ความรูข้องครูเก่ียวกบัเนือ้หาสาระท่ีท าวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั และการออกแบบการวิจยั 2) 
องคป์ระกอบด้านทักษะการวิจัย หมายถึง ความสามารถของครูในการผลิตหรือกระท าตาม
กระบวนการวิจัย ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัยการ
ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การวางแผนด าเนินการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลู 
การประเมินผลการวิจยั และการเขียนรายงานการวิจยั และ 3) องคป์ระกอบดา้นเจตคติต่อการ
วิจยั หมายถึง การประเมินคา่ถึงประโยชนข์องการวิจยั ความรูส้ึกท่ีมีตอ่การวิจยั และจากงานวิจยั
ของ ขวัญดาว แจ่มแจ้ง (2556) ไดศ้ึกษาองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการวิจัยท่ีจ  าเป็นของ
อาจารยม์หาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการศึกษา พบว่า องคป์ระกอบของสมรรถนะด้านการวิจัยท่ี
จ  าเป็นส าหรับอาจารย์ จ  านวน  9 องคป์ระกอบ 71 ตัวแปรสังเกตได้ ประกอบด้วย 1) ความรู้
ความสามารถเบือ้งตน้ทางการวิจยัมี 6 ตวัแปร 2) ความสามารถในการท าวิจยั มี 4 ตวัแปร 3) การ
จดัท าโครงรา่งวิจยั มี 9 ตวัแปร 4) การด าเนินการวิจยั มี 10 ตวัแปร 5) บรบิทมหาวิทยาลยัราชภฏั
และพื ้นท่ีรับผิดชอบมี 3 ตัวแปร 6) การบริหารจัดการโครงการวิจัย มี 19 ตัวแปร 7) การน า
ผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์มี 5 ตวัแปร 8) การบริหารจดัการผลผลิตของงานวิจยั มี 5 ตวัแปร และ 
9) คณุลกัษณะนกัวิจยั มี 10 ตวัแปร  
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จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่า การสอนและการวิจัย มีความสัมพันธ์
เก่ียวขอ้งกัน ในการปฏิบตัิงานวิชาชีพครู เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกันเพ่ือการพฒันาการเรียน
การสอนไดดี้ยิ่งขึน้ โดยใชห้อ้งเรียนเป็นฐานในการปฏิบตักิารสอนควบคูไ่ปกบัการสรา้งองคค์วามรู้
ใหม่ มุ่งแสวงหาความรูจ้ากประสบการณต์า่ง ๆ ในบริบทชัน้เรียน เพ่ือท าความเขา้ใจสถานการณ์
การปฏิบตัโิดยใชข้อ้มลูเพ่ือตดัสินใจปรบัปรุงการสอนของตนเองอยา่งเป็นระบบ และใชผ้ลการวิจยั
นัน้ไปพฒันาคณุภาพผูเ้รียนเพ่ือใหเ้กิดคณุภาพตอ่การจดัการศกึษาอย่างแทจ้รงิ 

ดงันัน้ แนวทางและวิธีการส่งเสริมสมรรถนะการวิจยัของครู จึงควรใชก้ารสนบัสนุน
ใหค้รูท าวิจยัโดยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตการท างานปกติ ใหเ้กิดความยั่งยืนในกระบวนการของ
การท าวิจยัเพ่ือการพฒันาการเรียนการสอน สง่ผลตอ่การพฒันาคณุภาพผูเ้รียน คือ ครูทัง้โรงเรียน
รว่มมือกนัพฒันาผูเ้รียน การท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน จึงเป็นการวิจยัท่ีครูทกุคนตอ้งมี
สว่นรว่มในลกัษณะรวมพลงัเพ่ือการท าวิจยั (สวุิมล วอ่งวานิช, 2553) 

ตอนที ่3 แนวคิดสุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry)   
1. ความเป็นมาและความหมายของสุนทรียแสวงหา 

มีผูใ้หค้  าจ ากดัความของค าว่า Appreciative Inquiry เป็นภาษาไทยไวห้ลายค า เช่น 
“การสืบสอบแบบช่ืนชม” (เกตุฤดี ราชไชยา, 2547; พิรดา ธุระเจน, 2550; สิริกร โตสติ, 2557) 
“สนุทรียสาธก” (จิตติ รศัมีธรรมโชติ, 2558; ไพฑรูย ์ช่วงฉ ่า, 2559; ภิญโญ รตันาพนัธุ,์ 2554 ;วาก
เนอร,์ 2553; วิจารณ ์พานิช, 2555) “สนุทรียปรศันี” (วนัชยั วฒันศพัท,์ 2560; อทุยัวรรณ กาญจน
กามล, 2557) “สุนทรียแสวงหา” (ดษุฎี โยเหลา, 2559; สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2554) ซึ่งในการ
วิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชค้  าวา่ สนุทรียแสวงหา 

สนุทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry) หรือเรียกว่า AI เป็นแนวคิดท่ีพฒันาขึน้โดย 
เดวิด โคพเพอรไ์รเดอร  ์(David Cooperrider) ถือก าเนิดขึน้ในปี ค.ศ.1980 ในชัน้เรียนหลักสูตร
พฤติกรรมองค์การระดับปริญญาเอก (Organizational Behavier Doctoral Program) ของ
มหาวิทยาลยัเคส เวสเทิรน์ รีเสรฟิ (Case Western Reserve University) ในระหวา่งท่ีโคพเพอร ์ไร
เดอร ์(Cooperrider) ศกึษาในหลกัสตูรนีไ้ดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชิกของทีมงานมหาวิทยาลยัซึ่งรว่มกบั
ทีมงานของคลินิกเคลฟเวอรแ์ลนด ์(Cleverland Clinic) ไดท้  าการวินิจฉัยหรือวิเคราะหค์ลินิกแห่ง
นีด้ว้ยวิธีการ Conventional Diagnosis or Organizational Analysis เพ่ือคน้หาความผิดพลาดท่ี
เกิดขึน้กับปัจจัยด้านสังคมขององค์การนี ้ พบความร่วมมือเชิงบวก (Positive Cooperation) 
นวตักรรมและความเสมอภาค (Egalitarian Governance) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่เคยพบในองคก์ารอ่ืน ๆ 
ท่ีเคยวินิจฉัยมา ต่อมาโคพเพอรไ์รเดอร ์(Cooperrider) จึงไดศ้ึกษาปัจจยัดงักล่าวในเชิงลึก จนได้
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ขอ้สรุปเป็นทฤษฎีและแนวคิดของสุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry) (จิตติ รศัมีธรรมโชติ, 
2558) ซึ่งไดท้  าให้วงวิชาการหันมาสนใจแนวคิดสุนทรียแสวงหาในการพัฒนาองคก์ร (Lewis, 
Passmore, & Cantore, 2011; Watkins, Mohr, & Kelly, 2011) โดยสุนทรียแสวงหา เป็นทั้ง
ร ะ เบี ย บ วิ ธี  (Methodology)  (Cockell & McArthur-Blair, 2012; Cooperrider, Whitney, & 
Stavros, 2003; Watkins, Mohr, & Kelly, 2011) และมุมมองท่ีไดมี้การอธิบายว่า เป็นการศึกษา
ถึงระบบตา่ง ๆ ท่ีมนษุยเ์ราเก่ียวขอ้งในชีวิตนี ้อยู่ไดด้ว้ยปัจจยัอะไร เม่ือเวลาท่ีระบบนัน้ท างานไดดี้
ท่ีสดุ มีองคป์ระกอบอะไรท่ีรว่มกนัท างานไดอ้ย่างดีท่ีสดุในเวลานัน้บา้ง ดงันัน้สนุทรียแสวงหา จึง
ไปกนัไดดี้และมีความสมัพนัธอ์ยา่งลึกซึง้กบัแนวทางการศกึษาวิจยัของจิตวิทยาเชิงบวก (Positive 
Psychology) ซึ่งมีแนวคิดแบบเดียวกันคือ อยู่ตรงกันขา้มกับแนวคิดมองหาปัญหาท่ีท าใหร้ะบบ
ท างานบกพร่องแล้วหาทางแก้ไขปัญหา หรือในจิตวิทยาแบบท่ีเคยเป็นมาคือ การคน้หาความ
บกพร่องของมนุษย์เพ่ือการแก้ไขรักษาความบกพร่องนั้น หรือสรุปได้ว่าเน้นการพัฒนาจุด
แข็ง (Strengths) ของมนุษยม์ากกว่าการมองหาจุดอ่อน  (Weak) ปัจจุบันแนวคิดนีไ้ดร้บัความ
สนใจจากนกัวิชาการดา้นพัฒนาองคก์ร การพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์และการพฒันาสงัคมอย่าง
แพรห่ลาย 

ความเช่ือเก่ียวกบัธรรมชาตมินษุยต์ามแนวคิดสนุทรียแสวงหาท่ีส าคญั มีดงันี ้
1. ทัง้ปัจเจกบคุคลและกลุ่มมีพรสวรรคเ์ฉพาะตนและกลุม่ ทกัษะ และมีส่วนรว่ม

ในการพฒันาชีวิต  
2. องคก์รเป็นระบบสงัคมมนษุย ์ทรพัยากรท่ีมีความสามารถสรา้ง และด ารงชีวิต

ดว้ยภาษา 
3. การตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งกนัจะน าไปสูค่วามคดิท่ีมีคณุคา่และผลลพัธท่ี์เป็นไป

ไดใ้นอนาคต 
สุนทรียแสวงหา เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ท่ีเน้นวิธีการเปล่ียนแปลงระบบแทนการ

มุง่เนน้ ท่ีการแกปั้ญหา (Cockell & McArthur-Blair, 2012) โดยมีความแตกตา่งจากกระบวนทศัน์
ในการแกปั้ญหาในแง่ท่ีว่า สนุทรียแสวงหาไม่ไดแ้กปั้ญหาดว้ยการมุ่งเนน้ไปท่ีตวัปัญหาแตมุ่่งเนน้
ไปท่ีการคน้หาจุดแข็ง การช่ืนชม และใหค้ณุคา่กบัสิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีมีอยู่ การสนทนาเพ่ือหาทางออกท่ี
ควรจะเป็น โดยเช่ือว่า องคก์รมีสิ่งดีท่ีซ่อนเรน้ท่ีจะตอ้งคน้หาและต่อยอดขยายผล สามารถแสดง
ดงัภาพ ดงันี ้
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ตาราง 1 กระบวนทศัน ์2 แบบเพ่ือการเปล่ียนแปลงองคก์ร (Two Paradigms for Organizational    
Change) 

กระบวนทศันท์ี่ 1 : Traditional OD 
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ : Organizing is a Problem to be 

Solved 

กระบวนทศันท์ี่ 2 : Appreciative Inquiry 
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ : Organizing is a Mastery to be 

Embraced 

ความตอ้งการจ าเป็นตามความรูส้กึ (Felt Need) การช่ืนชม (Appreciating) 

การระบปัุญหา (Identification of Problem) 
การใหค้า่สงูสดุกบัสิง่ที่มีอยู ่(Vaulting the Best of 

what is) 
  

วิเคราะหส์าเหต ุ(Analysis of Causes) 
จินตนาการ (Envisioning) 

สิง่ที่นา่จะเป็นไปได ้(What might be) 
  

การวเิคราะหท์างแกท้ี่เป็นไปได ้
(Analysis of Possible Solutions) 

การสานเสวนา (Dialoguing) 
สิง่ที่ควรจะเป็น (What should be) 

  
การวางแผนปฏิบตัิการ (Action Planning) 

วิธีแกปั้ญหา (Treatment) 
การสรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่(Innovating) 
สิง่ที่จะเกิดขึน้ (What will be) 

ท่ีมา: Cooperrider, Whitney, & Stavros (2003); Watkins, Mohr, & Kelly (2011) 

จากตารางแสดงกระบวนทัศน์ 2 แบบ เพ่ื อการเป ล่ียนแปลงองค์กร (Two 
Paradigms for Organizational Change) จากแบบท่ี 1 เป็นกระบวนการแกปั้ญหาท่ีในแบบเดิมท่ี
คุน้เคยในลักษณะการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งเริ่มตน้จากการระบุปัญหาท่ีต้อง
แกไ้ขว่ามาจากสาเหตอุะไร แลว้วิเคราะหห์าทางแกไ้ขปัญหา ระบวุิธีการแกปั้ญหา แลว้ด าเนินการ
แก้ไขปัญหา เม่ือเปล่ียนเป็นแบบท่ี 2 สุนทรียแสวงหา เป็นการคน้หาจุดแข็ง การช่ืนชมและให้
คณุคา่กบัสิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีมีอยู ่การสนทนาเพ่ือหาทางออกท่ีควรจะเป็น โดยเช่ือวา่ องคก์รมีสิ่งดีท่ีซอ่น
เรน้ท่ีจะตอ้งคน้หาและตอ่ยอดและขยายผล จนเกิดการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่หรือนวตักรรมในองคก์ร 
ดงันัน้ สนุทรียแสวงหาจึงเป็นทัง้ ระเบียบวิธี (Methodology) และแนวคิดท่ีเป็นกระบวนการน ามา
ประยกุตใ์ช ้

นิยามของสุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry: AI) คือการศึกษาและการส ารวจ
ว่าจะเกิดอะไรขึน้กบัวงจรชีวิตของมนษุย ์เม่ือพวกเขาไดท้  าหนา้ท่ีของตนอย่างดีท่ีสดุ ซึ่งแนวคิดนี ้
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น าไปสู่การพฒันาทัง้ในระดบับคุคลและระดบัองคก์ร โดยมีรากฐานมาจากสมมติฐานท่ีวา่ ค  าถาม 
(Questions) และบทสนทนา (Dialogue) เก่ียวกับจุดแข็ง ความส าเร็จ คุณค่า ความหวัง และ
ความฝันจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงตนเอง ซึ่ ง โคพเพอร์ไรเดอร์, วิตนีย์  และสตาฟรอส 
(Cooperrider, Whitney, & Stavros, 2003) ได้ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับ AI ว่าเป็นการมุ่งความ
สนใจไปท่ีจุดแข็งท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าการมุ่งความสนใจไปท่ีปัญหา โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
ของการวิเคราะหกิ์จกรรม และหาทางด าเนินการใหสู้่เปา้หมาย เพ่ือ 1) สรา้งความสมัพนัธท่ี์ท าให้
บคุคลไดร้บัการรบัรูใ้นความสมัพนัธม์ากกว่าในบทบาท 2) สรา้งโอกาสใหบ้คุคลไดร้บัฟัง 3) เปิด
โอกาสใหบุ้คคลไดฝั้น และแบง่ปัน 4) สรา้งสภาวะแวดลอ้มในท่ีซึ่งบคุคลสามารถเลือกการมีส่วน
รว่มได ้5) สนบัสนนุการกระท าและท าใหเ้กิดความคิดชดัเจน และ 6) มีความคดิและการกระท าใน
เชิงบวก  กล่าวโดยสรุป สุนทรียแสวงหา จึงเป็นกระบวนการท่ีแนะให้มนุษย์จัดการและ
เปล่ียนแปลงชีวิตใหดี้ท่ีสุดตามศกัยภาพของตน (Whitney & Trosten-Bloom, 2010) นอกจากนี ้
วตักินส,์ มอร ์และเคลล่ี (Watkins, Mohr, & Kelly, 2011) ไดท้  าการศึกษาและเช่ือในแนวคิดของ
สุนทรียแสวงหาท่ีว่าเป็นกระบวนการคน้หาอย่างเป็นระบบว่า อะไรเป็นสาเหตสุ  าคญั ท่ีจะท าให้
ระบบด าเนินไปอย่างดีท่ีสุด โดยเฉพาะเม่ือระบบนั้นสามารถบรรลุซึ่งประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น
สุนทรียแสวงหา จึงเป็นศิลปะของการถามค าถามท่ีน าไปสู่การส่งเสริมใหร้ะบบมีศกัยภาพเพียง
พอท่ีจะพัฒนาไปสู่ศกัยภาพสูงสุด จะเปิดโอกาสใหก้ับจินตนาการและนวัตกรรม เช่นเดียวกับ 
ดษุฎี โยเหลา (2559) ไดส้รุปนิยามของสนุทรียแสวงหาไวว้า่ เป็นศิลป์ และการปฏิบตัิเก่ียวกบัการ
ถามท่ีสรา้งความเขม้แข็งท่ีจะเขา้ใจ คาดคะเน และเพิ่มศกัยภาพทางบวกใหก้ับระบบ (องคก์ร 
ชมุชน) โดยมีแก่นคือ เป็นกระบวนการคน้หาผ่านค าถามทางบวก ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมในกระบวนการใน
ครัง้หนึ่ง ๆ มีไดห้ลายรอ้ยคนและอาจถึงหลายพนัคน สอดคลอ้งกบั ภิญโญ รตันาพนัธุ ์(2554) ได้
ใหแ้นวคิดไว้ว่า เป็นการน าเรื่องของกระบวนการมาปรบัใชเ้พ่ือพัฒนาองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยเป็นการเปิดโอกาสใหก้ับจินตนาการและนวตักรรมแทนท่ีจะเป็นความคิดดา้นลบหรือ
การวิพากษว์ิจารณ ์และมีสมมตฐิานวา่ในทกุระบบมีแตมี่เรื่องราวดา้นบวกท่ีสรา้งแรงบนัดาลใจ 

2. หลักการของสุนทรียแสวงหา 
สุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry) ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 5 ประการ

(Cooperrider, Whitney, & Stavros, 2003) ไดแ้ก่ 
1. The Constructionist Principle คือ หลักของนักสรา้ง หมายถึง เม่ือบุคคล

ไดร้บัประสบการณ์ (Experience) ย่อมเป็นเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับกับสงัคม ดงันัน้สิ่งท่ีส่งผลต่อการ
รบัรูแ้ละความเช่ือของบุคคลจึงเป็นผลมาจากอิทธิพลทางสังคม (Social System) ดังนั้น การ
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สนทนาระหว่างผู้คนในสังคมผ่านภาษาพูด (Language) จึงเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีน าไปสู่การ
คน้หาท าความเขา้ใจตนเองของบุคคล ทัง้นี ้การตีความหมาย (Interpretation) จากการสนทนา
พดูคยุเชิงลกึ ยอ่มท าใหผู้ส้นทนาเกิดการใครค่รวญ สะทอ้นคิด ตีความหมายในสิ่งท่ีไดย้ิน น าไปสู่
การเห็นคณุค่าและการเปล่ียนแปลงภายใน โดยในองคก์รหลายแห่งไดมี้การน าแนวคิดเก่ียวกับ
การท าความเขา้ใจมาใชใ้นการคน้หาและประเมินจดุแข็งขององคก์รทัง้ในระดบับุคคล และระดบั
องคก์ร เครื่องมือท่ีนิยมใช ้เช่น การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มและแผนกลยุทธ ์(SWOT Analysis) 
การวิเคราะหห์าความตอ้งการพฒันา (Need Assessment) รวมถึงการประเมินผลการท างาน การ
ตรวจสอบ และการส ารวจ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือดงักล่าวไม่ไดมุ้่งเนน้ท่ีการคน้หา “ปัจจยัแห่ง
ความส าเรจ็หรือศกัยภาพขององคก์รและของมนษุย”์ ทัง้ท่ีในความเป็นจรงิปัจจยัแหง่ความส าเรจ็มี
บทบาทส าคญัตอ่การขบัเคล่ือนและพฒันาองคก์ร ดงันัน้ ในปัจจุบนัองคก์รหลายแห่งจึงน า หลกั
ของนักสรา้งตามแนวคิดสุนทรียแสวงหา (Cooperrider, Whitney, & Stavros, 2003) มาใชเ้ป็น
เครื่องมือในการค้นหาคุณค่ของคน ทีมงาน และองค์กร เพ่ือให้การท างานในองค์กรเกอก
ประสิทธิภาพสงูสดุ และเพื่อใหก้ารใชแ้นวคดิสนุทรียแสวงหาบรรลเุปา้หมาย ทีมงานผูบ้รหิาร ผูน้  า 
และผูก้ระตุน้การเปล่ียนแปลงในองคก์รจึงตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจความเป็นมาขององคก์ร และ
เขา้ใจในชีวิตความเป็นอยู่ของคนในองคก์ร ตลอดจนตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห ์การ
เขา้ใจและตีความหมายในสิ่งท่ีพบเห็นและสิ่งท่ีไดย้ินโดยผ่านการส่ือสารพูดคยุ สนทนา และการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิกในองคก์ร แล้วน าผลลัพธ์ท่ีไดม้าวิเคราะหตี์ความเพ่ือท า
ความเขา้ใจ ต่อยอดในการสรา้งความรูใ้หม่ในอนาคต ดงันัน้หนทางท่ีช่วยใหอ้งคก์รไดค้น้หาจุด
แข็งท่ีเป็นความสามารถหลกัขององคก์ร เพ่ือน ามาก าหนดกลยทุธข์ององคก์รนัน้ ควรกระตุน้ใหท้กุ
คนในองคก์รเกิดการสนทนาพูดคยุในเชิงลึก รวมถึงการใครค่รวญตีความหมาย ใหค้ณุคา่ในสิ่งท่ี
ไดย้ิน เห็นคณุคา่ซึ่งกนัและกนั อนัจะน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงท่ีเกิดในอนาคตขององคก์ร 

2. The Poetic Principle คือ หลักกวี กล่าวคือ องค์กรเปรียบเช่นดังการเปิด
หนังสือซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างผูเ้ขียนร่วมและการตีความใหม่ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความจริง
ท่ีวา่ในการท างานไม่มีองคใ์ดท่ีจะมีมมุมองความคดิเห็นแคเ่พียงมมุมองเดียว ดงันัน้ การรว่มแสดง
ความคิดเห็นของแตล่ะบคุคลจึงเปรียบเสมือนกบั “ผูอ้่าน” หรือ “Reader” ท่ีน ามมุมองใหม่เขา้มา 
โดยในสายตาแต่ละคู่จะมองไปยังอดีต (The Past) ปัจจุบัน (The Present) และอนาคต (The 
Future) ซึ่งชว่ยใหส้ามารถคน้หาทรพัยากรในการเรียนรูแ้ละแรงบนัดาล (Inspiration) ท่ีแปลกใหม ่
ทัง้นี ้ทุกคนในองคก์รสามารถร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวเก่ียวกับความปรารถนาในองคก์ร (Wish) 
เพ่ือน ามาสู่การวิเคราะห ์ตีความหมาย สรา้งคุณค่าใหส้ังคมชุมชน โดนการเปิดเผยเรื่ องราวใน
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องคก์รสะทอ้นถึงชีวิต ความเป็นอยู่ของผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในองคก์รผ่านการสนทนา พูดคุยท่ีอาศยั
การเล่าเรื่องเป็นกลยุทธ์การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง ท่ีช่วยให้เกิดการสะท้อนคิด 
ตีความหมายเรื่องราวชีวิตของตวัละครในองคก์รไดช้ดัเจนและง่ายตอ่การท าความเข้าใจ ส่งผลให้
บุคคลในองคก์รเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะเรียนรูเ้รื่องราวชีวิตในองคก์รร่วมกัน รวมถึงการสรา้ง
มิตรภาพ รอยยิม้ และความส าเรจ็รว่มกนั 

3. The Simultaneity Principle คือ หลักการถึงพรอ้ม แนวคิด “การท างานแบบ
แยกส่วน” ท่ียึดถือปฏิบตัิตามกนัมาในองคก์ร ปัจจบุนัไดถ้กูปรบัเปล่ียนใหก้ลายเป็นแนวคิด “การ
ท างานร่วมกัน” หรือ “Gather” มีการสรา้งสัมพันธภาพอันดีและการติดต่อส่ือสาร ทั้งนีก้ารใช้
ค  าถามเชิงบวกกระตุน้เพ่ือกระตุน้ศกัยภาพ ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพรอ้ม ๆ กนั โดยเนน้การคน้หา
คณุค่าท่ีมีอยู่ในตวัคน ทีมงานและองคก์ร ผ่านการใชเ้ทคนิคค าถามเชิงบวกเพ่ือสรา้งการเปล่ียน
แปลทัง้ภายในและภายนอกในระดบับคุคล ทีมงาน และองคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิ่งค  าถามเชิงบวก
ท่ีเป็นค าถามแบบเฉพาะเจาะจงอย่างลึกซึง้ ถือเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัท่ีท าใหส้มาชิกในองคก์ร
เกิดแรงบนัดาลใจ ในการบอกเล่าเรื่องราว ความส าเร็จ อนัจะก่อใหเ้กิดบรรยากาศของการพูดคยุ
อย่างไม่เป็นทางการ รอยยิม้ เสียงหวัเราะ การสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดี การสะทอ้นคิด ซึ่งน าไปสู่การ
สรา้งสรรคน์วตักรรมแปลกใหมท่ัง้ในระดบับคุคล ทีมงาน และองคก์ร 

4 .  The Anticipatory Principle คื อ  ห ลั ก ค า ด ก า รณ์ อ น า ค ต อ ง ค์ ก ร 
(Organizations) และบุคคล (People) มีแนวโนม้เติบโตไดจ้ากการมองภาพเชิงบวกของพวกเขา
ในอนาคต เฉกเช่นดงัดอกทานตะวนัหรือเฮลิคอปเตอรท่ี์พุ่งทะยานไปสู่ดวงอาทิตย ์ความคาดหวงั
ของพวกเขาท่ีมีต่ออนาคตและความเช่ือว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ ถือเป็นหัวใจของการสนทนาตาม
แนวคิดสนุทรียแสวงหา โดยการมุ่งเนน้การน าสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการคาดการณถ์ึงอนาคตขององคก์ร 
เพ่ือสรา้งภาพในอนาคตร่วมกันของสมาชิกในองคก์รผ่านมุมมองเชิงบวก  และการคาดการณ์
อนาคตท่ีไดน้  าเอาพลังจินตนาการร่วมกันของสมาชิกในองคก์รในสิ่งท่ีดีงาม เพ่ือสรา้งภาพใน
อนาคตท่ีมีความชดัเจน จะน าไปสู่การวางแผน ออกแบบปฏิบตัิ ก ากบัติดตามประเมินผลไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งสง่ผลใหอ้งคก์รเกิดการพฒันาไดอ้ยา่งยั่งยืน 

5. หลกัมองเชิงบวก (The Positive Principle) หลกัการนีมุ้่งเนน้การมีเจตคติเชิง
บวกตอ่สิ่งตา่ง ๆ โดยในการตัง้ค  าถามเพ่ือคน้หาขอ้มลูประสบการณค์วามส าเรจ็ของบคุคลภายใน
องคก์ร ผูก้ระตุน้สามารถท าไดโ้ดยเริ่มตน้ดว้ยการสรา้งสัมพันธภาพอนัดีผ่านการพูดคยุ และใช้
กิริยาท่าทางท่ีสรา้งความน่าเช่ือถือไวว้างใจ เพ่ือให้สมาชิกในองคก์รเปิดใจเล่าประสบการณ์
ความส าเรจ็ไดอ้ยา่งวางใจ ซึ่งน าไปสูผ่ลลพัธใ์นการพฒันาเปล่ียนแปลง 
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กล่าวโดยสรุปหลกัการทัง้ 5 ประการตามแนวคดิสนุทรียแสวงหา ดงักลา่วขา้งตน้ ถือ
เป็นหัวใจส าคญัของแนวคิดการปฏิบตัิเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามทฤษฎีสุนทรียแสวงหา นั่นคือ 
การคน้หาเรื่องราวประสบการณอ์นัดีจากองคก์รเพ่ือน าไปสู่การพฒันาเปล่ียนแปลงรว่มกนั อีกทัง้
ยงัชว่ยสง่เสรมิใหเ้กิดการสรา้งสมัพนัธภาพ การสรา้งเครือขา่ยและการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งบคุคล
ทีมงาน ตลอดจนการสรา้งความรูส้ึกเช่ือใจซึ่งกนัและกนั ซึ่งน าไปสูก่ารสรา้งความส าเร็จรว่มกนัใน
องคก์รไดอ้ยา่งยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

ต่อมา วัตกินส์, มอร ์และเคลล่ี (Watkins, Mohr, & Kelly, 2011) ได้ท าการศึกษา
และเช่ือในแนวคิดของสุนทรียแสวงหา (AI) ท่ีว่า เป็นกระบวนการคน้หาอย่างเป็นระบบว่า อะไร
เป็นสาเหตสุ  าคญัท่ีจะท าใหร้ะบบด าเนินไปอย่างดีท่ีสดุ โดยเฉพาะเม่ือระบบนัน้ สามารถบรรลซุึ่ง
ประสิทธิผลสงูสดุ ซึ่ง AI เป็นศลิปะของการใชค้  าถามท่ีน าไปสูก่ารสง่เสรมิใหร้ะบบมีศกัยภาพเพียง
พอท่ีจะพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสดุ จะเปิดโอกาสใหก้ับจินตนาการและนวตักรรม โดยไดเ้พิ่มเติม
หลกัการพืน้ฐานของ AI เขา้มา 3 ประการ รวมเป็น 8 ประการ ดงันี ้

1. The Constructionist Principle คือ หลักนักสร้าง มุ่งเน้นไปยังการค้นหา
ความหมายของค าพดูจากการสนทนาพดูคยุเชิงลกึ 

2. The Simultaneity Principle คือ หลักการถึงพรอ้ม เป็นการค้นหาศักยภาพ
ผา่นการค าถามเชิงบวกเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอย่างมีสว่นรว่มไปพรอ้มกนั 

3. The Poetic Principle คือ หลักกวี เป็นหลัก ท่ี เน้นการเปิดเผยเรื่องราว
ประสบการณ์อนัมีคณุค่าอนัดีงามท่ีอยู่ภายในตวับุคคล ทีมงาน และองคก์ร ตัง้แต่อดีต ปัจจุบนั 
จนถึงอนาคต 

4. The Anticipatory Principle คือ หลกัคาดการณอ์นาคต เป็นการมุ่งเนน้ใหน้  า
สิ่งท่ีเกิดขึน้จากการคาดการณถ์ึงอนาคตขององคก์ร  

5. The Positive Principle คือ หลกัการมองเขิงบวก มุ่งเนน้การใชม้มุมองเจตคติ
เชิงบวก ในการตัง้ค  าถามเพ่ือคน้หาประสบการณเ์รื่องราว 

6. The Wholeness Principle คือ หลักการมองภาพรวม เป็นภาพรวมของ
อนาคตท่ีผูมี้สว่นรวมพงึปรารถนา 

7. The Enactment Principle คือ หลักของการปฏิบตัิจริง เปรียบเสมือนกับการ
ประสบความส าเรจ็ คือ การเปล่ียนแปลงในทางบวกนัน้ไดเ้กิดขึน้แลว้ 

8. The Free Choice Principle คือ หลกัของการเลือกอย่างอิสระ เป็นการมีส่วน
รว่มและแบง่ปัน 
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3. กระบวนการของสุนทรียแสวงหา 
โคพเพอรไ์รเดอร,์ วิตนีย ์และสตาฟรอส (Cooperrider, Whitney, & Stavros, 2003) 

ไดท้  าการศกึษากระบวนการสุนทรียแสวงหา ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน (4-D Cycle) โดยจะเริ่มตน้
ด้วยการก าหนดอย่างไตร่ตรองว่าเราจะท าการศึกษาอะไร ซึ่งสิ่งท่ีเลือกเป็นการก าหนดสิ่งท่ี
ตอ้งการรู ้ดงันี ้

1. การคน้หา (Discovery) เป็นการร่วมมือกันคน้หาอย่างกวา้งขวางเพ่ือจะเห็น
ว่า "อะไรดีท่ีสุด" และ "อะไรไดเ้กิดขึน้มาแลว้" โดยการคน้พบจะเกิดผลในดา้นการพรรณนา หรือ
การวาดผงัแก่นทางดา้นบวกขององคก์ร เป็นการแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิท่ีดี
ท่ีสดุ และการกระท าท่ีน่าเอาเป็นแบบอย่าง เกิดความรูเ้ก่ียวกบัองคก์รท่ีท าใหมี้ชีวิตชีวาขึน้ และมี
ปรีชาญาณร่วมกัน เกิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ได้คาดฝันมาก่อนก่อนท่ีจะด าเนินการตาม
ขัน้ตอนอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย การใชค้  าถาม การสมัภาษณ ์การใชเ้รื่องเลา่  

2. การสรา้งฝัน (Dream) เป็นการส ารวจแบบกระตือรือรน้ว่า "จะเป็นอะไรได้
บา้ง" ในขัน้ตอนนีท้กุคนชว่ยกนัคน้หาความฝัน และความหวงัในการท างาน เป็นเวลาของการสรา้ง
ภาพนิมิตแห่งความเป็นไปไดท่ี้ยิ่งใหญ่และพน้ขอบเขตจ ากดัท่ีเคยมีมาในอดีต ประกอบดว้ย การ
สมัภาษณ ์

3. การออกแบบ (Design) เป็นค าประกาศท่ีกระตุน้ความสนใจขององคก์รใน
อุดมคติ หรือ "สิ่งท่ีควรจะเป็น" ทุกคนช่วยกันเลือกองคป์ระกอบ คณุสมบตัิ และคณุลกัษณะท่ีดี
จากการคน้พบ และการสรา้งความฝัน และน ามาเขียนค าประกาศท่ีกระตุน้และเรา้ใจท่ีประกอบไป
ดว้ยคณุสมบตัิท่ีตอ้งการมากท่ีสดุ โดยเขียนออกมาในเชิงแสดงความมั่นใจและตอ้งการขยายภาพ
ขององคก์ร โดยน าเสนอภาพท่ีก่อใหเ้กิดแรงผลกัดนัและมีความชดัเจนว่า เม่ือแก่นทางดา้นบวก
เริ่มมีชีวิตชีวา ย่อมสามารถท าใหเ้กิดกระบวนการในการตดัสินใจ และสามารถรว่มแรงรว่มใจกัน
เพ่ือท าใหเ้ป็นจรงิในขัน้ตอนตอ่ไปได ้ประกอบดว้ย การอภิปรายกลุม่ 

4. การท าให้ถึงเป้าหมาย (Destiny) มีการสร้างกิจกรรมท่ีปรากฏขึน้มาใน
ความคิดเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูแ้ละนวตักรรม หรือ "มันจะเป็นอะไร" ในขัน้ตอนนีจ้ะเนน้ไปท่ี
ความทุ่มเทของบุคลากร และองคก์ร และหนทางท่ีจะเดินไปข้างหน้า โดยเป็นการสรา้งกลุ่ม
ปฏิบตัิการท่ีเช่ือมโยงใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมและการเรียนรูแ้บบเนน้การสรา้งคณุค่า เพ่ืออนาคตท่ี
เป็นจรงิแบบยั่งยืน 

กระบวนการท่ีกลา่วมาขา้งตน้สามารถอธิบายไดด้ว้ยรูปภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 รูปแบบ 4-D ของสนุทรียแสวงหา (4-D Model) 

ท่ีมา: Cooperrider, Whitney, & Stavros (2003) 

ในช่วงต่อมา วัตกินส์, มอร์ และเคลล่ี  (Watkins, Mohr, & Kelly, 2011) ได้ท า 
การศึกษากระบวนการสุนทรียแสวงหา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (5-D Cycle) ซึ่งมักใช้โดย
นกัพฒันาองคก์ร เป็นการเพิ่มระยะก่อนการคน้พบ ดงันี ้1) การเลือกหวัขอ้ การสรา้งกลยทุธก์ารมี
ส่วนร่วม ระบุโครงการท่ีจะพัฒนา (Definition) 2) การค้นหา (Discovery) 3) การสร้างฝัน 
(Dream) 4) การออกแบบ (Design) และ 5) การท าใหถ้ึงเปา้หมาย (Destiny) ดงัภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 รูปแบบ 5-D ของสนุทรียแสวงหา (5-D Model) 

ท่ีมา: Watkins, Mohr, & Kelly (2011) 

เช่น เดียวกับ  องค์กร APO (Asian Productivity Organization) (Dhamotharan, 
2009) ไดน้  าแนวคิดสุนทรียแสวงหา (AI) มาบูรณาการร่วมกับแนวความคิดอ่ืน ไดแ้ก่ 1) การให้
ขอ้มูลป้อนกลบัทางบวกและสุนทรียแสวงหา (Solution-focused Brief Therapy & Appreciative 
Inquiry) 2) การมีส่วนร่วมในการประเมินของชุมชนชนบท (Participatory Rural Appraisal) 3)  
ไคเซ็น (Kaizen) การช่ืนชมวิถีชีวิตและการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง 4) วงจร PDCA (PDCA 
Cycle) 5) กรอบการท างานเชิงตรรกะ และการบริหารจัดการโครงการ (Logical Framework & 
Project Cycle Management)  6) การ เรียน รู้จ ากป ระสบการณ์ แล ะการจัดการความ รู ้
(Experiential Learning & Knowledge Management) แ ล ะ  7) ก า รอ าน วยค วาม ส ะด วก 
(Facilitation) APO ไดพ้ฒันาตอ่ยอดจนกลายเป็นแนวคิด 7D ท่ีน  ามาใชเ้พ่ือพฒันาความสามารถ
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ของชุมชน โดยไดมี้การน าเสนอคู่มือการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ โดย APO มุ่งสนับสนุน
กระบวนการเชิงพลวตัรแบบองคร์วมของคนในชมุชนอย่างตอ่เน่ืองในการพฒันาผลผลิต คณุภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืนดว้ยทรพัยากรทัง้ภายในและภายนอก มุ่งเนน้ไปท่ีจุดแข็ง ความสามารถ ของผูมี้
สว่นไดส้ว่นเสีย ไดพ้ฒันากระบวนการสนุทรียแสวงหา ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

ขัน้ตอนท่ี 1 พฒันาความสมัพนัธ ์(D1: Develop Relations)  
ขั้ น ต อ น ท่ี  2 ค้ น ห า จุ ด แ ข็ ง  (D2 : Discovering Capacities, Potentials, 

Solutions)  
ขั้นตอนท่ี 3 ร่างฝันถึงองค์กรในอนาคต (D3: Dreaming of the Community 

Future) 
ขั้นตอนท่ี 4 สร้างความเข้าใจในทิศทางท่ีจะไปร่วมกัน (D4: Directions for 

Community Actions) 
ขัน้ตอนท่ี 5 ออกแบบการปฏิบัติในชุมชน โดยมีแผนการปฏิบัติท่ีชัดเจน (D5: 

Designing Community Actions) 
ขัน้ตอนท่ี 6 การน าแผนสูก่ารปฏิบตั ิ(D6: Delivering Planned Activities)  
ขั้นตอน ท่ี  7 เอกสารผลลัพ ธ์  การสะท้อนผล ท่ี ได้และการเรียน รู้ (D7: 

Documenting Outputs, Outcomes, and Learning) 
ขัน้ตอนจากแนวคดิ 7-D Approach สามารถอธิบายไดด้ว้ยรูปภาพประกอบ 7 

 

ภาพประกอบ 7 ขัน้ตอนจากแนวคิด 7-D Approach 

ท่ีมา: Dhamotharan (2009) 
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ในแวดวงของประเทศไทย มีการน าแนวคดิสนุทรียแสวงหามาใชอ้ย่างกวา้งขวาง เช่น การ
พัฒนาองค์กร การสาธารณสุข การตลาด การวางแผนกลยุทธ์ และการศึกษา โดยมีการ
ประยกุตใ์ชใ้น 4 ขัน้ตอนของกระบวนการสนุทรียแสวงหา (ไพฑรูย ์ชว่งฉ ่า, 2559) 

1. การค้นหา (Discovery) จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย พบว่า การค้นหา 
จดัเป็นขัน้แรกของกระบวนการสนุทรียแสวงหา เป็นขัน้ตอนส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเรจ็ในขัน้ตอ่ไป 
โดยเริ่มจากการก าหนดหัวขอ้ ในการก าหนดหวัขอ้เป็นการระบุโดยมุ่งไปยงัหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความส าเร็จในการท างานของทัง้ระดบับคุคล ทีม และองคก์ร ซึ่ งเป็นประสบการณค์วามส าเร็จใน
ช่วงเวลาทั้งอดีต ปัจจุบัน รวมถึงการคาดการณ์ไปสู่อนาคต อันเป็นสิ่งท่ีองคก์รปรารถนา โดย       
ผูค้น้หาใชว้ิธีการสมัภาษณเ์ชิงลึก และการตัง้ค  าถามเชิงบวกเพ่ือดงึประสบการณค์วามส าเรจ็ของ
ผูถู้กสัมภาษณ์ทัง้จากอดีตและปัจจุบนั นอกจากนีผู้้สัมภาษณ์ยังเนน้การช่ืนชมและน าค าถาม   
เชิงบวกมาเป็นตวักระตุน้ใหผู้ถ้กูสมัภาษณเ์กิดการเล่าเรื่องราวท่ีสะทอ้นความรูส้ึกภาคภูมิใจจาก
ความส าเร็จท่ีเกิดจากประสบการณ์ของบุคคล ผ่านการสนทนาและเปล่ียน แบ่งปันความคิด 
ความรูส้ึก และประสบการณท่ี์ผูบ้อกเล่ารูส้ึกพึงพอใจ ยิม้ได ้และภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นความรูส้ึกนึก
คิดท่ีฝังลึกในความทรงจ า ในขณะท่ีมีการสัมภาษณ์ เน้นการสรา้งสัมพันธภาพอันดี พูดคุย
แลกเปล่ียนความรูท่ี้ฝังลึกจากความส าเร็จดงักล่าว ผูส้มัภาษณ ์ด าเนินการถอดความรูฝั้งลึกจาก 
ผูถู้กสัมภาษณ์ ไปเป็นความรูท่ี้ชัดแจง้ดว้ยวิ ธีการเขียน และจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรใน
ประเด็นเชิงบวกท่ีเป็นจุดแข็ง ปัจจัยแห่งความส าเร็จ รวมไปถึงกลยุทธ์เทคนิคท่ีท าให้ประสบ
ผลส าเรจ็ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั นอกจานี ้การสมัภาษณท่ี์ใชค้  าถามเชิงบวก ยงัช่วยกระตุน้ใหผู้ถ้กู
สมัภาษณ์เกิดแรงปรารถนาท่ีจะพัฒนาองคก์รร่วมกันโดยสมาชิกท่ีเขา้ร่วมจะไดใ้หมี้การรบัแรง
สนบัสนนุใหค้ดิหวัขอ้นวตักรรมซึ่งเป็นความรูใ้หมท่ี่ตอ้งการสรา้งในอนาคต  

2. การสรา้งฝัน (Dream) จุดมุ่งหมายของการจินตนาการสรา้งฝัน คือ การน าเอา
ความปรารถนา ความตอ้งการ ความคาดหวงัในอนาคตจากบุคคลผูถู้กสมัภาษณใ์นขั้นตอนท่ี 1 
(การคน้หา) อนัประกอบดว้ย จดุแข็ง ศกัยภาพ ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ รวมถึงกลยทุธเ์ทคนิค
แห่งความมส าเร็จท่ีเคยใช้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน มาร่วมก าหนดการสร้างฝันร่วมกัน โดย
จุดมุ่งหมายของการสรา้งฝัน คือ การชีเ้ฉพาะเจาะจงว่าทางเลือกใหม่ใดบา้งท่ีมีความเป็นไปได ้
(Possibilities) ส าหรบัอนาคต โดยใชข้อ้มลูจากขัน้การคน้หามาเป็นฐาน เพ่ือช่วยในการออกแบบ
อนาคตร่วมกัน โดยในการสรา้งฝันส่งผลใหผู้้ท่ีเขา้มาร่วมเกิดสมาธิ และการใชค้  าถามเชิงบวก    
จะกระตุน้ใหเ้กิดการจินตนาการภาพฝันต่อยอดจากองคป์ระกอบพืน้ฐานท่ีมีศกัยภาพเดิม  ทัง้นี ้
ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะท าการสะท้อนความรูส้ึกนึกคิด ความเช่ือ ความฝันซึ่งเป็นความรูฝั้งลึก         
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ท่ีเกิดขึน้ภายในตนเอง ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการสรา้งฝัน ไดแ้ก่ การคิดสรา้งสรรค ์และกลยทุธเ์ทคนิค
แปลกใหม่ท่ีจะน าไปออกแบบจัดการองคค์วามรู ้นวัตกรรมแห่งอนาคต จะน ามาถอดบทเรียน 
กลายเป็นความรูท่ี้ชดัแจง้ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของภาพวาด สญัลกัษณ ์หลงัจากนัน้สมาชิกท่ีเขา้รว่ม
กิจกรรม มีการด าเนินกิจกรรมโดยการแบ่งปันภาพฝันความคิดของตนเองใหเ้พ่ือนสมาชิก การ
รวบรวม ความคดิสรา้งสรรค ์และความคิดใหม ่ท่ีจะน าไปออกแบบความรู ้นวตักรรมในอนาคตซึ่ง
เกิดจากภาพฝันของสมาชิกทุกคนน ามาการสรา้งเป็นข้อความวิสัยทัศน์ (Vision Statement) 
รว่มกัน อีกทัง้สมาชิกทัง้หมด ท่ีเขา้รว่มกิจกรรม มีการจดัท าขอ้ตกลงและพนัธะสญัญารว่มกนั ใน
การรว่มแรงรว่มใจท่ีจะปฏิบตัติามขอ้ความวิสยัทศันก์ าหนดไว ้

3. การออกแบบ (Design) เป็นขัน้ตอนของการผสมผสานความรูท่ี้ชดัแจง้ ระหว่าง
การน าความรูท่ี้ไดจ้ากขัน้ตอนของการสรา้งฝัน อันไดแ้ก่ ความคิดจินตนาการสรา้งสรรค ์ปัจจัย
ส าคัญท่ีขับเคล่ือนความส าเร็จในอนาคต ข้อความวิสัยทัศน์ และความรูจ้ากภายนอกองคก์ร         
ท่ีน ามาใชใ้นการจดัการวางแผนและออกแบบวิธีการท างานของสมาชิกภายในองคก์ร เพ่ือสรา้ง
นวตักรรมแห่งอนาคต สามารถจดัท าในรูปแบบของแผนงาน โครงการ กิจกรรม โดยมีการก าหนด
บทบาทหนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบตามศกัยภาพหรือกรอบความสามารถของแตล่ะคน ซึ่งเปา้หมายส าคญั
ของขั้นการออกแบบ คือ การออกแบบการกระท า (Actions) ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงท่ีช่วย
สนบัสนุนทางเลือกใหม่เพ่ือใหค้วามฝันส าเร็จ โดยผูถ้กูสมัภาษณจ์ะรว่มสรา้งและมีพนัธะสญัญา
ใจต่อการปฏิบัติเพ่ือท าให้ความถ้อยค าแห่งความฝันกลายเป็นความจริง ดังนั้น ขั้นตอนการ
ออกแบบตามกระบวนการสนุทรียแสวงหา จงึสนบัสนนุการสรา้งองคค์วามรูใ้นกระบวนการจดัการ
ความรู ้อนัเป็นการหลอรวมผสมผสานความรูข้องความรูช้ดัแจง้ของแหล่งความรูท่ี้มีอยู่ ตลอดจน
การแสวงหา และแลกเปล่ียนมุมองความรูภ้ายในกลุ่มสมาชิก ซึ่งส่งผลใหโ้ครงการกิจกรรมไดมี้
การใชป้ระโยชนจ์ากศกัยภาพ และความสามารถของบุคลากร และสมาชิกในองคก์รไดอ้ย่างเต็ม
ตามศกัยภาพ 

4. การปฏิบตัิ ติดตาม และประเมินผล (Destiny) ขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าเสนอขอ้สรุป 
(Conclusion) ของทัง้ 3 ขัน้ก่อนหนา้ อนัประกอบดว้ย การคน้หา การสรา้งฝัน และการออกแบบ 
อนัจะน าไปสู่จุดเริ่มตน้ของการสรา้ง “Appreciative Learning Culture” หรือวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรูอ้ย่างมีสุนทรียภาพ ในขัน้ Destiny เป็นการน าผลลัพธ์ของการออกแบบในกระบวนการ
สนุทรียแสวงหา ซึ่งอยู่ในรูปแบบของแผนงาน โครงการ กิจกรรม รวมถึงกลยทุธแ์ละวิธีการใหม่ท่ี
สมาชิกไดร้ว่มกนัคดิคน้ น ามาทดลองปฏิบตัจิรงิในพืน้ท่ี สง่ผลใหส้มาชิกเกิดการเรียนรูร้ว่มกนัจาก
การปฏิบตัิ ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพจากความรูป้รากฏชัดแจง้ กลายเป็นความรูท่ี้ฝังลึก
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เก็บไวภ้ายในแต่ละบุคคล ต่อมาหลงัจากท่ีสมาชิกทีมงานไดท้  าการทดลองปฏิบตัิตามแผนงาน
แลว้ทีมงานผูร้บัผิดชอบตอ้งมีการตดิตามความกา้วหนา้ของการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรมท่ีด าเนินการเป็นระยะตามวงรอบของการติดตามความกา้วหนา้ เพ่ือน าขอ้มลูทัง้หมด
มารวบรวม คน้หาสิ่งท่ีท าไดอ้ย่างมีประสิทธิผลและโอกาสในการปรบัปรุงพฒันาผลการด าเนินงาน
ตลอดจนปรบัปรุงแผนงานใหม่ แลว้น าสู่การปฏิบตัิ เม่ือสิน้สดุแผนงานโครงการมีการติดตามและ
ประเมินผลผลลัพธ์จากการด าเนินงานตลอดจนการเรียนรูข้องสมาชิกทุกคน โดยน ามาถอด
บทเรียน รวบรวมและกลั่นกรองเป็นชดุความรู ้เพ่ือน าไปสูก่ารเผยแพร ่แลกเปล่ียนเรียนรู ้ตลอดจน
การน าองคค์วามรูท่ี้ไดม้าพฒันา 

 
สรุปแนวคดิสนุทรียแสวงหา สามารถอธิบายไดด้ว้ยรูปภาพประกอบ 8 
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4. แนวคิด ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับสุนทรียแสวงหา   
4.1 แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology ) 

จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) เป็นแขนงวิชาหนึ่งในศาสตรท์าง
จิตวิทยา ท่ี ได้รับการพัฒ นาต่อยอดมาจากแนวคิดจิตวิทยามนุษยนิยม  (Humanistic 
Psychology) ซึ่งใหค้วามส าคญักับการศึกษาจิตวิทยา เพ่ือสรา้งแรงจูงใจในการด าเนินชีวิตของ
บุคคลปกติ โดยแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกสนใจและพยายามแสวงหาองคค์วามรู ้เพ่ือเสริมสรา้ง
ศักยภาพ ดว้ยการยึดเอาจุดแข็งของบุคคลมาเป็นศูนยก์ลางในการพัฒนา (Seligman, 2000) 
ปัจจุบันแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและ
ตา่งประเทศ 

ศาสต ราจารย์ม าร์ติ น  เซ ลิ ก แมน  (Martin Seligman) อาจารย์ป ระจ า
มหาวิทยาลยัเพนซิลเวเนีย (University of  Pennsylvania) ผูเ้ปรียบไดว้่าเป็นบิดาของจิตวิทยาเชิง
บวกไดอ้ธิบายความส าคญัของศาสตรจ์ิตวิทยาเชิงบวกไวว้า่ ในครึ่งศตวรรษท่ีผ่านมา ศาสตรด์า้น
จิตวิทยาถูกกลืนไปในประเด็นเรื่องเดียวเท่านัน้ คือ การบ าบดัรกัษาผูป่้วยทางจิต แต่ไม่ ไดช้่วย
สง่เสรมิความสามารถพิเศษของคนปกต ิดงันัน้ สาขาจิตวิทยาเชิงบวกจึงมีจดุมุ่งหมายเพ่ือสง่เสริม
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม (Seligman, 2000) ซึ่งจะช่วยให้บุคคลมีชีวิตท่ีน่าพึง
พอใจและสมบรูณย์ิ่งขึน้  โดยแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกสนใจใน 3 ประเดน็หลกั คือ อารมณเ์ชิงบวก 
(Positive Emotion) คุณลักษณะส่วนบุคคลเชิงบวก (Positive Personal Traits) และสถาบันท่ี
สนบัสนนุจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Institutions) 

1. อารมณเ์ชิงบวก (Positive Emotion) เป็นความรูส้ึกและอารมณท่ี์เกิดจาก
การรบัรูท่ี้ผ่านกระบวนการคิด (Cognitive) และประสบการณ์ (Experience) ท่ีส่งผลดีและเพิ่ม
ความรูส้ึกมีคณุคา่ใหแ้ก่บคุคล เช่น สติรูต่ื้นล่ืนไหลในกิจกรรม (Flow) ความหวงั (Hope) การมอง
โลกในแง่ดี (Optimism) และความสขุ (Happiness)  

2. คุณลักษณะส่วนบุคคลเชิงบวก (Positive Personal Traits) เป็นการ
พฒันาคณุลกัษณะท่ีดีและจุดแข็งของบุคคล เช่น บคุลิกภาพเชิงบวก (Positive Characteristics) 
คณุลกัษณะท่ีเป็นจดุแข็ง (Character Strengths)  

3. สถาบันท่ีสนับสนุนจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Institutions) เป็นการ
สง่เสรมิพฒันาสถาบนัท่ีสรา้งเสรมิความเขม้แข็งใหแ้ก่บคุคล ท าใหบ้คุคลเป็นพลเมืองดี  

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์เซลิกแมน (Seligman, 2011) ได้พัฒนาทฤษฎี 
"P.E.R.M.A." ในหนังสือช่ือ “Flourish” เป็นแนวคิดในการพัฒนาความสุข (Happiness) และสุข
ภาวะ (Well-being) โดยมีค ายอ่ขององคป์ระกอบหลกัของความสขุท่ีมีอยู ่5 องคป์ระกอบ คือ  
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1. สภาวะของอารมณท่ี์ดี (Positive Emotion) เป็นความรูส้ึกและอารมณท่ี์มี
ผลดีต่อบุคคล เช่น ความสุข ความเพลิดเพลิน ความต่ืนเตน้ ความพอใจ ความภูมิใจ และความ
อศัจรรยใ์จ  

2. สติรูต่ื้นล่ืนไหลในกิจกรรม (Engagement) เป็นความรูส้ึกเพลิดเพลินกับ
การท ากิจกรรมจนกระทั่งลืมเวลาท่ีก าลงัผ่านไป โดยกิจกรรมตอ้งใชท้กัษะความสามารถท่ีมีความ
ทา้ทายแต่ว่ายงัเป็นสิ่งท่ีเป็นไปได ้ท าใหมี้ความปรารถนาท่ีแรงกลา้ท่ีจะท ากิจกรรมนัน้ใหบ้รรลุ
เปา้หมาย   

3. ความสัมพันธ์ท่ีดี (Relationships) เป็นความรูส้ึกได้รบัการยอมรบัจาก
สงัคมรอบขา้ง ไมว่า่จะเก่ียวกบั อาชีพการงาน ครอบครวั คูชี่วิต และความสมัพนัธแ์บบอ่ืน ๆ   

4. การรูส้ึกว่าชีวิตมีความหมาย (Meaning) เป็นการคน้หาความหมายของ
ชีวิตและการเรียนรูว้า่มีอะไรท่ียิ่งใหญ่กวา่ตนเพ่ือชว่ยใหพ้ยายามท าตามเปา้หมาย   

5. การบรรลุถึงเป้าหมาย (Accomplishments) เป็นการสรา้งความส าเร็จ
และความเช่ียวชาญใหบ้รรลถุึงเปา้หมายความตอ้งการท่ีตัง้ไวอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

วิวฒันาการของแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกตัง้แตส่มยัโบราณท่ีไดร้บัอิทธิพลจากศาสนา 
ปรชัญา พฒันามาเป็นศาสตรด์า้นจิตวิทยา จิตวิทยามนษุยนิยม และจิตวิทยาเชิงบวกในปัจจบุนั
ดงัภาพประกอบ 9 

 

ภาพประกอบ 9 วิวฒันาการของการพฒันาแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 

ท่ีมา: Tuntivivat (2017) 
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จิตวิทยาเชิงบวกใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมการใชชี้วิตอยา่งมีคณุภาพทัง้สขุภาพ
ทางกายและสุขภาพทางจิตซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด ในปัจจุบันมีการน า
แนวคดิจิตวิทยาเชิงบวกไปประยกุตใ์ชใ้นหลากหลายบริบทของสงัคมไทย  

ทัง้นี ้เลวิส (Lewis, 2011) ไดส้รุปว่า สุนทรียแสวงหาเป็นแนวทางพฒันาบคุคลและ
องคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเขม้แข็งของหลกัการ และแนวปฏิบตัิของจิตวิทยา
เชิงบวก 

4.2 แนวคิดการสร้างความจริงทางสังคม (Social Construction of Reality) 
แนวคิดนี ้มีความคิดพื ้นฐาน 2 ประการ คือ ความจริง (Reality) และความรู ้

(Knowledge) โดยท่ีความจริงคือ คุณภาพของปรากฏการณท่ี์คนเรารบัรู ้และไม่ใช่มาจากความ
ตัง้ใจ ส่วนความรูคื้อ ความเช่ือมั่นว่า ปรากฏการณ์นั้นเป็นจริงและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
(Berger & Luckmann, 1966) ซึ่งเช่ือว่ามนุษยไ์ม่สามารถรบัรูค้วามจริงภายนอกไดโ้ดยตรง แต่
ตอ้งกระท าผ่านตวักลาง คือ ประสาทสัมผัสและกระบวนการรบัรูท้างจิตของมนุษย ์ซึ่งถูกหล่อ
หลอมโดยกระบวนการทางสงัคมมาก่อนแลว้ ดงันัน้ สิ่งท่ีมนุษยเ์ช่ือว่าเป็นความจริงทางสงัคมจึง
ลว้นแตเ่ป็นโลกท่ีถกูสรา้งและถกูตีความมาแลว้ในระดบัหนึ่งทัง้สิน้ 

การจะอธิบายแนวคิดเรื่องการสร้างความเป็นจริงทางสังคม หรือการสร้าง
ความหมายทางสงัคมนัน้ สามารถอธิบายความเป็นจรงิไดจ้าก 3 แนวคดิ ดงันี ้

1. การสรา้งความเป็นจริงตามการอธิบายของภาษาศาสตร ์ภาษาเป็นเครื่องมือ
ส าคญัในการสรา้งแนวคิด (Concept) เก่ียวกบัความเป็นจริง ภาษาท่ีใชต้่างกันจะเป็นตวัก าหนด
วิธีคดิ และการกระท าใหแ้ตกตา่งกนัไปดว้ย 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความเป็นจริง สามารถอธิบายได้ว่า วิชา
ภาษาศาสตรเ์คยอธิบายว่าคนเราตัง้ช่ือ (Naming) สิ่งต่าง ๆ ขึน้มาเพ่ือน าไปใช้อา้งอิง (Refer) 
กล่าวถึงในครัง้ตอ่ ๆ ไป และไดข้ยายความตอ่ไปว่า ความเป็นจริงตอ้งมีผูส้รา้งขึน้มา ดงันัน้ จึงไม่
มีความเป็นจริง คนดี คนชั่ว จนกว่าจะมีผู้สรา้งภาษาส่ือขึน้มาว่า คนดีเป็นอย่างไร คนชั่วเป็น
อย่างไร ซึ่งแท้จริงแล้วไม่เคยมีสิ่งท่ีเรียกว่า ความเป็นจริงเกิดขึน้จนกว่าจะมีผูท่ี้ประกอบสรา้ง 
(Construct) ความเป็นจริงนั้นขึน้มา และการส่ือสารก็คือกระบวนการท่ีมนุษยแ์ต่ละคนใชเ้พ่ือ
ประกอบสรา้งความเป็นจรงิขึน้มาซึ่งไมจ่  าเป็นตอ้งเป็นความจรงิชดุเดียวกนั 

2. การสรา้งความเป็นจริงตามการอธิบายทฤษฎีปรากฏการณน์ิยม แนวคิดนีเ้ช่ือ
ว่าความรูท่ี้มนุษยไ์ดร้บัการถ่ายทอดจากผูอ่ื้นและสังคม เป็นความรูท่ี้ไม่ไดร้บัรูโ้ดยตรง ฉะนั้น
มนุษยค์วรรบัรูโ้ลกและสังคมดว้ยตนเอง และสละทิง้ประสบการณ์ท่ีไดผ้่านผูอ่ื้น กล่าวคือรบัรู ้
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ประสบการณ ์ส านึกค่านิยม โลกทศันเ์ฉพาะตวัจากการไดส้มัผสักบัโลกโดยตรง และเม่ือมนุษยมี์
ประสบการณต์รงกบัสิ่งตา่ง ๆ แลว้ มนษุยก็์จะใหค้วามหมายแก่สิ่งเหล่านัน้ และโลกตามการรบัรู ้
ของตน พฤติกรรม/การกระท าของมนุษย ์จึงเป็นผลจากวิธีการท่ีมนุษยใ์หค้วามหมายแก่โลก จะ
เห็นไดว้่ามนุษยส์รา้งโลกทางสงัคม (Social World) ดว้ยตนเอง ความรูข้องมนุษยจ์ึงเกิดจากการ
สรา้งโลกทางสงัคมจากการสรา้งความหมายใหแ้ก่การกระท าของตนเอง และผูอ่ื้น ความเป็นจริง
จึงเป็นสิ่งท่ีถูกสรา้งขึน้โดยส านึก (Consciousness) ของบุคคล แลว้เช่ือมโยงเขา้กับความคิดและ
การกระท า ลกัษณะส าคญัของมนษุย ์คือการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 

เบอรเ์กอร ์และลัคแมน (Berger & Luckmann, 1966) ไดข้ยายความต่อว่า ความรู้
ในชีวิตประจ าวนัของคนเราถูกจดัแบ่งเป็นประเภท เพ่ือมุ่งแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัเป็นส าคญั 
ความรูนี้ ้ถกูจดัสรา้งโดยปัจเจกท่ีไดร้บัอิทธิพลจากโลกทางสงัคมท่ีเป็นความรูท่ี้ไดส้ั่งสมจนอยู่ตวั 
(Institutionalized) นอกจากนี้ความจริง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ความจริงเชิงวัตถุวิสัย 
(Objective Reality) ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ท่ียอมรับกันเป็นแบบแผน จนกลายเป็นสถาบัน 
(Institutionalization) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี บทบาท และกิจกรรมของมนุษย ์ความรูเ้ชิง
วตัถพุิสยั ยงัแบง่ไดเ้ป็นการท าใหเ้กิดความชอบธรรม นั่นคือ การท าใหค้วามหมายของสิงตา่ง ๆ มี
ความเป็นวัตถุวิสัยขึน้ เพ่ือท าให้เป็นสถาบันต่อไป และ 2) ความจริงเชิงจิตวิสัย (Subjective 
Reality) กระบวนการสรา้งความรู ้คือ การส่งผ่านความรูเ้ขา้ไปในบุคคล (Internalize) โดยผ่าน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมระดบัปฐมภูมิ (Primary Socialization) เกิดขึน้ตัง้แต่วยัเด็ก และ
กระบวนการขดัเกลาทางสังคมระดบัทุติยภูมิ (Secondary Socialization) คือ การใส่โลกส่วนตวั
ของแตล่ะคนเขา้ไปในการรบัรู ้เป็นโลกส่วนตวัท่ีมีพืน้ฐานอยู่บนสถาบนัทางสงัคม อีกทอดหนึ่งซึ่ง
บางครัง้อาจจะไดร้บัอิทธิพลมาจากชนชัน้ ในการขดัเกลาขัน้นี ้ จะมีค าศพัทเ์ฉพาะส าหรบับทบาท
กล่าวคือ มีค าท่ีเหมาะสมกบับทบาทของตน และใหค้วามหมาย หรือความเขา้ใจตอ่ปรากฏการณ/์
สถานการณท์างสงัคม ตามลกัษณะโลกสว่นตวัของตน 

จึงสรุปไดว้่าแนวคิดการสรา้งความจริงทางสงัคมนีจ้ะเก่ียวขอ้งกบัความเป็นจรงิของ
โลก วฒันธรรมขององคก์ร และพฤติกรรมทางสงัคมของสมาชิกท่ีมีในองคก์ร ในขณะท่ีการส่ือสาร
เป็นสิ่งท่ีช่วยส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาและกระตุน้การส่ือสารภายในกลุ่ม  โดยผ่านการ
ปฏิสัมพันธ์ด้วยการสนทนาพูดคุยระหว่างสมาชิก มีการแบ่งปัน ความเช่ือ ความรูส้ึกนึกคิด 
ตลอดจนความรูท่ี้ฝังลึกผ่านกระบวนการส่ือสารและการปฏิสมัพนัธร์ว่มกนั ดงันัน้ การน าแนวคิด
การสรา้งความจริงทางสงัคม และการส่ือสารมาใชร้ว่มกนั จึงช่วยสนบัสนนุใหก้ระบวนการสนุทรีย 
แสวงหาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แนวคิดนีจ้ึงเป็นพืน้ฐานของแนวคิดสุนทรียแสวงหา 
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โดยเฉพาะการส่งเสริมการคน้หาและการสงัเคราะหค์วามรู ้ท่ีส  าคญัการสรา้งวิสยัทศันใ์นอนาคต 
และการสรา้งสรรคน์วตักรรมอยา่งเป็นระบบรว่มกนั 

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับสุนทรียแสวงหา 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสนุทรียแสวงหา มีหลายบริบท เช่น ดา้นการปฏิรูปการเรียนรู ้

วดูส ์(Wood, 2007) ดา้นสาธารณสุข (Kavanagh et al., 2010; วนัทนา ปทุมอนนัต,์ 2559) ดา้น
การพัฒนาองคก์ร (Bushe, 1995; ศุภิสรา หวังดี, 2558) ดา้นการพัฒนาครูและผูน้  า (Hummel, 
2007; Jansen, Cammock, & Conner, 2010; เกตุฤดี ราชไชยา , 2547; พิรดา ธุระเจน , 2550;  
ปรวิตัร เปล่ียนศริิ, 2555; สิรกิร โตสต,ิ 2557; อจัฉรา เชยเชิงวิทย,์ 2556) 

ดา้นการปฏิรูปการเรียนรู ้เชน่ วูด้ (Wood, 2007) ใชส้นุทรียแสวงหาในการปฏิรูปการ
เรียนรู ้เทียบกับกรอบทฤษฎีปฏิรูปการเรียนรู ้(Transformative Learning: TL) ท่ีถูกนิยามโดย    
เมซิโรว ์(Mezirow, 1978, 1990, 1991, 2000 cited in Wood, 2007) กบันกัศึกษาหลกัสตูร MBA 
เพราะก่อนหน้านี ้ภายหลังใช้กิจกรรมสุนทรียแสวงหา นักเรียนมีเจตคติเปล่ียนไป เกิดการ
เปล่ียนแปลงเชิงสัมพันธภาพและบูรณาการการเรียนรูจ้ากกิจกรรมสุนทรียแสวงหาในวิชาชีพ 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการปฏิ รูปการเรียนรู้โดยการให้ผู้เข้าร่วม สุนทรียแสวงหา บรรยาย
ประสบการณ์ท่ีไดร้บั ผ่านกระบวนการสนทนา วิพากษ์ สะทอ้นคิดดว้ยตนเอง ภายใตข้อ้ตกลง
เบือ้งตน้ของการถามค าถาม การตรวจสอบความตรง และการบูรณาการเขา้ไปในชีวิตของผูเ้รียน
ตามกรอบกรอบทฤษฎีปฏิรูปการเรียนรู ้จากผูเ้ขา้รว่ม จ านวน 21 คน 

ด้านสาธารณสุข เช่น คาวานา และคณะ (Kavanagh et al., 2010) ใช้ AI เป็น
กระบวนการแปลงความรู ้(Knowledge Translation: KT) เก่ียวกับประสบการณก์ารจดัการความ
เจ็บปวดในการพยาบาลเด็ก ซึ่งเป็นกรอบการปฏิบัติการให้บริการสุขภาพ โดยเก็บขอ้มูลจาก
หัวหน้าพยาบาล จ านวน 3 คน และพยาบาล จ านวน 9 คน กระบวนการสุนทรียแสวงหา (AI 
intervention) ประกอบดว้ย 1) การเขา้รว่มการประชุม ของพยาบาล จ านวน 4 ครัง้ ภายใตว้งจร 
4-D การประชมุแตล่ะครัง้ใชเ้วลา 3 ชั่วโมง มากกว่า 2 สปัดาห ์และ 2) การปฏิบตัติามแผน ซึ่งเป็น
แผนท่ีผูเ้ขา้ร่วมพัฒนาขึน้เพ่ือยกระดบัหลกัฐานการจัดการความเจ็บปวด เช่นเดียวกับ วนัทนา 
ปทมุอนนัต ์(2559) ไดมี้การพฒันารูปแบบการเรียนรูต้ามแนวคิดสุนทรียแสวงหา เพ่ือเสริมสรา้ง
การบริหารจัดการตนเองของผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหาร
จัดการตนเองของผูสู้งอายุ จ  านวน 400 คน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) รูปแบบการ
เรียนรูต้ามแนวคดิสนุทรียแสวงหา เพ่ือเสรมิสรา้งการบรหิารจดัการตนเองของผูส้งูอาย ุพฒันาจาก
แนวคิดการเรียนรูท้างจิตวิทยา 3 แนวคิด ประกอบดว้ย แนวคิดการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ แนวคิดการ
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เรียนรูจ้ากตวัแบบและการเสริมแรง แนวคิดการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยปฏิบัติ
ตามแนวคิดสุนทรียแสวงหา ประกอบดว้ย ขัน้เริ่มตน้ ขัน้ด  าเนินการ ขัน้สรุป และขัน้ประเมินผล
การเรียนรู ้3) การบริหารจดัการตนเองของผูส้งูอายกุลุ่มทดลองท่ีได้รบัการการเรียนรูต้าม แนวคิด
สนุทรียแสวงหา หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 4) ผลการสนทนากลุ่ม พบว่าผูสู้งอายุกลุ่ม
ทดลองท่ีไดร้บัการเรียนรู ้ตามแนวคิดสนุทรียแสวงหา มีความพึงพอใจตอ่การใชรู้ปแบบการเรียนรู้
ตามแนวคิดสุนทรียแสวงหาเป็นอย่างมากท่ี ช่วยเสริมสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และทักษะการ
บริหารจัดการตนเอง และช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองตั้งใจท่ีจะพัฒนา
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางบวก 

ดา้นการพฒันาองคก์ร เช่น บุช (Bushe, 1995) ใชสุ้นทรียแสวงหาเป็นกระบวนการ
ในการพฒันาองคก์ร ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วนไดแ้ก่ 1) การคน้พบ (Discovering) สิ่งท่ีดี
ท่ีสุด กระบวนการสุนทรียแสวงหา เริ่มจากการคน้หาตวัอย่างท่ีดีท่ีสุดในองคก์ร และการจดัการ
ภายในจากประสบการณ์ของสมาชิกภายในองคก์ร 2) การเข้าใจ (Understanding) ถึงพลังท่ี
น าไปสู่ผลการปฏิบตัิงานดีเด่น ทัง้สมาชิกในองคก์ร บุคลากร บริบทท่ีสรา้งประสบการณ์ในการ
ท างาน และ 3) การแผ่ขยาย (Amplifying) กระบวนการท่ีดีท่ีสุดนั้น ผ่านกระบวนการสะท้อน
ตวัเอง และเช่นเดียวกบั ศภิุสรา หวงัดี (2558) ไดท้  าการศกึษาการประยกุตใ์ชส้นุทรียแสวงหาเพ่ือ
พัฒนาความผูกพันในองคก์รกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขต
ขอนแก่น มีวตัถปุระสงค ์เพ่ือศกึษาการประยกุตใ์ชแ้นวคิดสนุทรียแสวงหาในการเพิ่มความผกูพนั
ของบุคลากรตอ่องคก์ร และน าเสนอแผนดา้นบริหารงาน บคุคลท่ีเหมาะสมในการรกัษาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และสรา้งความผูกพันภายใน
องคก์รตอ่ไป ดว้ยการประยกุตใ์ชก้ระบวนการสนุทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry: AI) รว่มกบั
แนวความสุข 8 ประการ ของส านักสนับสนุนสุขภาวะองคก์ร กับกลุ่มเป้าหมายบุคลากรภายใน
องคก์ร กรณีศึกษา จ านวน 15 คน โดยไดจ้ัดกิจกรรมกลุ่มให้บุคลากร จ านวน 15 คน ร่วมกัน
แบ่งปันโดยการเล่าประสบการณ์ดา้นบวกในชีวิต 8 ดา้น คือ ดา้นสุขภาพดี ดา้นน า้ใจงาม ดา้น
สังคมดี ด้านการผ่อนคลาย ด้านการหาความรู ้ด้านการหาทางสงบ ด้านปลอดหนีแ้ละด้าน
ครอบครวัดี แลว้น าประสบการณ์ด้านบวกมาวิเคราะห ์และประมวลผลหาแนวทางการพัฒนา
ความผกูพนัภายใน 

ดา้นการพฒันาครูและผูน้  า ฮมัเมล ์(Hummel, 2007)ใชก้ระบวนการสนุทรียแสวงหา 
4 ขัน้ตอน Discovery, Dream, Design และ Destiny ในการบรรยายและสรา้งสรรคป์ระสบการณ์
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จุดเปล่ียนของครูระดับประถมศึกษาท่ีเต็มใจ ผู้เข้าร่วม จ านวน 8 คน เพ่ือช่วยให้ครูระบุ
ความส าเร็จ และจุดแข็งผ่านการคิดใครค่รวญอย่างลึกซึง้ในการออกแบบ  เช่นเดียวกับ เจนเซ่น, 
แคมม็อก และคอนเนอร ์(Jansen, Cammock, & Conner, 2010) ใชส้นุทรียแสวงหาในการคน้หา
ภาวะผู้น  าผ่านการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้โดยส ารวจความเป็นผู้น  าจาก
ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 คน ท่ีมีครูในโรงเรียน จ านวน 30-80 คน ผ่านค าถาม
เก่ียวกับ 1) ความเช่ือ คุณค่า และคุณลักษณะของผู้น  าโรงเรียนท่ีมีนักเรียนวัยรุ่น โดยเน้นท่ี
โรงเรียนท่ีไม่แสวงหาก าไรใน Aotearoa นิวซีแลนด ์และ 2) ผลกระทบการใชสุ้นทรียแสวงหาใน
การคน้หาภาวะผูน้  าโรงเรียนท่ีไม่แสวงหาก าไร การด าเนินการมุ่งเนน้แนวคิดเชิงบวก (Positive 
Focus) และการรว่มมือรวมพลงั (Collaboration) ใชก้ระบวนการสนุทรียแสวงหา 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
1) ขัน้เริ่มตน้ (Initaite) เลือกหัวข้อท่ีมุ่งสืบสอบ แนะน าแนวคิดและกระบวนการ 2) ขัน้สืบสอบ 
(Inquire) สิ่งท่ีดึงดูดใหเ้ขา้มาร่วมในการท างาน ประสบการณ์ท่ีเป็นจุดสูงสุด เรื่องราวชีวิตท่ีให้
พลงั 3) ขัน้วาดภาพในใจ (Imagine) สรา้งสรรค ์แบ่งปันภาพอนาคตรว่มกนัโดยออกแบบจากขอ้
คน้พบท่ีได้ในขั้นแรก และ 4) ขั้นเปล่ียนแปลงใหม่ (Innovate) คน้หาแนวทางใหม่สู่อนาคตท่ี
ตอ้งการ จากบทบาทของผูน้  าทางการศกึษาในการสรา้งการเรียนรูข้องครูและชมุชนแหง่การเรียนรู ้

งานวิจยัของไทยดา้นการพฒันาครูนัน้ เกตฤุดี ราชไชยา (2547) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง 
การสืบสอบแบบช่ืนชม (Appreciative Inquiry) ดา้นการจดัโอกาสการเรียนรูข้องพ่อแม่ ส  าหรบั
ผูเ้รียน รูปแบบเสนอแนะจากการปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง เพ่ือ
ศึกษาบทบาทและลกัษณะของกิจกรรมท่ีพ่อแม่จดั เพ่ือส่งผลต่อการจดัโอกาสการเรียนรูส้  าหรบั
ผูเ้รียน และเพ่ือพัฒนาและน าเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมของพ่อแม่ท่ีส่งผลต่อการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียนจากการปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหงโดยวิธีการสืบสอบแบบ
ช่ืนชม วิธีวิจยัใชว้ิธีการ 2 วิธี แบบแรกใชก้ารส ารวจดว้ยแบบสอบถาม วิธีวิจยัแบบท่ีสองใชว้ิธีการ
สืบสอบแบบช่ืนชม ผลการวิจยัสรุปว่า 1) พอ่แม่แสดงบทบาทดา้นการอบรมเลีย้งดดูา้นการจดัการ
เรียนรูท่ี้บา้นในระดบัมาก ดา้นการตดัสินใจและดา้นการติดต่อส่ือสารกบัโรงเรียนมีผลระดบัปาน
กลาง ดา้นการรว่มมือรวมพลงัในชมุชนและดา้นการอาสาสมคัรช่วยงานโรงเรียนอยู่ในระดบันอ้ย 
2) บทบาทและลกัษณะของกิจกรรมท่ีพอ่แม่จดัใหผู้เ้รียนมีความสมัพนัธก์บัผลการเรียนของผูเ้รียน 
3) พอ่แมท่ี่มีอายแุละระดบัการศกึษาตา่งกนัมีระดบัการจดัโอกาสการเรียนรูส้  าหรบัผูเ้รียนแตกตา่ง
กัน และ 4) รูปแบบกิจกรรมท่ีใช้ในการจัดการเรียนรูท่ี้ได้จากการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดมี 5 รูปแบบ 
เช่นเดียวกับ พิรดา ธุระเจน (2550) ไดท้  าการศึกษาวิจยัและพฒันากระบวนการสืบสอบแบบช่ืน
ชม (Appreciative Inquiry)เพ่ือส่งเสริมพฒันาการของความมุ่งมั่นในการท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้
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เรียนของครูประถมศึกษา มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนั จ  านวนคุณภาพของงานวิจัย
และความมุ่งมั่นในการท าวิจยัของครู และเพ่ือออกแบบและสรา้งกระบวนการสืบสอบแบบช่ืนชม
เพ่ือส่งเสรมิพฒันาการความมุง่มั่นในการท าวิจยัของครู เป็นการวิจยัเชิงทดลอง ผลการวิจยัพบว่า 
1) ในระยะก่อนการทดลองครูในกลุ่มท่ีไดร้บัการส่งเสริมตามวิธีปกติและกลุ่มท่ีไดร้บัการส่งเสริม
โดยการสืบสอนแบบช่ืนชมมีการท าวิจัยคนละ 1 เรื่องต่อภาคเรียนโดยมีการก าหนดรูปแบบ
งานวิจยัโดยฝ่ายบริหารของโรงเรียน โดยไม่มีการส่งเสริมจากโรงเรียน ครูท างานวิจัยตามความ
ถนดั แตพ่บวา่ครูมีความมุ่งมั่นตัง้ใจจะท าวิจยัใหส้  าเรจ็ แตมี่อปุสรรค เช่น ขาดท่ีปรกึษาในการท า
วิจยั ไม่มีแหลง่ความรู ้คน้ควา้เพิ่มเติม ในระยะระหวา่งท าการทดลองครูในกลุม่ท่ีไดร้บัการส่งเสริม
ตามวิถีปกติ มีความกา้วหนา้ในการท าวิจยั ตัง้ใจจะใหส้่งตามก าหนด พบครูบางคนท่ียงัไม่เขียน
งานวิจยั เหตเุพราะไม่มีเวลา กิจกรรมในโรงเรียนมาก ทางด้านครูในกลุ่มท่ีไดร้บัการส่งเสริมโดย
การสืบสอบแบบช่ืนชมครูทุกคนมีความกา้วหนา้และตัง้ใจในการส่งงานวิจยัตามก าหนด โดยใช้
เวลาหลังการประชุมกลุ่มหรือเวลาว่าง พบขอ้จ ากัดในเรื่องเวลา หนา้ท่ีของตนเอง และในระยะ
หลงัท าการทดลองพบว่าครูในกลุ่มท่ีไดร้บัการส่งเสริมตามวิถีปกติ ส่งงานวิจยัไดต้ามก าหนด โดย
สว่นใหญ่มีจดุมุ่งหมายคือการพฒันานกัเรียน โดยใชรู้ปแบบการเขียนรายงานจากฝ่ายบรหิาร โดย
มีปัญหา ไดแ้ก่ ขาดความรู ้ทกัษะ ในการท าวิจยั ขาดวสัดอุปุกรณใ์นการท างานวิจยัและตอ้งการ
ส่งเสริมการท าวิจยัจากโรงเรียน และในกลุ่มครูไดร้บัการส่งเสริมโดยการสืบสอบแบบช่ืนชม จะมี
การน าเสนอผลงานวิจัยเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู ้โดยมีรูปแบบการเขียนรายงานจากรูปแบบท่ี
ออกแบบรว่มกนั 2) ครูท่ีไดร้บัการส่งเสริมโดยการสืบสอบแบบช่ืนชมหลงัท าการทดลองแลว้จะมี
ความมุ่งมั่นในการท าวิจยัและคณุภาพของงานวิจยัสูงขึน้จากก่อนท าการทดลอง และสูงกว่าครู
กลุ่มท่ีไดร้บัการส่งเสริมการท าวิจยัตามวิถีปกติ และจ านวนงานวิจยัทัง้ครูท่ีไดร้บัการส่งเสริมการ
ท าวิจยัโดยการสืบสอบแบบช่ืนชมและกลุ่มท่ีไดร้บัการส่งเสริมการท าวิจยัตามวิถีปกติเท่ากนั และ 
3) รูปแบบการเพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยโดยการสืบสอบแบบช่ืนชมท่ี เหมาะสม คือ กิจกรรมท่ี 1 
Discovery คน้หาในสิ่งดีในตนเอง คือ การใชค้  าถามเชิงบวกเพ่ือคน้หาสิ่งท่ีดีของตนเอง สิ่งดี ๆ ใน
อดีต และในงานท่ีจะท า กิจกรรมท่ี 2 Dreaming จินตนาการกวา้งไกล คือ การเล่าถึงความฝันท่ี
เป็นไปได้ ความต้องการในการท าวิจัย และการน าผลงานในอดีตมาคน้หาข้อดี กิจกรรมท่ี 3 
Design การออกแบบร่วมกัน คือ การออกแบบการจัดการและรูปแบบการเขียนงานวิจยัร่วมกัน 
กิจกรรมท่ี 4 Destiny ไปใหถ้ึงจุดหมาย คือ การเพิ่มทกัษะท่ีจ าเป็น การคดัเลือกแกนน า และการ
น าเสนอผลงานและเสรมิสรา้งก าลงัใจ 
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ในบริบทการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัผู้น  า พบว่า ปรวิตัร เปล่ียนศิริ (2555) ศกึษาวิจยัโดย
มีการประยุกตใ์ชสุ้นทรียแสวงหาเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบทอดต าแหน่งผู้น  าในชุมชนท่ีมีอัต
ลักษณ์ทางชาติพันธุ์: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแม่คองซ้าย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่           
มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) ศกึษาลกัษณะผูน้  าชมุชน ตน้แบบในการอนรุกัษป่์าของชมุชนท่ีมีอตัลกัษณ์
ทางชาติพนัธุ ์2) ศกึษาลกัษณะผูน้  าชมุชนท่ีพึงประสงคใ์นการอนุรกัษ์ป่าของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์
ทางชาติพนัธุ ์และ 3) เสนอแผนพัฒนากระบวนการ สืบทอดต าแหน่งผูน้  าท่ีพึงประสงคใ์นชมุชน
ตน้แบบอนุรกัษ์ป่าท่ีมีอัตลกัษณ์ทางชาติพันธุ์ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ดว้ยการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (PAR: Participatory Action Research) โดยใน
งานวิจยัของปริวตัร เปล่ียนศิริ (2555) ไดเ้สนอ AI  4 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 1) Discovery ในขัน้นี ้
เป็นการจัดกิจกรรม  “ท าแนวกันไฟ” เพ่ือท าความเขา้ใจถึงคุณลักษณะผูน้  าชุมชนตน้แบบและ
ลักษณะผู้น  าชุมชนท่ีพึงประสงคใ์นการอนุรกัษ์ป่าของชุมชน ผลจากการวิจัย พบว่า แก่นแห่ง
ความส าเร็จ (Positive Core) คือ การท่ีผูสื้บทอดต าแหน่งผูน้  าชมุชน (Successor) มีคณุลกัษณะ
ส่วนบุคคล และคุณลักษณะในการท างานท่ีพัฒนาขึน้จากผู้ด  ารงบทบาทเป็นนักประสาน (ผู้
เช่ือมโยง) และปัจจัยบริบทของชุมชนท่ี สนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้น  าและชุมชนจนประสบ
ความส าเร็จประกอบด้วย การส่ือสารของชุมชน อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และการเข้าร่วมกับ
เครือข่าย 2) Dream ศึกษาโดยการพฒันาทุกคนในชมุชนใหเ้ป็นผูป้ระสานดว้ยการถามแบบสอน
งาน (Coaching) และใหชุ้มชนเรียนรูด้ว้ยตนเอง (Learning) เพ่ือสรา้งความตระหนกัในการตอ้ง
ท าการเปล่ียนแปลงให้เกิดกับชุมชน 3) Design ศึกษาโดยการจัดท าโครงการ 2C “Connector 
Community : ชมุชนนกัประสาน” ใชก้ลยทุธ ์“Too See” คน้หาผูรู้ใ้นชมุชน นอกชมุชน สู่ชมุชนนกั
ประสาน  มี เครื่ องมื อในการพัฒ นาองค์กร ( Intervention Tools) คือการสร้างเครือข่าย 
(Networking) และการส่ือสาร (Communication) จัดการเรียนการสอนแบบ Coaching เพ่ือ
พฒันาใหช้มุชนเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ซึ่งสมาชิกในชมุชนไดมี้โอกาสในกรพฒันาตนเองใหเ้กิด
การเรียนรูไ้ดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทัง้เป็นการรูจ้กัพึ่งพาเครือข่ายของผูป้ระสานในชมุชน ซึ่งท า
ใหส้ามารถลดการพึ่งพาผูน้  าได ้และ 4) Destiny เป็นการส่งมอบโครงการใหช้มุชนด าเนินการดว้ย
การแต่งตัง้ผูมี้จิตอาสา 3 คน ไดแ้ก่ ชาย 2 คน และหญิง 1 คน มารบับทบาทในการส่ือสารและ
สรา้งเครือขา่ยทัง้ในและนอกนอกชมุชน  

จากแนวคิดในงานวิจัยดังกล่าว ชีใ้ห้เห็นว่าผู้ประสานทุกคนสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถหรือศักยภาพของตนได้ผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมท่ีมีความอบอุ่นและเป็นกันเอง สอดคล้องกับ อัจฉรา เชยเชิงวิทย์ (2556) ได้
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ท าการศึกษาการสรา้งพฤติกรรมเชิงบวกของนกัศึกษา โดยใชสุ้นทรียแสวงหา พบว่า จากผลการ
สมัภาษณ์นกัศึกษาเก่ียวกับประสบการณ์ท่ีดีกับการจัดการเรียนการสอน สามารถสรุปประเด็น
หลกั ๆ ได ้6 ประเดน็ของความรูส้กึท่ีดีท่ีสดุดงันี ้คือ 1) สนุทรียแสวงหากบัประสบการณท่ี์ดีท่ีสดุใน
การจดัการเรียนการสอน 2) สนุทรียแสวงหากับการรูจ้กัวิชาการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) สุนทรียแสวงหากับครัง้แรกท่ีตัดสินใจมาเรียนวิชาการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) 
สนุทรียแสวงหากบัสิ่งท่ีประทบัใจในวิชาการประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 5) สุนทรียแสวงหา
กบัความคาดหวงัท่ีจะไดร้บัอะไรจากการเรียน วิชาการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) 
สนุทรียแสวงหากบัการอยากใหว้ิชาการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาไปในรูปแบบใด  

ในส่วนของการน าสุนทรียแสวงหาไปใช้เพ่ือพัฒนาผูเ้รียนนัน้ สิริกร โตสติ (2557) 
ศกึษาและท าการวิจยัในประเด็นการสรา้งเสริมการรูจ้กัตนเองเพ่ือการพฒันาตนเองของนกัเรียน 
โดยใชก้ระบวนการสืบสอบ (Appreciative Inquiry) และการประเมินแบบช่ืนชม เพ่ือศกึษาผลการ
ใชก้ระบวนการสืบสอบและการประเมินแบบช่ืนชมในการสรา้งเสริมการรูจ้กัตนเองเพ่ือการพฒันา
ตนเองของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผลการสรา้งและพัฒนาแบบวัดการรูจ้ักตนเองเพ่ือการ
พัฒนาตนเองของนักเรียน พบว่า การรูจ้ักตนเองมี 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การสนใจใฝ่เรียนรู ้
หรือท่ีเรียกว่า HOW 2) การเห็นคณุคา่ในตน หรือท่ีเรียกว่า VAL 3) การมีเป้าหมาย หรือท่ีเรียกว่า 
GOL 4) พลังใจจากดา้นครอบครวั หรือท่ีเรียกว่าFAM 5) การรบัรูค้วามสามารถ หรือท่ีเรียกว่า 
ABI 6) การสนับสนุนจากสังคม หรือท่ีเรียกว่า SOC  และ 7) การเขา้ใจผูอ่ื้นและจดัการอารมณ์
ตนเอง หรือท่ีเรียกว่า EMO ทัง้นีก้ระบวนการสืบสอบและประเมินแบบช่ืนชมประกอบดว้ย 7 ระยะ 
13 กิจกรรมหลกั โดยมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไปปฏิบตัิดว้ยตนเองเป็นระยะเวลา 3 สปัดาห ์โดยติดตาม
ความกา้วหนา้จากบนัทกึประจ าวนั (Diary) และใหข้อ้มลูปอ้นกลบัเชิงบวกทกุวนั 
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จากการท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสุนทรียแสวงหา 
(Appreciative Inquiry) ไดพ้บว่า มีการด าเนินการใน 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรก เป็นระเบียบวิธี 
(Methodology) ซึ่งเป็นวงจรเหมือนกับการวิจยัปฏิบตัิการ (Action Research) แตมี่ความต่างกัน
ท่ีจุดเริ่มตน้ของวงจร โดยการวิจยัปฏิบตัิการ จะเริ่มตน้จากการระบุปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขว่ามาจาก
สาเหตุอะไร แลว้วิเคราะหห์าทางแกไ้ขปัญหา ระบุวิธีการแกปั้ญหา แลว้ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ส่วนสุนทรียแสวงหา เป็นการคน้หาจุดแข็ง การช่ืนชมและใหคุ้ณค่ากับสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยู่ เพ่ือต่อ
ยอดและขยายผล จนเกิดการสร้างสรรค์สิ่ งใหม่หรือนวัตกรรมในองค์กร (Hummel, 2007;  
Jansen, Cammock, & Conner, 2010; Kavanagh et al., 2010; Wood, 2007; ปริวัตร เปล่ียน  
ศิริ, 2555; พิทักษ์ โสตถยาคม, 2560) และในลกัษณะท่ีสอง เป็นการน าแนวคิดสุนทรียแสวงหา 
มาปรบัใช ้เช่น การออกแบบและพัฒนาการประเมิน การน าเทคนิคในละขัน้ตอนมาประยุกตใ์ช ้
และการน ากระบวนการมาเป็นเครื่องมือในการวิจัย (เกตุฤดี ราชไชยา, 2547; พิรดา ธุระเจน, 
2550;วนัทนา ปทมุอนนัต,์ 2559; ศภิุสรา หวงัดี, 2558; สิรกิร โตสต,ิ 2557) 
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ตอนที ่4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

ภาพประกอบ 10 กรอบแนวคดิในการวิจยั 



 

บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชสุ้นทรียแสวงหา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1” มีวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบตัิงานดา้นการวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู  2) เพ่ือ
พฒันาและสงัเคราะหรู์ปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา และ 
3) เพ่ือสรา้งคูมื่อการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา ในการวิจยัครัง้นี ้
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิ ธีสุนทรียแสวงหา (Methodology of Appreciative Inquiry) เพ่ื อพัฒนา
สมรรถนะดา้นการวิจยัของครู โดยมีวิธีด  าเนินการวิจยั ดงันี ้

1. พืน้ท่ีในการวิจยั 
2. ผูเ้ขา้รว่มวิจยั 
3. ขัน้ตอนการวิจยั 
4. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
5. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
6. การวิเคราะหข์อ้มลู 
7. การตรวจสอบความนา่เช่ือถือของขอ้มลู 
8. จรรยาบรรณในการวิจยั 

พืน้ที่ในการวิจัย 
ผู้วิจัยคัดเลือกพื ้นท่ีในการวิจัย คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ซึ่งเป็นพื ้นท่ีในการปฏิบัติงานจริงของผู้วิจัยในต าแหน่ง
ศกึษานิเทศก ์ดว้ยเล็งเห็นว่า การศกึษาวิจยัครัง้นีจ้ะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละคณุคา่เพ่ือการพฒันา
ครู โดยมีเปา้หมายเพ่ือการพฒันาคณุภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั   

ขอ้มูลพืน้ฐานของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มี
หนา้ท่ีสง่เสรมิ สนบัสนนุ ดแูลการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของประชากรวยัเรียนอาย ุ3-17 ปี  มีเขต
พืน้ท่ีบริการในสองฟากฝ่ังตอนปลายสุดของแม่น า้เจา้พระยา ประกอบดว้ย 3 อ าเภอ คือ อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ อ าเภอพระประแดง และอ าเภอพระสมุทรเจดีย ์ซึ่งมีพืน้ท่ีโดยรวม 384.303 
ตารางกิโลเมตร พืน้ท่ีส่วนใหญ่มีอาณาเขตติดตอ่กบักรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้
ประมาณ 29 กิโลเมตร เส้นทางการคมนาคมสะดวกต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรม มีโรงงาน
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อุตสาหกรรม และสถานประกอบการธุรกิจกว่า 10,000 แห่ง จากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 
และการเป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นแรงผลักดันใหจ้ังหวัดสมุทรปราการ มีการ
เปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอ้มอย่างรวดเร็ว การเจริญเติบโตของเมืองเป็นแบบเมือง
บรวิารของเมืองหลวง อีกทัง้เป็นศนูยก์ลางการบินพาณิชย ์จึงเกิดชมุชนเมืองใหม่ มีประชากรแฝง 
และอพยพเคล่ือนยา้ยเขา้ออกตลอดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริการการศึกษาของส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1  

ขอ้มูลในปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 จดับริการการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายทัง้สายสามัญและสาย
อาชีพ มีสถานศึกษาในสังกัด 72 โรงเรียน นักเรียน 36,977 คน ครู 1,726 คน ห้องเรียน 1,265 
หอ้ง อตัราส่วนนกัเรียนตอ่ครู 21:1 และนกัเรียนต่อหอ้ง 29:1 แสดงใหเ้ห็นถึง ภาพรวมส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 มีอตัราส่วนนกัเรียนตอ่หอ้งและตอ่ครูเป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 แผนท่ีตัง้ของสถานศกึษา และส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
สมทุรปราการ เขต 1 
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ตาราง 2  จ  านวนสถานศกึษาจ าแนกตามขนาดโรงเรียนในปีการศกึษา 2561  

ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 

ขนาดท่ี 1 (จ  านวน นร. 1 - 120 คน) 13 
 1 -  20 1 
 21 - 40 1 
 41 - 60 4 
 61 - 80 2 
 81 - 100 3 
 101 - 120 2 
ขนาดท่ี 2 (จ  านวน นร. 121 - 200 คน) 13 
ขนาดท่ี 3 (จ  านวน นร. 201 - 300 คน) 3 
ขนาดท่ี 4 (จ  านวน นร. 301 - 499 คน) 16 
ขนาดท่ี 5 (จ  านวน นร. 500 - 1499 คน) 23 
ขนาดท่ี 6 (จ  านวน นร. 1500 - 2499 คน) 4 
ขนาดท่ี 7 (จ  านวน นร. > = 2500 คน) - 

รวมท้ังสิน้ 72 

ตาราง 3 จ  านวนสถานศกึษาจ าแนกตามระดบัท่ีเปิดสอนในปีการศกึษา 2561  

ระดับทีเ่ปิดสอน จ านวนโรงเรียน 

อนบุาล - ประถมศกึษา 47 

อนบุาล - มธัยมศกึษาตอนตน้ 16 

ประถมศกึษา 5 

ประถม - มธัยมศกึษาตอนตน้ 3 

ประถม - มธัยมศกึษาตอนปลาย 1 

รวม 72 
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โรงเรียนท่ีเขา้รว่มการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการพิจารณาคดัเลือก ดงันี ้
1. เป็นโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานท่ี 3 ดา้นการจดัการศึกษา ครูมีการปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีการศกึษาวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดบัพอใช้ จ  านวน 12 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 5 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดกลาง 7 
โรงเรียน  (จากขอ้มูลผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 ปีการศกึษา 2561) 

2. เป็นโรงเรียนท่ีผูบ้ริหารและคณะครู มีความตระหนักและตอ้งการพัฒนาตนเอง 
พฒันาองคก์ร เพ่ือการยกระดบัคณุภาพผูเ้รียน และสมคัรใจเขา้รว่มจนครบระยะเวลาของการวิจยั 

ผู้เข้าร่วมวิจัย 
การเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยครัง้นี ้เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม

คณุสมบตัท่ีิก าหนด (Inclusion Criteria) ซึ่งผูว้ิจยัไดก้ าหนดผูเ้ขา้รว่มวิจยัในครัง้นี ้ มีดงันี ้
โรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มี

จ  านวน 72 โรงเรียน เป็นโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานท่ี 3 ดา้นการจดัการศึกษา ครูมีการปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีการศกึษาวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดบัพอใช้ จ  านวน 12 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 5 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดกลาง 7 
โรงเรียน (จากขอ้มูลผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 ปีการศกึษา 2561) ซึ่งจากขอ้มูลนี ้สะทอ้นใหเ้ห็นว่า 
โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช ้ครูควรไดร้บัการพฒันาดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการ
เรียนการสอน และสามารถน าผลการวิจยัเพ่ือไปพฒันาคณุภาพผูเ้รียน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคัดเลือกมา 2 โรงเรียน ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา
คดัเลือกโดยเป็นโรงเรียนท่ีผูบ้ริหารและคณะครู มีความตระหนกัและตอ้งการพฒันาตนเอง พฒันา
องคก์ร เพ่ือการยกระดบัคณุภาพผูเ้รียน และสมคัรใจเขา้ร่วมจนครบระยะเวลาของการวิจยั เป็น 
โรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน มีผูอ้  านวยการโรงเรียนและครูจ านวน 6 คน และโรงเรียนขนาดกลาง 
1 โรงเรียน มีผูอ้  านวยการโรงเรียนและครู จ  านวน 20 คน และ รวมผูเ้ขา้รว่มวิจยั จ  านวน 26 คน 
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ข้ันตอนการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้ องกับ

วตัถุประสงค ์โดยแบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ศึกษาสภาพการปฏิบตัิงาน
ดา้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูอ้  านวยการ
โรงเรียนและหัวหน้างานวิชาการในแต่ละโรงเรียน ส่วนท่ี 2 พัฒนาและสังเคราะหรู์ปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยของครูโดยใชสุ้นทรียแสวงหา และส่วนท่ี 3 สรา้งคู่มือการพัฒนา
สมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา สามารถแบง่การน าเสนอขัน้ตอนการวิจยัได้
ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของครู  

มีขัน้ตอนการวิจยั ดงันี ้
1. ผู้วิจัยลงพืน้ท่ีเป้าหมายทั้ง 2 โรงเรียน โดยขอความอนุเคราะหเ์พ่ือเข้าพบ

ผูอ้  านวยการโรงเรียนและหวัหนา้งานวิชาการ เพ่ือสัมภาษณเ์ชิงลึกในประเด็นส าคญั 2 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) บรบิททั่วไปของโรงเรียน และ 2) บรบิทเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะดา้นการวิจยั  

2. ผูว้ิจัยศึกษา สังเกตบริบทรอบโรงเรียน ร่วมกับการศึกษาเอกสาร หลักฐาน 
เก่ียวกบัการประเมินผลสมรรถนะดา้นการวิจยั และผลงานวิจยัของครูในโรงเรียน  

3. ถอดเทปและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยน าผลการสัมภาษณ์
ผูอ้  านวยการโรงเรียนและหวัหนา้งานวิชาการมาถอดเทปในลกัษณะค าต่อค า จากนัน้ลงรหสัเพ่ือ
คดัแยกหมวดหมู่ของขอ้มูล เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบับริบททั่วไปของโรงเรียน และบริบทเฉพาะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะดา้นการวิจยั  

4. ผู้วิจัยวิเคราะห์และน าข้อมูลไปออกแบบแนวทางเบือ้งต้นในการพัฒนา
สมรรถนะดา้นการวิจยัของครูในแตล่ะโรงเรียนเพ่ือใหเ้หมาะสมตอ่บรบิท 

ส่วนที่ 2 พัฒนาและสังเคราะหรู์ปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของ
ครูโดยใช้สุนทรียแสวงหา  

ถือไดว้่าเป็นขัน้ตอนส าคญัในการประยุกตใ์ชแ้นวคิดสุนทรียแสวงหามาประยุกตใ์ช้
ในกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดเป้าหมายของการยกระดบัในครัง้นีเ้ป็น 2 
ระยะ (2 วงรอบ) คือ 1) การสรา้งใหเ้กิดสมรรถนะรว่มกบัการวางแผนสมรรถนะตามท่ีครูตอ้งการ 
และ 2) น าสมรรถนะท่ีไดเ้ลือกไวม้ายกระดบัใหเ้กิดความคงทนและผลกัดนัใหเ้กิดผลงานไดจ้ริง 
โดยน าจดุเดน่ของการดงึศกัยภาพท่ีครูแตล่ะโรงเรียนมีอยู่มาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ทัง้นีใ้นการศกึษา
ครัง้นีไ้ดศ้ึกษากับโรงเรียน 2 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดกลาง 1 
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โรงเรียน ซึ่งมีความแตกตา่งไปตามบรบิทและมีความตอ้งการดา้นการพฒันาท่ีแตกตา่งกนั อยา่งไร
ก็ตามผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบการด าเนินการวิจยัไวเ้ป็น 2 ระยะ มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

ระยะท่ี 1 การสรา้งสมรรถนะดา้นการวิจัยของครูโดยใช้สุนทรียแสวงหา เป็น
ระยะท่ีผูว้ิจยัมุ่งเนน้การสรา้งใหเ้กิดสมรรถนะท่ีพึงประสงค ์สอดคลอ้งกับบริบทของโรงเรียนและ
วฒันธรรมขององคก์ร โดยมีกระบวนการด าเนินการดงันี ้

1. การคน้หา (Discovery: ระยะท่ี 1) เป็นขัน้ตอนท่ีผูว้ิจยัดึงประสบการณ์ท่ี
ผ่านมาของผูเ้ขา้ร่วมวิจยัเพ่ือสรา้งใหเ้กิดการสะทอ้นคิดในตวัเอง ซึ่งถือเป็นแนวคิดท่ีส าคญัของ
สนุทรียแสวงหา โดยกระบวนการส าคญัท่ีเกิดขึน้ในขัน้ตอนการคน้หา คือ 

1.1 การเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมสะทอ้นประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ท าวิจยัของตนเองในอดีต รว่มกบัผลลพัธแ์ละความรูส้กึ 

1.2 ผูว้ิจยัวิเคราะหศ์กัยภาพของครูแตล่ะคน โดยการน าขอ้มลูท่ีเกิดจาก
การสะทอ้นประสบการณข์องครูแตล่ะคนมาคดัแยกหมวดหมู่เพ่ือท าใหท้ราบถึงจุดแข็งของครูแต่
ละคน 

2. การสรา้งฝัน (Dream: ระยะท่ี 1) เป็นขัน้ตอนท่ีผูว้ิจยัน าจดุแข็งท่ีวิเคราะห์
ไดม้าสรา้งใหเ้กิดจินตนาการในการยกระดบัจดุแข็ง โดยมีขัน้ตอนส าคญั ไดแ้ก่ 

2.1 ผู้วิจัยตั้งค  าถามทรงพลัง เช่น ท่านคิดว่าครูนักวิจัยในอุดมคติมี
สมรรถนะดา้นการวิจยัอยา่งไรบา้ง เป็นไปไดห้รือไมว่า่เราจะเป็นครูนกัวิจยัในอดุมคตนิัน้ เป็นตน้  

2.2 ผูว้ิจยัสรา้งแรงบนัดาลใจ โดยน ากิจกรรมสรา้งแรงบนัดาลใจจากตวั
แบบมาประยุกตใ์ช ้โดยคดัเลือกตวัแบบท่ีมีความใกลเ้คียงกบัสถานการณท่ี์ผูร้่วมวิจยัต้องเผชิญ 
เช่น เป็นครูเช่นเดียวกัน เป็นบุคคลท่ีไม่เก่งดา้นการวิจยัเช่นเดียวกัน มีจุดพลิกผนัของเหตกุารณ ์
ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน เป็นตน้ เน่ืองจากตัวแบบท่ีมีความใกล้เคียงกับประสบการณ์ของ
ผูเ้ขา้ร่วมวิจัยจะท าใหเ้กิดความเขา้อกเขา้ใจ และประยุกตใ์ชไ้ดง้่ายมากขึน้ ทั้ งนีต้วัแบบแต่ละ
โรงเรียนอาจมีความแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัการใหค้ณุคา่และความส าคญัของแตล่ะโรงเรียน 

2.3 ก าหนดคณุลกัษณะหรือสมรรถนะของการเป็นครูนกัวิจยั ผูว้ิจยัเปิด
โอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยัสะทอ้นคณุลกัษณะท่ีเห็นวา่มีความจ าเป็นและมีความส าคญัตอ่การเป็นครู
นกัวิจยัในอดุมคติของแตล่ะคน จากนัน้จึงน ามาจดัหมวดหมู่ตาม 5 สมรรถนะ ไดแ้ก่ ทกัษะ (Skill) 
ความรู ้(Knowledge) ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self-concept) คุณลักษณะประจ าตัวของ
บคุคล (Trait) และแรงจงูใจ (Motive) 
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3. การออกแบบ (Design: ระยะท่ี 1) เป็นขัน้ตอนการวางแนวทางเพ่ือสรา้ง
ใหเ้กิดคณุลกัษณะของครูนกัวิจยัในอดุมคติ โดยเนน้การหาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาสมรรถนะ
ใหเ้กิดขึน้ในกลุม่ครู 

3.1 ผูว้ิจัยระดมสมองครูเพ่ือก าหนดเป้าหมายของกลุ่ม สรา้งแผนการ
สรา้งสมรรถนะดา้นการวิจยัท่ีเป็นไปได ้โดยเปิดโอกาสใหผู้้เขา้รว่มวิจยัเลือกกระบวนการพัฒนา
ดว้ยตนเอง 

3.2 ผูว้ิจยัจดัท าสรุปแผนการสรา้งและน ามาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบเพ่ือดู
ความเช่ือมโยงของคณุลกัษณะท่ีเลือกไว ้

3.3 เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยัปฏิบตักิารตามแผนท่ีวางไว ้
4. การท าใหถ้ึงเป้าหมาย (Destiny: ระยะท่ี 1) เป็นขัน้ตอนท่ีเปิดโอกาสให้

ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัไดป้ฏิบตัิตามแผน มีการปรบัแผนใหเ้ขา้กับการท างานปกติของตนเอง โดยมีผูว้ิจยั
มารว่มก ากบัตดิตามและประเมินผลการปฏิบตั ิโดยมีกิจกรรมส าคญั ดงันี ้

4.1 ผู้วิจัยเปิดเวทีให้ผู้เขา้ร่วมวิจัยได้สะท้อนผลการปฏิบัติของตนเอง 
รว่มกับการสะทอ้นการเปล่ียนแปลงทัง้ในดา้นความคิด การกระท า และผลลพัธข์องการกระท า 
โดยเนน้การตัง้ค  าถามท่ีสรา้งใหเ้กิดพลังและแรงบนัดาลใจในการด าเนินการต่อเน่ือง เช่น มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีนา่ทึ่งจากการลงมือปฏิบตัคิรัง้นีบ้า้งหรือไม ่เป็นตน้ 

4.2 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลผลการสะทอ้นมาวิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบเกณฑชี์้
วดัของการวิจยัครัง้นี ้นั่นคือ เกิดการเปล่ียนแปลงในสมรรถนะทัง้ 5 ดา้น และมีความพรอ้มตอ่การ
ยกระดบัสมรรถนะน าไปสูก่ารลงมือท างานวิจยัจรงิ 

ระยะท่ี 2 การพฒันารูปแบบสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา 
เป็นขั้นตอนท่ีเน้นการพัฒนาผลงานวิจัยให้เกิดคุณภาพและสามารถท างานวิจัยได้ประสบ
ความส าเรจ็ โดยไดด้  าเนินการทัง้ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การคน้หา(Discovery: ระยะท่ี 2) ผูว้ิจยัไดว้างแผนการส าหรบัการพฒันา
สมรรถนะดว้ยการลงมือปฏิบัติรวมถึงผลักดนัผลการเรียนรูแ้ละการเปล่ียนแปลงไปสู่การสรา้ง
รูปแบบ โดยมีขัน้ตอนยอ่ย ดงันี ้

1.1 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมวิจัยสะท้อนความรูส้ึกก่อนยกระดับ
สมรรถนะดา้นการวิจยัเป็นขัน้ตอนท่ีสรา้งใหผู้้เขา้รว่มวิจยัรบัรูค้วามรูส้ึกหรือความกงัวลเก่ียวกับ
การด าเนินการต่อเน่ือง สามารถหาวิธีการแก้ไขหรือขจัดอุปสรรคท่ีมีก่อนน าไปสู่การวางแผน
ยกระดบั 
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1.2 ตั้งค  าถามทรงพลังเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเกิดการสะท้อนความคิด
เก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะของตนเองจากการด าเนินการในระยะท่ี 1 

1.3 ผูว้ิจยัน ามาจดักลุ่มความเช่ียวชาญเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะท่ีเพิ่ม
สงูขึน้ และความตอ้งการการพฒันาเพิ่มเตมิ 

2. การสร้างฝัน (Dream: ระยะท่ี 2) ผู้วิจัยชักชวนให้ค้นหาแนวทางการ
ยกระดับสมรรถนะท่ีเน้นเป็นรูปธรรม โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้ก าหนดและเปรียบเทียบ
เปา้หมายดว้ยตนเอง 

3. การออกแบบ (Design: ระยะท่ี 2) เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยัไดอ้อกแบบ
รูปแบบของการปฏิบตัดิว้ยตนเอง ซึ่งอาจมีความแตกตา่งไปจากการปฏิบตัใินระยะท่ี 1 แตอ่ย่างไร
ก็ตามเพื่อใหแ้ผนท่ีวางเปา้หมายไว ้สอดคลอ้งกบัการปฏิบตัผิูว้ิจยัจงึไดด้  าเนินขัน้ตอนย่อย ดงันี  ้

3.1 ขอให้ผู้เข้าร่วมวิจัยได้ตั้งมาตรฐานหรือตัวชีว้ัดของตนเองขึน้มา 
จากนัน้จงึใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยัวางแผนการด าเนินการท่ีน าไปสูเ่ปา้หมายหรือตวัชีว้ดันัน้ 

3.2 ผู้วิจัยใช้ค  าถามทรงพลังเพ่ือน าไปสู่การเกิดนวัตกรรมใหม่ขึ ้น
กระบวนการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัครัง้นี ้เช่น นวตักรรมดา้นการใหค้  าปรึกษา นวตักรรม
ของการส่ือสาร เป็นตน้ 

4. การท าใหถ้ึงเปา้หมาย (Destiney: ระยะท่ี 2) เป็นขัน้ตอนท่ีผูว้ิจยัน าเกณฑ์
การตดิตาม สงัเกตการสอน เขา้สู่การปฏิบตัิจรงิ และน ามาสะทอ้นเพ่ือใหเ้ห็นรูปแบบท่ีสรา้งใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลง โดยมีขัน้ตอนยอ่ยดงันี ้

4.1 เปิดเวทีสะท้อนผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการด าเนินการและการท าให้ถึ ง
เปา้หมายในระยะท่ี 2 

4.2 ใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยัประเมินสมรรถนะดา้นการวิจยัของตนเอง 
4.3 ผูว้ิจยัน ามาวิเคราะหแ์ละสะทอ้นผลการวิเคราะหภ์าพรวมกลบัคืนสู่

โรงเรียน 
ส่วนที่ 3 สร้างคู่มือการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครูโดยใช้สุนทรีย 

แสวงหา  
มีขัน้ตอนการวิจยั ดงันี ้

1. จดัรา่งผลการสงัเคราะหรู์ปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดย
ใชส้นุทรีย แสวงหา และจดัสง่ไปยงัผูท้รงคณุวฒุิเพ่ือขอเชิญเขา้รว่มสนทนากลุม่ 
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2. จดัเวทีสนทนากลุ่มเพ่ือน าผลการสงัเคราะหจ์ดัท าคู่มือ โดยมีประเด็นส าคญั
คือความเป็นไปไดห้รือประโยชนท่ี์เกิดขึน้ในการจัดท าคู่มือ การน าเสนอขอ้มูลและการปรบัปรุง
เนือ้หา 

3. ผูว้ิจยัสรุปผลและจดัท าเอกสาร 
จากขัน้ตอนการด าเนินการดงักล่าว ผูว้ิจยัสามารถสรุปแผนการปฏิบตัิงานไดด้งัตาราง 

ตาราง 4 สรุปขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั  

ข้ันตอนการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย กระบวนการ เคร่ืองมือ ระยะเวลา 
ส่วนที ่1 ศึกษาสภาพการปฏิบัตงิานด้านการวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนของครู 
1. ผูวิ้จยัลงพืน้ท่ีเป้าหมาย 
2. สงัเกตบรบิทรอบโรงเรียน 
3. ถอดเทปและวิเคราะห์
ขอ้มลู  
4.น าขอ้มลูไปออกแบบ
แนวทางเบือ้งตน้ 

1. ผูอ้  านวยการ
โรงเรียน  
2. หวัหนา้งาน  
วิชาการ  

สมัภาษณเ์ชิงลกึ - แนวค าถามการ
สมัภาษณ ์

ธ.ค.62- 
ม.ค.63 

ส่วนที่  2 พัฒนาและสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิ จัยของครู             
โดยใช้สุนทรียแสวงหา 
ระยะท่ี 1  
การสรา้งสมรรถนะดา้นการ
วิจยัของครูโดยใช ้
สนุทรียแสวงหา 
ระยะท่ี 2  
การพฒันารูปแบบสมรรถนะ
การวิจยัของครูโดยใช ้ 
สนุทรียแสวงหา 

ผูร้ว่มวิจยัใน 
แตล่ะโรงเรียน  
ประกอบดว้ย 
โรงเรียนท่ี 1:  
6 คน 
โรงเรียนท่ี 2:  
20 คน 

วิจยัเชิงปฏิบตัิการ  
โดยใช ้
สนุทรียแสวงหา  
4 ขัน้ตอน          
1) Discovery     
2) Dream          
3) Design         
4) Destiny 

- แผนการจดั
กิจกรรม 

- แนวค าถาม
ตามขัน้ตอน
สนุทรียแสวงหา 

- แบบ AAR 

- แบบประเมิน
สมรรถนะดา้น
การวิจยั 

ก.พ.-พ.ค.
63 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ข้ันตอนของสุนทรียแสวงหา: ระยะที ่1 
ข้ันการค้นหา ข้ันการสร้างฝัน ข้ันการออกแบบ ข้ันการท าให้ถงึ

เป้าหมาย 

1.1 การเปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้รว่มสะทอ้น
ประสบการณใ์นอดีต 
1.2 ผูวิ้จยัวิเคราะห์
ศกัยภาพของครู 
แตล่ะคน 

2.1 ผูวิ้จยัตัง้ค  าถาม
ทรงพลงั  
2.2 สรา้งแรง   
บนัดาลใจ 
2.3 ก าหนด
คณุลกัษณะหรือ
สมรรถนะดา้นการ
วิจยัของการเป็นครู
นกัวิจยั 

3.1 ระดมสมองครู
เพ่ือก าหนดเป้าหมาย
ของกลุม่  
3.2 จดัท าสรุปแผน 
3.3 เปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้รว่มวิจยั
ปฏิบตัิการตามแผน 

4.1 ผูร้ว่มวิจยัสะทอ้นผล
การปฏิบตัิของตนเอง  
4.2 น าขอ้มลูมาวิเคราะห์
และเปรียบเทียบกบั
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

ข้ันตอนของสุนทรียแสวงหา: ระยะที ่2 
ข้ันการค้นหา ข้ันการสร้างฝัน ข้ันการออกแบบ ข้ันการท าให้ถงึ

เป้าหมาย 
1.1 ผูร้ว่มวิจยัสะทอ้น
ความรูส้กึ 

1.2 ตัง้ค  าถาม       
ทรงพลงั 
1.3 จดักลุม่ความ
เช่ียวชาญและ
เปรียบเทียบ
สมรรถนะและความ
ตอ้งการเพ่ิมเติม 

คน้หาแนวทางการ
ยกระดบัสมรรถนะ     
ท่ีเนน้เป็นรูปธรรม 

3.1 ผูเ้ขา้รว่มวิจยัตัง้
มาตรฐานหรือตวัชีว้ดั
ของตนเอง 
3.2 ผูวิ้จยัใชค้  าถาม
ทรงพลงัเพ่ือน าไปสู่
การเกิดนวตักรรมใหม ่

4.1 สะทอ้นผลลพัธ ์

4.2 ประเมินสมรรถนะดา้น
การวิจยัของตนเอง 
4.3 ผูวิ้จยัวิเคราะหแ์ละ
สะทอ้นผลการวิเคราะห์
ภาพรวมคืนสูโ่รงเรียน 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ข้ันตอนการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย กระบวนการ เคร่ืองมือ ระยะเวลา 
ส่วนที ่3 สร้างคู่มือการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครูโดยใช้สุนทรียแสวงหา 
1. จดัรา่งผลการ
สงัเคราะหรู์ปแบบ 

2. จดัเวทีสนทนากลุม่
เพ่ือน าผลการ
สงัเคราะหจ์ดัท าคูม่ือ 

3. ผูวิ้จยัสรุปผลและ
จดัท าเอกสาร 

ผูท้รงคณุวฒิุ
จ านวน 6 คน  

สนทนากลุม่ - รา่ง รูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะ
ดา้นการวิจยั 

- แนวค าถามการ
สนทนากลุม่  

พ.ค.-มิ.ย.63 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย 

1. เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพ ไดแ้ก่ 1) แนวค าถามการสมัภาษณเ์ชิง
ลึก  2) แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของครูโดยใชสุ้นทรียแสวงหา 3) แนว
ค าถามท่ีใชใ้นขัน้ตอนของสุนทรียแสวงหา  4) แบบบนัทึกการทบทวนหลงัการปฏิบตัิงาน และ 5) 
ประเดน็การสนทนากลุม่ โดยมีวิธีการสรา้งและพฒันาเครื่องมือ ดงันี ้

1.1 แนวค าถามการสมัภาษณเ์ชิงลกึ ผูว้ิจยัยกรา่งแนวค าถามจากการศกึษาและ
ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพการปฏิบตัิงานดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนของครู โดย
มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพการ
ปฏิบตัิงานในภาระงานปกติของครูกบัการท าวิจยัควบคูก่ับการจดัการเรียนการสอน ศึกษาสภาพ
การปฏิบตังิานดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนของครู ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
สมรรถนะดา้นการวิจยัของครู ตลอดจนบรบิท และปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การปฏิบตัิงานของครูดา้นการ
วิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน โดยมีอาจารยท่ี์ปรกึษาใหค้  าแนะน า ตรวจสอบ และปรบัปรุงแนว
ค าถาม 
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ตาราง 5 ตวัอยา่งแนวค าถามการสมัภาษณเ์ชิงลกึ  

แนวค าถามหลัก แนวค าถามย่อย (Probe) 
1. ท่านคิดว่า การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการ
สอน มีความส าคญัตอ่การพฒันาวิชาชีพครู
อยา่งไร 

1.1 การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 
ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ดา้นการพฒันา
วิชาชีพครู อยา่งไรบา้ง 

2. ท่านคิดว่า ครูมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท า
การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนหรือไม ่
อยา่งไร 

2.1 การท าวิจยัของครู สง่ผลตอ่การพฒันา
คณุภาพผูเ้รียนอยา่งไร 

3. ท่านคิดว่า ลกัษณะการปฏิบตังิานดา้นการ
วิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนของครู  เป็น
อยา่งไร ในบรบิทสภาพความเป็นจรงิใน
โรงเรียนของทา่น 

3.1 ปัจจยัใดบา้งท่ีสง่เสรมิ สนบัสนนุดา้นการ
ปฏิบตังิานวิจยัของครู 
3.2 ปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นอปุสรรคหรือขอ้จ ากดั
ในการปฏิบตังิานดา้นการวิจยัของครู 
3.3 โรงเรียนมีการสง่เสรมิการพฒันาการท า
วิจยัของครูในรูปแบบใดบา้ง 

 

1.2 แผนการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาสมรรถนะการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวง
หาผูว้ิจยัยกรา่งเอกสาร แลว้ใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาเป็นผูต้รวจสอบและควบคมุคณุภาพของเครื่องมือ 
พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ พิจารณาความเหมาะสม และปรบัปรุงการด าเนินตามกิจกรรม (รายละเอียด
แสดงในภาคผนวก) 

1.3 แนวค าถามท่ีใชใ้นขัน้ตอนของสนุทรียแสวงหา ผูว้ิจยัยกร่างแนวค าถามเชิง
บวกท่ีใช้ในขั้นตอนของสุนทรียแสวงหา โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ค  าแนะน า ตรวจสอบ และ
ปรบัปรุงแนวค าถาม 
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ตาราง 6 ตวัอยา่งค าถามท่ีใชใ้นขัน้ตอนของสนุทรียแสวงหา 

ข้ันตอนของสุนทรียแสวงหา แนวค าถาม 
ขัน้การคน้หา  
(Discovery) 

ระยะที ่1 การสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
1. ประสบการณห์รือความทรงจ าอะไรที่ท่านประทบัใจ เก่ียวกบั
การท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 
2. จดุเดน่ท่ีมีในการท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนท่ีผ่านมา 
3. ลกัษณะของครูนกัวิจยัแบบใดท่ีเห็นวา่ประสบความส าเรจ็
มากท่ีสดุ  
ระยะที ่2 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
1. จากระยะท่ี 1 ท่ีผ่านมา ท่านเห็นวา่กิจกรรมใดท่ีท าใหท้่านดงึ
ความเก่งของตวัเองมาใชไ้ดม้ากท่ีสดุ  
2. กิจกรรมที่ทา่นไดร้บั หากไดร้บัตอ่เนื่องทา่นจะเป็นอยา่งไรในอนาคต 
3. ความเช่ียวชาญท่ีคิดวา่ตนเองมีคืออะไร 

ขัน้การสรา้งฝัน  
(Dream) 
 

ระยะที ่1 การสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
1. จดุเดน่ท่ีกลา่วมาในระยะท่ี 1 มีประโยชนต์อ่ตวัเองอย่างไรบา้ง   
2. ครูนกัวิจยัในอดุมคติมีสมรรถนะอะไรบา้ง   
3. เป็นไปไดห้รือไมว่า่เราจะเป็นครูนกัวิจยั 
4. ตอนท่ีท่านท าวิจยัเสรจ็แลว้ ท่านเห็นตวัเองเป็นอย่างไร 
5. การท าวิจยัท่ีมีความสขุท่ีสดุของท่านเป็นอย่างไร 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 
ข้ันตอนของสุนทรียแสวงหา แนวค าถาม 

 ระยะที ่2 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
1. เป็นไปไดห้รือไมท่ี่โรงเรียนขนาดเลก็จะเป็นชมุชนการเรียนรู ้ 
2. หากเป็นไปไดภ้าพส าเรจ็ควรเป็นอย่างไร 
3. ถา้ท่านท าวิจยัแบบระยะท่ี 1 อย่างตอ่เน่ืองอะไรจะเกิดขึน้ 
4. ภาพของโรงเรียนท่ีมีครูท่ีท าวิจยัรว่มกนัอย่างพวกท่านจะเป็น
อย่างไร 

ขัน้การออกแบบ  
(Design) 

ระยะที ่1 การสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
1. รว่มกนัวิเคราะหจ์ดุแข็งหรือปัจจยัสนบัสนนุท่ีโรงเรียนมี 
เพ่ือใหเ้ห็นความไดเ้ปรียบของโรงเรียนท่ีแตกตา่งไปจากโรงเรยีน
อื่น เพ่ือสรา้งพลงัใหค้ิดตอ่ยอดคณุลกัษณะท่ีมีอยู่ไปสูส่มรรถนะ
ดา้นการวิจยัในอนาคต   
2. ครูนกัวิจยัมืออาชีพตอ้งมีสมรรถนะดา้นใด และเป็นไปได้
หรือไมท่ี่เราจะสรา้งใหเ้กิดขึน้ดว้ยวิธีการใด 
3. ท าอย่างไรจงึจะเกิดความส าเรจ็ 
ระยะที ่2 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
1. แผนการสรา้งระบบจะส าเรจ็ไดอ้ย่างไร 
2. หากท่านคือครูนกัวิจยัท่ีท าวิจยัไดม้ีคณุภาพ ท่านจะ 
วางเป้าหมายและแนวทางกบัตนเองอย่างไร  
3. รูปแบบหรือเทคนิคท่ีท่านน ามาบรูณาการกบัการสอนของ
ท่านท าไดอ้ย่างไรบา้ง 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 
ข้ันตอนของสุนทรียแสวงหา แนวค าถาม 
ขัน้การท าใหถ้งึเป้าหมาย 
(Destiny) 

ระยะที ่1 การสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
1. การเรียนรูท่ี้ท าใหป้ระทบัใจจากการท ากิจกรรมพฒันา
สมรรถนะคืออะไร  
2. มีการเปลี่ยนแปลงท่ีน่าทึ่งของตนเองบา้งหรือไม ่อย่างไร 
3. ความส าเรจ็ท่ีท่านอยากสะทอ้นคืออะไร 
ระยะที ่2 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
1. ความสขุจากความส าเรจ็เป็นอย่างไร 
2. การท าใหม้ั่นคงและยั่งยืนควรเป็นอย่างไร 

 
1.4 แบบบนัทึกการทบทวนหลงัการปฏิบตัิงาน ผูว้ิจยัยกรา่งประเด็นการทบทวน

การปฏิบตัิงาน (After Action Review: AAR) โดยมีอาจารยท่ี์ปรกึษาใหค้  าแนะน า ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงในประเด็นต่อไปนี ้1) เป้าหมายของงาน  2) ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ 3) งาน/
ขั้นตอนท่ีท าได้ดี 4) งาน/ขั้นตอนท่ีต้องปรับปรุง  5) อุปสรรค/ข้อจ ากัดท่ีพบในระหว่างการ
ปฏิบตังิาน 6) ประเดน็ท่ีไดเ้รียนรู ้และ 7) ขอ้ปฏิบตัใินการท างานครัง้ตอ่ไป 

1.5 ประเด็นการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้ใช้แนวค าถามในการสนทนากลุ่มใน
ประเด็น “แนวทางในการพฒันาคูมื่อการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวง
หา” เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกัน และน าผลการสังเคราะหจ์ัดท าคู่มือ โดยมีประเด็นส าคญั คือ 1) คือ
ความเป็นไปไดห้รือประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในการจัดท าคู่มือ 2) แนวทางและข้อเสนอแนะในการ
ประยุกตใ์ช ้3) เนือ้หาท่ีควรปรบัปรุงเพ่ือให้ชดัเจนขึน้ และ 4) ขอ้เสนอแนะรูปแบบการน าเสนอ 
หรือการเผยแพร ่

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูเชิงปรมิาณ คือ แบบประเมินสมรรถนะดา้นการวิจยั
ของครู โดยมีวิธีการสรา้งและพฒันาเครื่องมือ ดงันี ้

2.1 แบบประเมินสมรรถนะดา้นการวิจัยของครู ผูว้ิจยัก าหนดกรอบการพัฒนา
สมรรถนะการวิจัยของครู ก าหนดนิยาม ตัวบ่งชี ้และรายการพฤติกรรม โดยน ามายกร่างมิติ
คุณภาพ (Rubrics) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญ  เพ่ือน าไปใช้ประเมิน
สมรรถนะดา้นการวิจยัของครู 
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ตาราง 7 แบบประเมินสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู 

สมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
ด้านทักษะ (Skill)      

1. ท่านมีการวางแผนและวิเคราะหปั์ญหาเพ่ือน าไปสูก่ารท าวิจยั      

2. ท่านรูจ้กัและวิเคราะหผ์ูเ้รียนเป็นรายบคุคล      

3. ท่านมีการสืบคน้ขอ้มลูไดอ้ยา่งหลากหลาย      

ด้านความรู้ (Knowledge)      

1. ท่านสามารถออกแบบการจดักระบวนการเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง      

2. ท่านมีการก าหนดปัญหาการวิจยั      

3. ท่านสามารถแสวงหาแหล่งความรูเ้พ่ือน ามาใชอ้อกแบบการวิจยั      

ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait)      

1. ท่านไดใ้ฝ่หาความรูอ้ยูเ่สมอ      

2. ท่านมีความมุง่มั่น ตัง้ในในการท างานวิจยั      

3. ท่านมีความรบัผิดชอบ      
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

สมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
ด้านอัตมโนทัศน/์ทัศนคต ิ(Self-concept)      

1. ท่านมีความรกัในวิชาชีพครู      

2. ท่านมีทศันคตท่ีิดีตอ่การท าวิจยั      

3. ท่านมีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง      

ด้านแรงจูงใจภายใน (Motive)      

1. ท่านมีความกลา้คิด กลา้ตดัสินใจ      

2. ท่านมีความมุง่มั่นตอ่การท าวิจยัใหส้  าเรจ็ตามเปา้หมาย      

3. ท่านมีความพยายามปรบัปรุงวิธีการท างานของตนเองอยูเ่สมอ      

 
3. อปุกรณภ์าคสนาม ไดแ้ก่ 

3.1 สมุดจดบันทึก เพ่ือใชเ้ครื่องมือช่วยในการเก็บขอ้มูล การจดบันทึกข้อมูล
ภาคสนาม ซึ่งมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งส  าหรบัการวิจยั ช่วยใหส้ามารถบนัทกึเรื่องราวหรือขอ้มลูท่ีได้
จากการสมัภาษณ ์สงัเกต การสนทนากลุ่ม และบนัทึกอารมณ ์ความรูส้ึกของผูว้ิจยัขณะท าการ
เก็บขอ้มลู 

3.2 เครื่องบนัทึกเสียง เพ่ือช่วยใหผู้ว้ิจยัสามารถเก็บขอ้มลูจากการสมัภาษณไ์ด้
อย่างละเอียดมากขึน้ ป้องกันการขาดตกบกพร่องของขอ้มูล ช่วยใหผู้ว้ิจัยสามารถน าขอ้มูลมา
วิเคราะหแ์ละสรุปไดอ้ย่างลกึซึง้ ตามสภาพความเป็นจริง เพ่ือปอ้งกนัความมีอคติในการเก็บขอ้มลู
และวิเคราะหข์อ้มลูได ้

3.3 กลอ้งถ่ายภาพและถ่ายวิดิทัศน ์เพ่ือช่วยในการบนัทึกภาพและเสียง ท าให้
เก็บรายละเอียดของการเก็บข้อมูลการวิจัยไดม้ากขึน้ ภาพถ่ายและวิดิทัศน์จะช่วยท าให้การ
วิเคราะหแ์ละสรุปขอ้มลูมีความสมบรูณม์ากขึน้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู มีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 8 แนวทางการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย ผู้ร่วมวิจัย เทคนิค/วิธีการ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. เพ่ือศกึษาสภาพการ
ปฏิบตังิานดา้น การ
วิจยัเพ่ือพฒันา การ
เรียนการสอนของครู  

- ผูอ้  านวยโรงเรียน 
- หวัหนา้งานวิชาการ 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึ แนวค าถามการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึ 

2. เพ่ือพฒันาและ
สงัเคราะหรู์ปแบบการ
พฒันาสมรรถนะดา้น
การวิจยั 
ของครูโดยใช ้
สนุทรียแสวงหา 

- ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนและครูทกุคน 

กระบวนการสนุทรีย 
แสวงหา 4 ขัน้ตอน 
1) Discovery  
2) Dream  
3) Design  
4) Destiny 

- แผนการจดักิจกรรม 
- แนวค าถามตาม
ขัน้ตอนของสนุทรีย 
แสวงหา 
- แบบบนัทึก AAR 
- แบบประเมิน
สมรรถนะ 

3. เพ่ือสรา้งคูมื่อการ
พฒันาสมรรถนะดา้น
การวิจยัของครูโดยใช้
สนุทรียแสวงหา 

- ผูท้รงคณุวฒุิ 
- ผูอ้  านวยการ
โรงเรียน 
- หวัหนา้งานวิชาการ 

การสนทนากลุม่ ประเดน็การสนทนา
กลุม่ 

การวิเคราะหข้์อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครัง้นี ้  ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการเชิงปริมาณ ในการ

วิเคราะหแ์ละประเมินสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู และวิธีการเชิงคณุภาพท่ีท าไปพรอ้ม ๆ กบัการ
เก็บรวบรวมขอ้มลู และตอ้งด าเนินตอ่ไปภายหลงัการเก็บขอ้มลูสิน้สดุลง ดว้ยวิธีการดงันี ้

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชเ้ทคนิคทางการวิจยัเชิงคณุภาพหลากหลายเทคนิค ท าใหข้อ้มูลท่ีไดม้า
ส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลเชิงคณุภาพ เม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้จะมีการวิเคราะหตี์ความเป็นกระบวนการท่ี
ด าเนินไปดว้ยกัน ผูว้ิจยัมีหนา้ท่ีสรา้งขอ้มูลใหม่อย่างเป็นระบบจากการรบัรูแ้ละความเขา้ใจของ
ตนเอง ในกระบวนการวิเคราะหข์อ้มูล กลุ่มผูร้ว่มวิจยัสามารถมีส่วนรว่มในการวิเคราะหไ์ด ้ตัง้แต่
การคดัเลือกขอ้มลูสู่การตีความและการใหค้วามหมายแก่ขอ้มลู รวมถึงการเรียงรอ้ยความสมัพนัธ์
ของเรื่องราว โดยมีการอา้งอิง (Quote) ค  าพูดท่ีมีความหมายซึ่งเป็นท่ีมาของการตีความ ตลอด
เสน้ทางการวิเคราะหข์อ้มูล ในบางแง่มุมของการตีความเป็นการอธิบายความเช่ือในส่วนลึกของ
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นกัวิจยัไปพรอ้มกนั นกัวิจยัตอ้งพงึระวงัไมใ่หตี้ความเอนอิงอยูก่บัวฒันธรรมของผูว้ิจยั หากแตต่อ้ง
ยืนหยดัอยู่บนวฒันธรรมของกลุ่มผูร้ว่มวิจยัเป็นส าคญั ผูว้ิจยัสามารถตรวจสอบความถกูต้องของ
ขอ้มูลไปพรอ้มกับกระบวนการวิเคราะห ์รวมทัง้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการวิจัย
หลังสิน้สุดการวิเคราะหไ์ดอี้กครัง้หนึ่งดว้ย (วรรณดี สุทธินรากร , 2556) โดยในการวิจยัในครัง้นี ้
ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูเชิงเนือ้หา (Content Analysis) ซึ่งแบง่ออก
ไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ และการวิเคราะหข์อ้มูลหลกั โดยมีแนวทางในการ
วิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

1. การวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ เป็นการวิเคราะหข์อ้มูลโดยมีวตัถุประสงคห์ลักเพ่ือ
คน้หาประเดน็ ตรวจสอบขอ้มลู และคน้หาขอ้คน้พบใหม ่มีขัน้ตอนยอ่ย ดงันี ้

1.1 จัดระเบียบขอ้มูล (Data  Organizing)  ผูว้ิจัยน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้
จดัท าใหอ้ยู่ในสภาพท่ีพรอ้มน าไปวิเคราะห ์ดว้ยการจดัระเบียบขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณแ์ละ
สนทนากลุ่ม ซึ่งท าการจดบนัทึกดว้ยลายมือและการบนัทึกเสียง และจดักระท าขอ้มูลใหพ้รอ้ม
ส าหรบัการถอดค าใหส้มัภาษณแ์ละการสนทนากลุ่ม จากนัน้ท าการสรุปขอ้มูลเพ่ือใหส้ะดวกต่อ
การน าขอ้มลูไปใชไ้ด ้

1.2 ลดทอนขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งออกจากขอ้มูลหลัก โดยคดัเลือกขอ้มูลหรือค า
พรรณนาท่ีรวบรวมมาได ้จดัแยกตามหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เห็นถึงประเด็นท่ีส าคญัเพ่ือ
ใชต้ัง้ขอ้สมมตฐิานชั่วคราว โดยในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัจะเปิดโอกาสใหข้อ้มลูไดเ้ผยความจริงออกมาให้
ไดม้ากท่ีสุด สิ่งท่ีไดจ้ากการวิเคราะหเ์บือ้งตน้นัน้ ยังไม่เห็นถึงแบบแผน (Pattern) ท่ีเป็นขอ้สรุป
ของปรากฏการณไ์ด ้

2. การวิเคราะหข์อ้มูลหลัก เป็นขัน้ตอนท่ีผูว้ิจัยมีขอ้มูลท่ีเพียงพอและสามารถตัด
ขอ้มลูท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งออกได ้ซึ่งมีขัน้ตอนยอ่ย ประกอบดว้ย 

2.1 การใหร้หสัขอ้มูล และการแสดงขอ้มลู  (Coding & Data Display) หลงัจาก
ผูว้ิจยัไดอ้่านขอ้มลูท่ีจดัระเบียบอย่างละเอียด ผูว้ิจยัท าการก าหนดรหสัแทนความหมายของกลุ่ม
ขอ้ความเหล่านั้น โดยข้อความท่ีให้ความหมายในลักษณะเดียวกันผู้วิจัยจะให้รหัสเหมือนกัน 
จากนั้นน าข้อมูลท่ีลงรหัสเหล่านั้นมาท าการเช่ือมโยงและหาความสัมพันธ์รวมเป็นกลุ่มของ
ประเดน็ในการวิเคราะห ์

2.2 การหาขอ้สรุป การตีความ และการยืนยนั (Conclusion, Interpretation and 
Verification)  ภายหลงัจากการลงรหสัขอ้มลูและการจดัท าการแสดงขอ้มลูแลว้ ในขัน้ตอนนี ้ผูว้ิจยั
จะน าขอ้มูลทัง้หมดท่ีลงรหสัไวม้าท าการวิเคราะห ์สรุป และตีความ เพ่ือสรา้งใหเ้กิดแนวคิดสรุป 
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(Conceptualize) สุดทา้ยเม่ือไดข้อ้สรุปของผลการวิเคราะหแ์ละอภิปรายผลแลว้ ผูว้ิจยัไดท้  าการ
ตรวจสอบขอ้สรุปนัน้เพ่ือยืนยนัความถกูตอ้งของขอ้สรุปจากการวิเคราะหข์อ้มลู 

การตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของข้อมูล 
การวิจยัครัง้นี ้ผูวิ้จยัท าการตรวจสอบความนา่เช่ือถือของขอ้มลู ดงันี ้

1. การตรวจสอบแบบสามเสา้ (Triangulation) ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบความถกูตอ้ง/
เช่ือถือไดข้องขอ้มลูดว้ยการตรวจสอบสามเสา้ในประเดน็ดงันี ้

1.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า  1 วิธี (Methodological Triangulation) 
ผูว้ิจยัใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิควิธีการท่ีหลากหลายมากกว่า 1 วิธี ไดแ้ก่ การถอด
บทเรียน การสมัภาษณเ์ชิงลึก การสนทนากลุ่ม รว่มกบัการใชว้ิธีการสงัเกตรว่มและการสมัภาษณ์
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถกูตอ้งตรงประเด็น และหากพบว่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากต่างวิธีการแลว้มีความเหมือน
หรือคลา้ยคลงึกนัก็สามารถนาไปใชใ้นการวิเคราะหแ์ละด าเนินการตอ่ไปได ้แตห่ากพบวา่ขอ้มลูไม่
สอดคล้องกัน ผู้วิจัยจะยังไม่สรา้งขอ้สรุป แต่จะด าเนินการตรวจสอบและใช้เทคนิควิธีการอ่ืน
เพิ่มเตมิเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งตรงกนัมากท่ีสดุ 

1.2 แหล่งข้อมูลมากกว่า 1 แหล่ง (Data Triangulation) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งข้อมลูมากกว่าหนึ่งแหล่ง โดยท าการเก็บขอ้มลูจากหลายกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้รหิารโรงเรียน และครู ท่ีมาจากแหลง่สถานท่ีแตกตา่งกนั  

1.3 การสะทอ้นขอ้มลูกลบัไปยงัผูใ้หข้อ้มลู (Member Check) ในขณะท่ีผูว้ิจยัท า
การเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของขอ้มลู เม่ือท าการพดูคยุไปไดร้ะยะหนึ่งจะมีการพกัการสนทนาเพ่ือทบทวนค าตอบเพ่ือ
ตรวจสอบว่าค าตอบท่ีผูว้ิจยัเขา้ใจนัน้ถกูตอ้งและสอดคลอ้งกบัสิ่งท่ีผูใ้หข้อ้มลูตอ้งการส่ือสาร หาก
พบวา่ไมถ่กูตอ้ง ผูว้ิจยัจะท าความเขา้ใจใหมเ่พ่ือใหเ้ขา้ใจตรงกนั 

2. การตรวจสอบการด าเนินการวิจัยจากผู้เช่ียวชาญ (Peer Debriefing) โดยมี
อาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธเ์ป็นผูต้รวจสอบการด าเนินการวิจยั และมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเนือ้หาท่ีท าการวิจยัเป็นผูต้รวจสอบเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

3. ความไวว้างใจได ้(Dependability) ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัและอธิบายใหเ้ห็นถึง
กระบวนการท าวิจัยอย่างชัดเจน น าเสนอขอ้มูลครบทุกประเด็นท่ีครอบคลุมวัตถุประสงคแ์ละ
กระบวนการวิจยั 
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จรรยาบรรณในการวิจัย  
การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดท้  าการขอจริยธรรมการวิจยัในมนษุยจ์ากสถาบนัยทุธศาสตร์

ทางปัญญาและวิจยัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เลขท่ี SWUEC 378/61โดยตระหนกัและ
ใหค้วามส าคญักับการเคารพสิทธิและความปลอดภัยของแหล่งขอ้มูล รวมถึงความถูกตอ้งและ
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล เพ่ือรักษาจรรยาบรรณในการท าวิจัยอย่างเคร่งครัด โดยผู้วิจัยได้
ด  าเนินการเพ่ือรกัษาจรรยาบรรณ ดงันี ้

1. การเลือกหัวเรื่องการท าวิจัย ผู้วิจัยเน้นหัวเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิชาชีพครูโดยรวม โดยมีเปา้หมายเพ่ือการพฒันาคณุภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั และเพ่ือสง่เสรมิใหค้รู
ตระหนกัและประโยชนข์องการท าวิจยัดว้ยตนเอง พฒันาการจดัการเรียนการสอนควบคูไ่ปกบัการ
ท าวิจัย เห็นคุณค่าและสิ่งดี ๆ ในศกัยภาพของตนเอง แลกเปล่ียนเรียนรูร้่วมกันเป็นชุมชนการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ เพ่ือน าไปสู่การมีแนวทางหรือรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู
ตอ่ไป 

2. การออกแบบวิจยั เนน้การมีส่วนรว่ม การลงมือปฏิบตัิเพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ของผู้ร่วมวิจัย ความต้องการและการได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมวิจัย การรักษาความลับ 
ตลอดจนปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบทัง้ทางดา้นรา่งกาย และจิตใจตอ่ผูใ้หข้อ้มลู โดยค านึงถึงการ
พิทกัษส์ิทธ์ิของผูใ้หข้อ้มลูเป็นส าคญั 

2.1 การขอความยินยอมและความร่วมมือจากผู้ ร่วมวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้แจ้ง
วตัถปุระสงคข์องการท าวิจยัครัง้นีอ้ยา่งชดัเจน และการเก็บรกัษาขอ้มลูไวเ้ป็นความลบั 

2.2 การป้องกันผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูล  เป็นการป้องกันผลกระทบอัน
เน่ืองมาจากการใหค้วามร่วมมือในการศึกษาวิจยัของผูเ้ก่ียวขอ้ง ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูใ้ห้
ขอ้มลูเป็นส าคญั โดยการออกแบบการเก็บขอ้มลูท่ียืดหยุ่น  

3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการท่ีมีความหลากหลาย
ในการเก็บขอ้มูล เช่น เทคนิคการถอดบทเรียน เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก เทคนิคการสนทนา
กลุ่ม และการระดมความคิดเห็น ซึ่งในการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการดงักล่าว ผูว้ิจยัไดใ้หค้วามส าคญั
และตระหนกัถึงความสมคัรใจในการใหข้อ้มูลและการเขา้รว่มกิจกรรม ซึ่งตอ้งมาจากการยินยอม
พรอ้มใจของผูเ้ขา้รว่มวิจยัเทา่นัน้  

4. การจดบนัทึกและการถอดเทปขอ้มลูสมัภาษณ ์ผูวิ้จยัค านงึการเก็บรกัษาความลบั
ของขอ้มลู และเคารพสิทธ์ิของผูใ้หข้อ้มลู 
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5. การวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัตระหนกัถึงการวิเคราะหข์อ้มลูอย่างละเอียดลึกซึง้ และ 
ความนา่เช่ือถือของขอ้มลู โดยวิธีการตรวจสอบความนา่เช่ือถือของขอ้มลูอยา่งเหมาะสม 

6. การรายงานผล ผูว้ิจยัค  านึงการเปิดเผยขอ้มลูท่ีผ่านการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ 
และค านึงถึงการน าเสนอเฉพาะขอ้มูลท่ีมิไดเ้ป็นความลบั เพ่ือใหก้ารวิจยัเป็นไปดว้ยความถกูตอ้ง
ตามจรยิธรรม และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูใ้หข้อ้มลูเป็นส าคญั 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

บทที ่4  
ผลการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชสุ้นทรียแสวงหา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1” มีวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบตัิงานดา้นการวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู 2) เพ่ือ
พฒันาและสงัเคราะหรู์ปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชสุ้นทรียแสวงหา 3) 
เพ่ือสรา้งคูมื่อการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา โดยแบง่การน าเสนอ
ผลการวิจยัแบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้

1. การศกึษาสภาพการปฏิบตังิานดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนของครู 
2. การพฒันาและสงัเคราะหรู์ปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใช้

สนุทรียแสวงหา 
3. การสรา้งคูมื่อการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา 

ส่วนที ่1 การศึกษาสภาพการปฏิบัตงิานด้านการวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนของครู 
โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมการวิจัยครัง้นี ้คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน และโรงเรียนขนาด

กลาง 1 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานท่ี 3 ดา้นการจัดการศึกษา ครูมีการปฏิบัติงาน ตาม
บทบาทหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีการศกึษาวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียน
การสอน อยู่ในระดับพอใช ้(จากขอ้มูลผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 ปีการศกึษา 2561) ซึ่งจากขอ้มลูนี ้
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้ครูควรไดร้บัการพฒันาดา้นการวิจยั
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และสามารถน าผลการวิจยัเพ่ือไปพัฒนาคณุภาพผูเ้รียน และเป็น
โรงเรียนท่ีผูบ้รหิารและคณะครู มีความตระหนกัและตอ้งการพฒันาตนเอง พฒันาองคก์ร เพ่ือการ
ยกระดบัคณุภาพผูเ้รียน และสมคัรใจเขา้รว่มจนครบระยะเวลาของการวิจยั 

ในการศึกษาและท าความเข้าใจเก่ียวกับสภาพการปฏิบัติงานด้านการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนของครู โดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือท าการ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องสภาพการปฏิบตัิงานในภาระงานปกติของครูกับการท าวิจยัควบคู่กับ
การจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
และหวัหนา้งานวิชาการ เพ่ือศกึษาสภาพการปฏิบตัิงานดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน
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ของครู และความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยของครู โรงเรียนละ 2 คน 
จาก 2 โรงเรียนท่ีเขา้รว่มการวิจยั รวม 4 คน และการศกึษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary 
Study) เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา หลกัสตูรสถานศกึษา รายงานการประเมินคณุภาพภายนอกของ สมศ. และรายงาน
ประจ าปีของสถานศกึษา การศกึษาสภาพการปฏิบตัิงานดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน
ของครู สามารถแยกการน าเสนอออกเป็นบริบทส าคญัของ 2 โรงเรียน ไดด้งันี ้

 
โรงเรียนที ่1 โรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้าร่วมวิจัย ดังตาราง 9 

ตาราง 9 ขอ้มลูทั่วไปของผูเ้ขา้รว่มวิจยั 

 
บริบทท่ัวไปของโรงเรียน 

เป็น โรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื ้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตั้งอยู่ต  าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในปี
การศึกษา 2562 เปิดสอนระดบัชัน้อนุบาลถึงชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจ  านวนนักเรียน 75 คน มี
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 คน ครูผูส้อนจ านวน 5 คน รวมบคุลากรจ านวน 6 คน โครงสรา้งการบรหิาร
โรงเรียนแบ่งออกเป็น 4 งาน ได้แก่  งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคลากร งานบริหาร
งบประมาณ และงานบริหารทั่วไป ผูบ้ริหารยึดหลกัการบริหารแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School 
Based Management) การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และการ
บริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ เพ่ือใหบ้รรลตุามหลกัปรชัญาของการจดัการศกึษา คือ เด็กดี เก่ง และมี
ความสุข โดยมีวิสัยทัศนข์องโรงเรียน คือ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง รกัษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม พรอ้มใช้

ที ่ ช่ือสมมติ 
วุฒกิารศึกษา/

วิชาเอก 
วิทยฐานะ 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

ระดับชั้น  
ที่สอน 

วิชาที่สอน 

1 ผอ. ป.โท/บรหิารการศกึษา ผูอ้  านวยการ  6 - - 
2 ครูเก ๋ ป.ตร/ีคอมพิวเตอร ์ ครู คศ.2 17 ป.4,5 การงานอาชีพ 
3 ครูหวาน ป.ตร/ีภาษาไทย ครู คศ.1 4 ป.1 ภาษาไทย 
4 ครูปีโป ้ ป.ตร/ีคณิตศาสตร ์ ครูผูช้่วย 1 ป.6 คณิตศาสตร ์
5 ครูปุ๋ ย ป.ตร/ีภาษาองักฤษ ครู คศ.1 4 ป.2 องักฤษ 
6 ครูจ๋า ป.ตร/ีวิทยาศาสตร ์ ครูอตัราจา้ง 3 ป.3 วิทยาศาสตร ์
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เทคโนโลยี บริหารรว่มสรา้งสรรค ์สมัพนัธช์มุชน และเอกลกัษณข์องโรงเรียน คือ โรงเรียนวิถีพทุธ 
อตัลกัษณข์องโรงเรียน คือ จรรยาดี มีพลานามยั ใสใ่จสิ่งแวดลอ้ม 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนจะมีลกัษณะลอ้มรอบดว้ยวดั โรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพ องคก์ารบริหารส่วนต าบล และสวนผลไม ้มีประชากรประมาณ  5,332 คน อาชีพหลกัของ
ชมุชน คือ เกษตรกรรม ท าสวนผลไม ้รบัจา้งทั่วไป รบัจา้งในโรงงานอุตสาหกรรม ประชากรส่วน
ใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรูจ้กัโดยทั่วไป คือ งานสงกรานต์
พระประแดง ผูป้กครองส่วนใหญ่จบการศกึษาศกึษาระดบัประถมศกึษา-มธัยมศกึษา จดุแข็งของ
โรงเรียนคือ อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้พุทธศาสนา คือ วัด และแหล่งเรียนรู้เชิงนิ เวศน์วิทยา คือ 
สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเข่ือนขนัธ ์อยู่ในพืน้ท่ีบางกะเจา้ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศน ์เป็นปอดสีเขียวของกรุงเทพฯ และไดช่ื้อว่าเป็นปอดกลางเมืองท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย ไดร้บั
การสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก และได้รบัการสนับสนุนเป็นอย่างดีในด้าน
ทนุการศกึษาจากชมุชน หน่วยงานตา่ง ๆ แตท่ัง้นีข้อ้จ  ากดัของโรงเรียน คือ ตัง้อยู่ในกลุ่มท่ีมีความ
เส่ียงทางดา้นยาเสพติด ปัญหาสภาพครอบครวัแตกแยก นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่ และ
ผูป้กครองมีอาชีพรบัจา้ง รายไดน้อ้ย ไมมี่เวลาสอนการบา้น จ านวนนกัเรียนมีอตัราลดลง สง่ผลให้
งบประมาณอุดหนุนรายหัวลดลงตามล าดบั และมีขอ้จ ากัดดา้นอาคาร สถานท่ี หอ้งเรียน หอ้ง
พิเศษท่ียงัไมพี่ยงพอ 

โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  2562 มีโครงการท่ีด าเนินงานจ านวน 25 
โครงการ มีโครงการท่ีส่งเสริมการพัฒนาครู เช่น โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา โครงการพฒันาครูใหส้ามารถปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และ
โครงการส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาคณุภาพผูเ้รียน และมีโครงการท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาคณุภาพผูเ้รียน เช่น โครงการพัฒนาผูเ้รียนใหมี้ความรูแ้ละทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร   
โครงการพฒันาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสรา้งสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่าง
มีเหตผุล และโครงการพฒันาผูเ้รียนตามระบบการดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 

 
บริบทเฉพาะของโรงเรียนทีเ่กี่ยวข้องกับสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 

สภาพการปฏิบตัิงานของครูท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะดา้นการวิจยัท่ีผ่านมา พบว่าครู
มีภาระการสอนและภารกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมาก ท าใหข้าดโอกาสการเขา้ร่วมกิจกรรม
หรือท ากิจกรรมพัฒนาตนเอง แม้จะมีการโน้มน้าวจากผู้บริหารเพ่ือกระตุ้นให้ครูหันมาให้
ความส าคญัในการยกระดบัการท าวิจยั แต่ยงัไม่เพียงพอท่ีท าใหค้รูผลิตผลงานวิจยัได ้เน่ืองจาก
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บริบทของการท างานจริงนัน้ โรงเรียนมีครูจ านวนนอ้ยไม่เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน ท า
ใหค้รูตอ้งสอนแบบขา้มรายวิชา ขา้มกลุ่มสาระ ขา้มระดบั จึงถือไดว้่าเป็นอปุสรรคของการพฒันา
สมรรถนะดา้นการท าวิจัยของครูในโรงเรียนท่ี 1 นอกจากนีย้ังพบว่าเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ยกระดบัสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู คือ เง่ือนไขสนบัสนนุการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของ
ครู และเง่ือนไขอปุสรรคตอ่การพฒันาสมรรถนะดา้นวิจยัของครู สามารถสรุปไดด้งันี ้

1. เงือ่นไขสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
จากผลการวิเคราะหพ์บว่ามีเง่ือนไขสนบัสนนุการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยั

ของครู ในโรงเรียนท่ี 1 มีดงันี ้
1.1 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของครูใน

โรงเรียนมีนโยบายเพ่ือใหเ้กิดผลงานวิจยัในชัน้เรียนจนครบทุกคน นอกจากนีย้งัใหก้ารสนบัสนุน
ทรพัยากรดา้นตา่ง ๆ เช่น การสนบัสนนุดา้นเวลา สนบัสนนุดา้นงบประมาณ โดยมอบหมายใหค้รู
ทัง้โรงเรียนช่วยกนัท างานโครงการของโรงเรียน เพ่ือไมใ่หบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งรบัผิดชอบมากเกินไป 
เพ่ือสง่เสรมิใหค้รูมีเวลาในการท าวิจยัมากขึน้ 

 
“ตวัผมเองก็สนบัสนุนทัง้วสัด ุอปุกรณ์ สือ่การเรียนรูต้่าง ๆ รวมถึงใหค้รูมีเวลาท าวิจยักนั

นะ ก็บอกครูว่าใหค้รูมาท าตรงนี ้ท าตรงนีเ้ต็มที่เรามีงบพฒันาวิชาการให ้คือมันเป็นโครงการ

พฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในนะครบั นอกจากนีย้งัก าหนดไวใ้นกิจกรรมใหค้รูมีวจิยัชัน้เรียน

ดว้ย อย่างเรือ่งโครงการต่าง ๆ ทีร่บัผดิชอบ ก็ใหค้รูช่วยกนัท า จะไดไ้ม่รูส้ึกวา่งานหนกัเกินไปและ

ไดป้รึกษากนัเวลาท าวจิยัไปดว้ย” (ผูบ้ริหารโรงเรียน) 

 

1.2 ครูในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถส่ือสารไดอ้ย่างรวดเร็ว รวมถึงครูแต่ละ
คนภายในโรงเรียนไมมี่ความขดัแยง้กนัท าใหก้ารขบัเคล่ือนงานสามารถท าไดง้่าย 

 
 “ไม่วา่จะเป็นงานอะไรครูของเราจะคยุกนัแลว้มนัจบงา่ย ไม่วา่จะงานพเิศษ และโครงการ

ต่าง ๆ จากเขต จากหน่วยงานภายนอก ผอ.จะใหท้ าร่วมกันเป็นคณะ มีหวัหนา้โครงการ และ

คณะท างาน ครูโรงเรียนเราคยุกนั ปรึกษากนัแทบทกุเรื่อง ทัง้เรื่องนกัเรียน และการสอนมนัน่าจะ

เป็นเงือ่นไขหนึ่งทีท่  าใหค้รูเราจะขบัเคลือ่นอะไรไปมนัท าไดง้า่ย สะดวกกวา่” (หวัหนา้งานวชิาการ) 
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2. เงือ่นไขอุปสรรคต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านวิจัยของครู 
2.1 เงือ่นไขอุปสรรคภายในของโรงเรียน 
ผูบ้ริหารและหัวหน้างานวิชาการไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงเง่ือนไขอุปสรรคท่ีเกิดขึน้

จากขอ้จ ากดัภายในโรงเรียน แบง่ออกเป็นประเดน็ยอ่ย ดงันี ้
2.1.1 บุคลากรขาดแคลน ถือไดว้่าเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินการดา้น

การพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยของครู เน่ืองจากจ านวนครูมีจ านวนนอ้ย ไม่เพียงพอต่อการ
จดัการเรียนการสอนใหก้ับนกัเรียน ดงันัน้ครูแต่ละคนจึงไม่ตอ้งการหยุดการเรียนการสอนเพ่ือไป
อบรม เน่ืองจากอาจท าใหน้กัเรียนไม่สามารถเรียนไดท้นักบัเนือ้หาตามแผนการจดัการเรียนรู ้การ
ไปอบรมหรือพฒันาตนเองไดน้ัน้ครูตอ้งฝากใหเ้พ่ือนรว่มงานดูแลนักเรียนแทน ส่งผลกระทบต่อ
คณุภาพการเรียนการสอน 

 
“ผมมองวา่การทีเ่รามีจ านวนครูไม่เพยีงพอตอ่การจดัการเรียนการสอนก็เป็นสว่นหนึ่งทีท่  า

ใหค้รูภายในโรงเรียนเองไม่มีเวลาทีจ่ะมายกระดบัตวัเอง ไม่ใช่วา่โรงเรียนเลก็แลว้ ภาระงานจะเลก็

นะครบั เราก็มีเท่า ๆ กบัทีอ่ืน่ แต่ครูเรานอ้ยกวา่โรงเรียนอืน่ แปลวา่แคห่นา้ทีห่ลกัเราก็จะท ากนัไม่

ทนั ยงัมีภาระงานอืน่แทรกอีกมากมาย ผมเชือ่วา่ถา้มีเวลาจริง ๆ ครูก็อยากพฒันาตวัเองนะ่แหละ

ครบั เพราะวา่มนัก็ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่องความกา้วหนา้ของเขาดว้ย” (ผูอ้  านวยการโรงเรียน) 

“ถา้คนหนึ่งไปคนหนึ่งก็จะตอ้งมาดูการเรียนการสอนแทนกนั มนัก็เป็นความเกรงใจนะคะ

ทีจ่ะใหเ้พือ่นครูท า ซ่ึงก็มีเดก็ของตนเองตอ้งดูแลแลว้ ตอ้งวิ่งรอกดูเดก็ให”้ (หวัหนา้งานวชิาการ) 

  

2.1.2 ขาดครูแกนน าในการท างานวิจัย เน่ืองจากวัฒนธรรมภายในของ
โรงเรียนขนาดเล็กท าใหค้รูมีความโดดเดน่เรื่องการบริหารจดัการการดแูลนกัเรียน ครูส่วนใหญ่มกั
รูจ้กันกัเรียนเป็นอยา่งดีเพราะมีความใกลช้ิด ขอ้คน้พบท่ีส าคญัคือ ครูมีความตอ้งการอยากท างาน
วิจัย แต่ยังขาดความมั่นใจและขาดแกนน าในการท างานวิจัย ผู้บริหารเห็นว่าการมีแกนน าใน
โรงเรียนขนาดเล็กมีความส าคญัอยา่งมาก เพราะสามารถขบัเคล่ือนในเชิงพลงักลุ่มได ้แตอ่ยา่งไร
ก็ตาม ในปัจจบุนัพบวา่ยงัไมป่รากฏวา่มีครูทา่นใดตอ้งการเป็นครูแกนน าดา้นการวิจยั 

 
“ผมไม่แน่ใจว่าพวกครูเขาเห็นประโยชน์หรือเปล่าแต่ที่แน่ ๆ ยังขาดแกนน า คือ ขาด

หวัหนา้ทีมทีจ่ะดึงลูกทีมว่า เอา้!! เรามาท าวิจยักนั แลว้ท าไปดว้ยกนั ผมมองว่าเป็นสิ่งส าคญันะ
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ครบัเพราะว่าโรงเรียนขนาดเลก็เนีย่ลกุมาท าอะไร ขบัเคลือ่นอะไรมนังา่ย คนมนันอ้ย แตแ่ค่ตอนนี ้

ผมยงัไม่เหน็มีใครอยากจะเสนอตวัขึน้มาเพือ่ท าหนา้ทีน่ี”้ (ผูอ้  านวยการโรงเรียน) 

 “เท่าทีเ่ราชกัชวน ท าเถอะ ๆ ส่วนใหญ่ก็ตอบกลบัมาหนูไม่รูจ้ะท าอะไร หนูไม่มั่นใจ หนู

ยงัไม่รูว้่าจะท ายงัไง ก็คอืยงัไม่มั่นใจคะ่ขอรอดูพี ่ๆ เขาท าก็ตาม ๆ กนัดกีวา่ ในขณะทีพ่ี ่ๆ เองก็รอ

ปรึกษากบันอ้ง ๆ เพราะว่าพวกนีจ้ะแน่นเรื่องงานวิจัย การวิเคราะห์ มากกว่า ก็รอกนัไปรอกนัมา

คะ่” (หวัหนา้งานวชิาการ) 

 

2.1.3 ครูมีความกังวลเรื่องความถูกต้องของการท าวิจัย จากผลการ
สัมภาษณ์พบว่าครูส่วนใหญ่ไม่มีความกังวลเรื่องแนวทางการปฏิบัติหรือเทคนิคการแก้ปัญหา
ใหก้บันกัเรียน แตมี่ความกงัวลอยา่งมากเรื่องความถกูตอ้งในเชิงวิชาการ ในขณะท่ีเม่ือเกิดค าถาม
และไม่สามารถคน้หาผูรู้ห้รือหาค าตอบได ้ส่งผลใหค้รูหยุดการท าวิจยัเพ่ือไปศกึษาหาแนวทางท่ี
ถกูตอ้งแตใ่นขณะนัน้มกัมีภาระงานอ่ืนสอดแทรก สง่ผลใหก้ารท างานวิจยัไมส่  าเรจ็จนจบ 

 
“ครูยงักงัวลว่าจะท าแบบไหน ทีม่าเป็นอย่างไร ตอ้งท าวจิยัเป็น 5 บท รูว้า่คงไม่เหมือนท า

วทิยานิพนธ์ แต่พอบอกว่าตอ้งท าวิจยั แลว้เกิดจากชัน้เรียน หอ้งเรียน วิชาทีต่นเองสอนจะเร่ิมตน้

อย่างไร ครูที่นี่ค่อนขา้งกังวล ก็จะท าเฉพาะในส่วนที่ตัวเองท าได ้แต่พอเจอปัญหาจะหยุดพัก

เอาไวก่้อนแลว้ค่อยกลบัมาท า แต่ในความจริงแลว้ก็จะมีอะไรมาแทรกเยอะแยะไปหมดก็จะวางไว้

แลว้ก็ลมืไป แลว้พอจะกลบัมาท าก็ตอ่ไม่ตดิแลว้”(หวัหนา้งานวชิาการ) 

 
2.2 เงือ่นไขอุปสรรคภายนอกโรงเรียน 

ผลการศึกษาพบว่าเง่ือนไขอปุสรรคภายนอกโรงเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก 
คือ แหล่งความช่วยเหลือและสนับสนุนดา้นการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู โดยพบว่า
ความตอ้งการของครูในโรงเรียนขนาดเล็กคือการพฒันาเป็นลกัษณะรายบุคคล เน่ืองจากปัญหา
ของนกัเรียนแมจ้ะไม่มีความหลากหลายของปัญหา แตปั่ญหามีสาเหตท่ีุซบัซอ้น สาเหตขุองปัญหา
ไม่ไดเ้กิดจากสาเหตุเดียวหรือไม่สามารถแกไ้ดด้ว้ยเทคนิคเดียว ดงันัน้การศึกษาวิจยัตอ้งอาศยั
กระบวนการท่ีลึกซึง้จึงมีความต้องการการสนับสนุนจากเครือข่ายภายนอกส าหรับการให้
ค  าปรกึษาและฝึกอบรมเป็นรายบคุคลหรือในหวัขอ้ท่ีโรงเรียนขนาดเล็กตอ้งเผชิญ  
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“ตอ้งยอมรบัอยา่งหนึ่งวา่เราเป็นโรงเรียนขนาดเลก็ เรามีปัญหาเดก็ทีซ่บัซอ้นมากกวา่ทีอ่ืน่ 

ปัญหาของนักเรียนแมจ้ะเป็นแค่เรื่องการลอกการบา้นหรือไม่ส่งงาน แต่เรายงัตอ้งขุดไปใหถ้ึง

สาเหตุแลว้เรามกัจะพบว่านกัเรียนมีปัญหาจากทางบา้นดว้ย ไม่ใช่แค่เพราะเราจัดการเรียนการ

สอนไม่กระตุน้เขา อย่างนีค้รบั พราะฉะนัน้ผมเหน็ว่าอปุสรรคของเราอกีอยา่งก็คือ ความสนบัสนนุ

จากหน่วยงานนอกโรงเรียนเรื่องการเอาองค์ความรูเ้ขา้มาในโรงเรียนนะครับ การไดค้นเขา้มา

ช่วยเหลือช่วยใหค้ าปรึกษากบัครูของเราก็เป็นสิ่งจ าเป็น แต่ของเราก็อาจจะเขา้มานอ้ย มาถงึนอ้ย

หน่อยนะครบั อย่างมหาวิทยาลยัหรือมีวิทยากรมาอบรมส่วนใหญ่จะใชส้ถานที่ของโรงเรียนอื่น 

เราอาจจะมีพืน้ที่ไม่เหมาะกบัเขาแต่ว่ามนัก็ท าใหเ้ราขาดโอกาสดว้ยเช่นเดียวกนั” (ผูอ้  านวยการ

โรงเรียน) 

 

ดงันัน้สามารถสรุปไดว้่าสภาพการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งกับสมรรถนะดา้นการวิจัย
ของครูในโรงเรียนท่ี 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเง่ือนไขสนบัสนุน 2 ประการ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารให้
ความส าคญัและพรอ้มสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยของครูทุกคน ครูในโรงเรียน 
ขนาดเล็กมีการส่ือสารได้อย่างรวดเร็ว ขับเคล่ือนในภาพรวมของโรงเรียนท าได้อย่างรวดเร็ว 
ในขณะท่ีเง่ือนไขอุปสรรค พบว่าอุปสรรคภายในโรงเรียน ประกอบดว้ย เง่ือนไขเรื่องบุคลากรขาด
แคลน ท าใหไ้ม่สามารถลาไปพฒันาตนเองได ้ขาดครูแกนน าในการท างานวิจยั ครูมีความกังวล
เรื่อง ความถูกตอ้งของการท าวิจัยส่งผลให้การท างานวิจยัไม่บรรลุผลส าเร็จ ในขณะท่ีอุปสรรค
ภายนอก คือ ขอ้จ ากดัดา้นความรว่มมือหรือเครือขา่ยสนบัสนนุดา้นงานวิจยัของโรงเรียน 
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โรงเรียนที่  2 โรงเรียนขนาดกลาง โดยมี ข้อมูล ท่ัวไปของผู้ เข้าร่วมวิ จัย  
ดังตาราง 10 

ตาราง 10 ขอ้มลูทั่วไปของผูเ้ขา้รว่มวิจยั 

ที ่ ชื่อสมมต ิ
วุฒกิารศึกษา/

วิชาเอก 
วิทยฐานะ 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

ระดับชั้น     
ที่สอน 

วิชาที่
สอน 

1 ผอ. ป.โท/บรหิารการศกึษา ผูอ้  านวยการ 14 - - 
2 ครูนก ป.โท/บรหิารการศกึษา ครู คศ.2 19 อนบุาล ปฐมวยั 
3 ครูปา ป.ตร/ีปฐมวยั ครูอตัราจา้ง 15 อนบุาล ปฐมวยั 
4 ครูฝน ป.ตร/ีปฐมวยั ครูอตัราจา้ง 1 อนบุาล ปฐมวยั 
5 ครูชชั ป.ตร/ีพลศกึษา ครูอตัราจา้ง 29 ป.ตน้ ภาษาไทย 
6 ครูแตงโม ป.ตร/ีภาษาองักฤษ ครู คศ.1 3 ป.ตน้ องักฤษ 
7 ครูกอ้ยใหญ่ ป.ตร/ีนาฏศิลป์ ครู คศ.1 9 ป.ตน้ ดนตร ี
8 ครูกอ้ยเลก็ ป.ตร/ีภาษาไทย ครู คศ.1 3 ป.ตน้ ภาษาไทย 
9 ครูมกุ ป.ตร/ีคณิตศาสตร ์ ครู คศ.1 4 ป.ปลาย คณิตศาสตร ์
10 ครูมะเหมีย่ว ป.โท/บรหิารการศกึษา ครู คศ.1 10 ป.ปลาย ภาษาไทย 
11 ครูกระแต ป.ตร/ีสงัคมศกึษา ครู คศ.1 4 ป.ปลาย สงัคมศกึษา 
12 ครูตั๋ง ป.ตร/ีเทคโนโลยี ครู คศ.1 5 ป.ปลาย ศิลปะ 
13 ครูอว่ม ป.ตร/ีเกษตรศาสตร ์ ครู คศ.1 2 ป.ปลาย การงานอาชีพ 
14 ครูเป็นหนึง่ ป.ตร/ีคหกรรม ครู คศ.1 2 ป.ปลาย การงานอาชีพ 
15 ครูจอย ป.ตร/ีภาษาไทย ครู คศ.1 3 ม.ตน้ ภาษาไทย 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ที ่ ชื่อสมมต ิ
วุฒกิารศึกษา/

วิชาเอก 
วิทยฐานะ 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

ระดับชั้น     
ที่สอน 

วิชาที่
สอน 

16 ครูเอ ้ ป.โท/บรหิารการศกึษา ครู คศ.1 23 ม.ตน้ องักฤษ 
17 ครูนสั ป.ตร/ีคณิตศาสตร ์ ครู คศ.1 2 ม.ตน้ คณิตศาสตร ์
18 ครูนกกระจิบ ป.ตร/ีวิทยาศาสตร ์ ครู คศ.1 8 ม.ตน้ วิทยาศาสตร ์
19 ครูเสอื ป.ตร/ีวิศวกรรมศาสตร ์ ครู คศ.1 2 ม.ตน้ วิทยาศาสตร ์
20 ครูเบส ป.ตร/ีพลศกึษา ครู คศ.1 2 ม.ตน้ พลศกึษา 

 
บริบทท่ัวไปของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพื ้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตั้งอยู่ต  าบลบางน า้ผึง้ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในปี
การศึกษา 2562 เปิดสอนระดบัชัน้อนุบาลถึงชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีจ  านวนนกัเรียน 202 คน มี
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 คน ครูผูส้อนจ านวน 19 คน รวมบุคลากรจ านวน 20 คน โครงสรา้งการ
บริหารโรงเรียน แบ่งออกเป็น 4 งาน ไดแ้ก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคลากร งานบริหาร
งบประมาณ และงานบริหารทั่ วไป โดยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยใชรู้ปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธ ใหน้กัเรียนมีศีล สมาธิ ปัญญา กิน อยู่ ด ูฟังเป็น 
ใชชี้วิตอย่างพอเพียง โดยใชห้ลกัไตรสิกขา เรียนรูบู้รณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้พฒันาครู 
บคุลากร และนกัเรียนใหมี้ศีล สมาธิ ปัญญา พฒันาสถานศกึษาตามแนวทางการพฒันาคณุภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลัก
คณุธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรบัผิดชอบ และหลกัความคุม้คา่ และ
ปรบัปรุงเปล่ียนแปลง ดว้ย หลัก 4 ลด 1 เพิ่ม คือ ลดเวลา ลดขัน้ตอน ลดเอกสาร ลดค่าใชจ้่าย 
และเพิ่ม ผลผลิต โดยมีวิสยัทศันข์องโรงเรียน คือ พฒันาคณุธรรม น าวิชาการสู่มาตรฐาน ประสาน
ทอ้งถ่ิน ร่วมมือล า้เลิศ เชิดชูตลาดน า้เป็นแหล่งเรียนรู ้หลากหลายภูมิปัญญา รกัษาสิ่งแวดลอ้ม 
นอ้มน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเอกลกัษณข์องโรงเรียน คือ โรงเรียนส่งเสริมการ
เรียนรูท้กัษะอาชีพ อตัลกัษณข์องโรงเรียน คือ ไหวส้วย รวยยิม้ 

สภาพชุมชนรอบโรงเรียนเป็นแหล่งท าการกสิกรรม มีประชากรประมาณ 5,000 คน 
บรเิวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน ไดแ้ก่ ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน า้ผึง้ สถานีอนามยั 
วดั และตลาดน า้บางน า้ผึง้ อาชีพหลักของชุมชน คือ รบัราชการ รบัจา้ง และท างานในโรงงาน
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อุตสาหกรรม เน่ืองจากผลผลิตจากการท าสวนมีน้อย หรือไม่มีเลย ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรูจ้ักโดยทั่วไป คือ สงกรานตพ์ระประแดง 
ท าเลท่ีตัง้ของโรงเรียนมีระบบขนส่งสะดวกทัง้ทางบก และทางน า้ การติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยัเขา้
มามีบทบาทมากขึน้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ชุมชน อยู่ในแหล่ง
ท่องเท่ียว คือ ตลาดน า้บางน า้ผึง้ ท่ีโรงเรียนสามารถจดักิจกรรมหรือโครงการท่ีจะจดัการเรียนการ
สอนงานอาชีพ การเรียนรูจ้ากสภาพจริง มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหลากหลายท่ีจะถ่ายทอดความรู้
ใหก้บันกัเรียนมีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และองคก์รเอกชนบางหนว่ยงานเป็นพลงัส าคญัในการ
สนบัสนนุการจดัการศกึษาของโรงเรียนทัง้ทางดา้นงบประมาณ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การมีส่วนรว่ม
ในการจดักิจกรรมพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนเป็นอยา่งดี มีขอ้จ ากดัของโรงเรียนในดา้น
อาคารสถานท่ี หอ้งเรียนไม่เพียงพอ โรงเรียนมีอาคารเรียนท่ีสรา้งมาเกิน 20 ปี สภาพพอท่ีจะใช้
เป็นท่ีจัดการเรียนรูไ้ด้ ขาดงบประมาณในการจัดสรา้งและซ่อมแซม ตอ้งอาศัยใช้อาคารของ
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดมีปัญหานักเรียนออกกลางคัน เน่ืองจากสภาวะการจ้างแรงงานท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และความไม่แน่นอนในการประกอบอาชีพของผูป้กครอง ท าใหเ้กิดการ
ยา้ยแรงงานกลบัภูมิล  าเนาเดิม หรือยา้ยไปท างานท่ีอ่ืน ส่งผลใหโ้รงเรียนมีนกัเรียนออกกลางคนั 
ยา้ยตามผูป้กครองไปและบางคนตอ้งชว่ยเหลือผูป้กครองท างาน ท าใหเ้กิดปัญหาการขาดเรียน 

โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 มีโครงการท่ีด าเนินงานจ านวน 26 
โครงการ มีโครงการท่ีส่งเสริมการพัฒนาครู เช่น โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โครงการนิเทศเพ่ือพัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอน และโครงการพัฒนา
ศกัยภาพเสริมสรา้งขวญั ก าลังใจครูและบุคลากร และมีโครงการท่ีส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้รียน เช่น โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โครงการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 
และโครงการระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 

บริบทเฉพาะของโรงเรียนทีเ่กี่ยวข้องกับสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
สภาพการปฏิบตังิานของครูท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะดา้นการวิจยัท่ีผา่นมา พบว่าเป็น

โรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวนครูเพียงพอตอ่การจดัการเรียนการสอนครบทกุวิชา สามารถสอนได้
ตามสาขาเอกท่ีตนเองถนดั แมจ้ะมีภารกิจดา้นงานโครงการเขา้สู่โรงเรียนจ านวนมากแตเ่น่ืองจาก
มีครูเพียงพอท าให้สามารถบริหารจัดการโครงการไดโ้ดยไม่มีอุปสรรค แต่อย่างไรก็ตามพบว่า
จ านวนของผลงานวิจยัของครูยงัมีจ  านวนนอ้ย ส่วนหนึ่งเกิดจากภาระงานท่ีสอดแทรกระหว่างการ
สอน รวมถึงจ านวนนกัเรียนมีจ านวนมากส่งผลใหค้รูตอ้งเพิ่มเวลาในการดแูลพฤติกรรมและปรบั
การเรียนการสอนให้เกิดความทั่วถึง ทั้งนีผู้้วิจัยไดว้ิเคราะหเ์ง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกับการยกระดับ
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สมรรถนะดา้นการวิจยัของครู แบง่ออกเป็นเง่ือนไขสนบัสนนุการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของ
ครู และเง่ือนไขอปุสรรคตอ่การพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู ดงันี ้

1. เงือ่นไขสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
จากผลการวิเคราะหพ์บว่ามีเง่ือนไขสนบัสนนุการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยั

ของครูในโรงเรียนท่ี 2 มีดงันี ้
1.1 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของครูใน

โรงเรียนมีการกระตุน้เรื่องประโยชนจ์ากการท างานวิจยัเพ่ือพฒันานกัเรียนซึ่งสง่ผลสะทอ้นกลบัมา
เป็นประโยชนใ์หก้ับครู คือ สามารถจดัการเรียนการสอนไดร้าบรื่นมากขึน้ ในขณะท่ียังสามารถ
น าไปสูก่ารขอรบัการประเมินผลงานได ้รวมถึงอ านวยความสะดวกใหค้รูมีพืน้ท่ีส  าหรบัแลกเปล่ียน
เรียนรูเ้ก่ียวกับการท างานวิจยัหรือแลกเปล่ียนเทคนิคท่ีน ามาปรบัใชเ้พ่ือใหเ้กิดการแกปั้ญหาของ
นกัเรียนได ้

 
 “ผอ.จะเนน้นะคะว่าท าเถอะ มันเกิดประโยชน์กับเด็กจริง ๆ เพราะว่าส่วนหนึ่งเราท า

เพื่อให้เราท างานได้ง่ายขึ้น จะจัดการเรียนการสอนอะไรก็สนุกไปหมด อีกอย่างหนึ่งก็คือ

ผลงานวิจัยนัน้ ถา้ไดเ้อามารวบรวม ท าเป็นขัน้เป็นตอนไวม้ันก็ช่วยท าใหค้นอื่นไดป้ระโยชน์ ซ่ึง

ทัง้หมดทัง้มวลก็คือเรายงัไดข้อรบัผลงานดว้ย แต่ ผอ.เองก็จะไม่เนน้ว่าท าเพื่อใหไ้ดผ้ลงานนะ 

คุณภาพก็ตอ้งไดด้ว้ย ผอ.จะบอกเขาตลอด เปิดโอกาสใหเ้ขาไดเ้จอกันตลอด” (ผูอ้  านวยการ

โรงเรียน) 

 “อยา่ง ผอ. จะสนบัสนนุครูเต็มทีค่่ะ จะมอบหมายใหร้องคอยก ากบัติดตามนะ เพราะเรา
จะมีโครงการนิเทศเพือ่พฒันางานวิจัยดา้นการเรียนการสอนนะคะ ทาง ผอ. และหวัหนา้งาน 4 
ฝ่าย ก็จะมีตารางนิเทศกนั เราก็จะกระตุน้ทุกทางเพราะทาง ผอ.ก็กระตุน้เรามาอีกที (หวัเราะ)” 
(หวัหนา้งานวชิาการ) 

 

1.2 ระบบสนบัสนนุการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน ซึ่งโรงเรียนมีนโยบายใหค้รูทกุ
คนลงเย่ียมบา้นนกัเรียนทุกคน ท าใหค้รูประจ าชัน้มีโอกาสไดพ้บกับครอบครวัของนกัเรียนทุกคน
ทราบถึงพฤติกรรมท่ีโรงเรียนและท่ีบา้น รวมถึงทราบถึงความเป็นอยู่ของนกัเรียน สง่ผลใหเ้กิดการ
คิดวิเคราะหเ์พ่ือหาหวัขอ้ของงานวิจยัในชัน้เรียนไดง้่ายมากขึน้ อย่างไรก็ตามแมจ้ะมีการลงพืน้ท่ี
เย่ียมบา้นของนกัเรียนแลว้ ระบบสนบัสนนุดแูลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนท่ี 2 ยงัเปิดโอกาสให้
ครูแตล่ะคนแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละสง่ตอ่นกัเรียนไปยงัระดบัท่ีสงูขึน้ ซึ่งถือไดว้่าระบบสนบัสนนุการ
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ดแูลช่วยเหลือนกัเรียนนัน้เป็นกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกับการสรา้งหัวขอ้การวิจยัของครูแต่ละคนได้
เป็นอยา่งด ี

 
“ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเราจะเขม้แข็ง เราเนน้ใหค้รูทุกคนทราบ

เกี่ยวกบัตวัเด็กเอง ท าใหค้รูทีโ่รงเรียนนีจ้ะเขา้ใจตวัเด็กแลว้รายงานกลบัมายงัที่ฝ่ายวิชาการเราก็

จะประชุมกัน หากมีพฤติกรรมของเด็กแบบไหนที่เราตอ้งมาปรึกษาหารือกันเราก็จะเอาเขา้ที่

ประชุม แลว้เราก็เรียกครูมาประชุมดว้ยเพือ่หาทางแกไ้ขกนั ซ่ึงอนันีค้ิดว่าก็จะส่งผลดีเหมือนกัน

เพราะพอเราคุยกนัแลว้ว่าแนวทางแกเ้ป็นอย่างไรดีก็เหมือนกบัมอบโจทย์หวัขอ้การวิจัยใหค้รูเขา

นั่นแหละคะ่” (หวัหนา้งานวชิาการ) 

 
2. เงือ่นไขอุปสรรคต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 

2.1 เง่ือนไขอปุสรรคภายในของโรงเรียน  
      ผูบ้รหิารและหวัหนา้งานวิชาการไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงเง่ือนไขอปุสรรคท่ีเกิดขึน้

จากขอ้จ ากดัภายในโรงเรียน แบง่ออกเป็นประเดน็ยอ่ย ดงันี ้
2.1.1 ความเช่ือและการรบัรูเ้ก่ียวกับการท าวิจัยของครูในโรงเรียน จากการ

สะทอ้นความคดิและความรูส้ึกของครูในโรงเรียนท่ี 2 มายงัผูบ้รหิารและหวัหนา้งานวิชาการ พบว่า
ครูมีความเช่ือเก่ียวกับการท าวิจยัเป็นสิ่งท่ียากเกินความสามารถ รบัรูเ้สมอว่าเป็นการท าวิจยัเป็น
เรื่องของผูต้อ้งการจะขอรบัการประเมินผลงานเท่านัน้ ท าใหค้รูส่วนใหญ่จะเริ่มท าวิจยัเม่ือมีความ
พรอ้มต่อการขอรบัการประเมิน โดยผู้บริหารเห็นว่าถือเป็นอปุสรรคส าคญัของการท าวิจยัท่ีบูรณา
การเขา้กบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีในชีวิตประจ าวนั จึงมีความจ าเป็นอย่างมากในการปรบัฐานความเช่ือ
และการรบัรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยั  

 
“ครูที่โรงเรียนเรามักจะสะทอ้นกลับมาใหไ้ดย้ินอยู่เสมอนะว่าเดี๋ยวค่อยท าตอนจะขอ

ผลงาน หรือวา่เห็นว่ามนัเป็นเรื่องทีย่ากนะ ผอ. หนูยงัไม่อยากท า หนูยงัไม่เขา้ใจ หนูกลวัท าไม่ถูก 
ซ่ึงผอ.ก็พูดกลบัไปว่าจริง ๆ กระบวนการวิจัยมนัคือสิ่งที่เราปฏิบตัิกนัอยู่แลว้ ในหอ้งก็ท ากนัอยู่
แลว้ แต่ครูก็ยงัไม่มั่นใจ เขาจะรอเวลาจนกว่าจะมีความพรอ้มมากกว่านีเ้ขาถึงจะลองท าเขียนเป็น
งานวิจยัดู ซ่ึงก็ถอืวา่เป็นขอ้จ ากดัของการบูรณาการเขา้กบัหนา้ทีข่องเขาเหมือนกนั” (ผูอ้  านวยการ
โรงเรียน) 
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“ครูไม่อยากท ารายงานวจิยักนัคะ่ ไม่อยากท าเลยพอพูดวา่ใหท้ า 5 บทเนีย่ เพราะเขามอง
ว่ามนัยุ่งยาก ซับซอ้น ไหนจะตอ้งใชง้บประมาณบา้ง ไหนจะไม่ค่อยมี เวลาบา้งเพราะภาระงานมี
มาก ทัง้งานสอน ทัง้งานโครงการต่าง ๆ เขาก็บอกว่าไม่รูจ้ะท าเรื่องอะไร เหมือนเขาเชื่อไปแลว้ว่า
มนัยากแลว้เขาก็เชื่อว่าเขาท าไม่ได ้เราพยายามมองหาวิธีนะคะว่าเราจะเอาอะไรเขา้มาจบั ท าให้
เขารูส้กึวา่มนัไม่ยาก เขาท าได”้ (หวัหนา้งานวชิาการ) 

 
2.1.2 ขาดแคลนครูพ่ีเลีย้งในการท าวิจยั จากผลการสมัภาษณพ์บว่า ครูใน

โรงเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่ขอรบัการประเมินการท าวิทยฐานะช านาญการ ท าใหมี้ครูท่ีเป็นพ่ีเลีย้งใน
การท าวิจยัใหก้บัคนอ่ืนหรือเป็นผูถ้่ายทอดวิธีการแกปั้ญหาในกระบวนการท าวิจยัยงัมีจ  านวนนอ้ย
ไม่เพียงพอตอ่การกระตุน้ครูรุน่ใหม่ใหห้นัมาท างานวิจยัได ้แมค้รูในโรงเรียนจะมีความเขม้แข็งแต่
ยงัไมพ่บวา่มีการโนม้นา้วหรือจงูใจในกลุม่เพ่ือสรา้งผลงานวิจยัในระดบัโรงเรียนรว่มกนั  

 
“ครูที่นี่กว่า 80% เลยนะที่ยงัไม่ไดท้ าวิทยฐานะช านาญการ จะมีก็ ผอ.เป็นช านาญการ

พเิศษซ่ึงส่วนตวัก็คิดว่าการท าวิจยัอย่างงา่ย ๆ ของครูน่าจะเป็นจุดเร่ิมตน้ทีด่ีแต่ ผอ. ก็มองเห็นว่า
เขายงัไม่ไดช้วนกนัท า คือ ถา้มีใครสกัคนดึงกนัมาท า มนัจะมาตาม ๆ กนัเพราะขอ้ดีของโรงเรียน
เราก็คอื ครูเขม้แข็ง เขาช่วยกนัแลว้เป็นครูรุ่นใหม่ พวกนีเ้รียนรูเ้ร็ว”(ผูอ้  านวยการโรงเรียน) 

“คดิว่าบางทีอาจจะเพราะขาดครูพีเ่ลีย้งดว้ยส่วนหนึ่ง เพราะกว่าใครจะกลา้ท าวิจยัไดม้นั
ตอ้งถูกเลีย้งดูกนัมามากพอสมควรนะ เราเขา้ใจว่ามนัไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะก็ผ่านกนัมาก็สาหสักนั
อยู่แต่ว่าตอนนัน้เราโชคดีที่มีพีค่อยใหค้ าปรึกษา คอยดูหวัขอ้ให ้คอยดูขัน้ตอน ดูหลกัวิชาการ ดู
การวเิคราะห์ให ้แตท่ีนีเ้รายงัหาคนทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งใหก้บัครูพวกเรายากเหมือนกนั แตไ่ม่ใช่ว่าไม่มีนะ 
ถา้เขาจดักลุ่มกนัดี ๆ เขาจะช่วยกนัเองได ้เพราะเราเห็นแววแลว้ว่า อย่างครู ก คนนีจ้ะเก่งเรื่องนี ้
แต่ถา้เรื่องนีต้อ้ง ครู ข แต่เขาไม่ไดเ้บ็ดเสร็จในตวัเขา ก็เลยคิดว่าตอ้งมีพีเ่ลีย้งมาช่วยประกบแลว้
ดงึเอาตวัพวกเขานะ่แหละช่วยเหลอืกนั เป็นพลงักลุม่กนัไป”(หวัหนา้งานวชิาการ) 

 
2.2 เงือ่นไขอุปสรรคภายนอกโรงเรียน 

ผลการศึกษาพบว่าเง่ือนไขอุปสรรคภายนอกโรงเรียนของโรงเรียนขนาดกลาง คือ 
เง่ือนไขดา้นภาระงาน และหน่วยงานภายนอกท่ีเขา้สู่โรงเรียนจ านวนมาก ดงันัน้จ  านวนโครงการท่ี
โรงเรียนตอ้งด าเนินการจึงมีมากขึน้กว่าโรงเรียนขนาดเล็ก การดูแลนักเรียน  ในระหว่างการจัด
กิจกรรมจงึตอ้งใชค้รูเขา้รว่มมากขึน้เพราะมีนกัเรียนเขา้รว่มหลายคน ส่งผลใหเ้บียดเบียนช่วงเวลา
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การจดัการเรียนการสอน ไม่เป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู ้และท าใหค้รูตอ้งเรง่สอนหรือสอน
นอกเวลา สง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่การพฒันาสมรรถนะดา้นการท าวิจยัของตนเอง 

 
“โรงเรียนใหญ่ขึน้ก็มีเดก็มากขึน้ เด็กมากขึน้โครงการก็เขา้มากขึน้ ยิ่งเรารบัมากเทา่ไหร่ครู

ก็ตอ้งเหนือ่ยขึน้มากเท่านัน้แต่มนัเป็นนโยบายของกระทรวงเราไม่ท าก็ไม่ได ้แต่เราก็เขา้ใจว่าการ
ท าวิจัย 1 เรื่องใหไ้ด ้5 บท มนัควรตอ้งมีเวลายาว ๆ นั่งคิดวิเคราะห์ แต่พอไดเ้วลาแบบคะยกัคะ
ยอ่น ไม่ตอ่เนือ่ง ครูเราก็ทอ้นะ มนัไม่เสร็จสกัท”ี (ผูอ้  านวยการโรงเรียน) 

 

ดงันัน้สามารถสรุปไดว้่าสภาพการปฏิบตังิานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสมรรถนะดา้น
การท าวิจยัของครูในโรงเรียนท่ี 2 มีเง่ือนไขสนบัสนนุ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงเรียนใหค้วามส าคญักบัการ
พฒันาสมรรถนะของครูในโรงเรียน และโรงเรียนมีระบบสนบัสนนุการดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน ท าให้
ครูสามารถพฒันาหวัขอ้งานวิจยัไดจ้ากการเขา้รว่มการชว่ยเหลือแกปั้ญหาใหก้บันกัเรียน ในขณะ
ท่ีเง่ือนไขอุปสรรคท่ีเป็นข้อจ ากัดในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครู ประกอบด้วย 
อุปสรรคภายในโรงเรียน คือ ขอ้จ ากัดจากความคิดของครูส่วนใหญ่ท่ีมีความเช่ือและการรบัรูว้่า
การวิจยัเป็นสิ่งท่ียาก จะท าเม่ือถึงเวลาขอรบัการประเมินผลงาน และขอ้จ ากดัเรื่องการขาดแคลน
ครูพ่ีเลีย้งเน่ืองจากครูส่วนใหญ่ยงัมีประสบการณด์า้นการท าวิจยันอ้ย โรงเรียนไมส่ามารถคน้หาครู
พ่ีเลีย้งเพ่ือดูแลครูรุ่นใหม่ได ้ในขณะท่ีเง่ือนไขอุปสรรคภายนอก คือ นโยบายและภาระงานท่ีส่ ง
มายงัโรงเรียนมีจ านวนมากกระทบกบัการเรียนการสอนและการพฒันาตนเองของครู   

จากผลการวิเคราะหข์อ้มูลทัง้สองโรงเรียนสามารถสรุปไดว้่าสภาพการปฏิบตัิงาน
ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครูทั้งสองโรงเรียน มีสภาพการปฏิบัติงานท่ี
สอดคลอ้งกนั คือ ครูผูส้อนมีบทบาทหนา้ท่ีในการท างานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน ซึ่งเป็น
การวิจยัขนาดเล็กท่ีสามารถแกปั้ญหาใหก้บันกัเรียนในหอ้งเรียนไดโ้ดยตรง ช่วยแกไ้ข พฒันาและ
ส่งเสริมนักเรียนเรื่องการเรียนรู ้ในขณะท่ีความแตกต่างของขนาดโรงเรียนทั้งสองแห่งนี ้คือ 
โรงเรียนขนาดกลางมีจ านวนครูมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนของครู
ตรงตามสาขาวิชาเอกของครูแต่ละคน ในขณะท่ีโรงเรียนขนาดเล็กครูตอ้งสอนขา้มวิชาเอกของ
ตนเอง แต่อย่างไรก็ตามครูทัง้สองโรงเรียนตอ้งมีหนา้ท่ีบทบาทตอบสนองต่อโครงการหรือภาระ
งานพิเศษท่ีเขา้มาสู่โรงเรียนเช่นเดียวกนั โดยโรงเรียนขนาดเล็กอาจมีโครงการนอ้ยกว่าแต่ครูหนึ่ง
คนตอ้งปฏิบตัิงานหลายภาระงาน ในขณะท่ีโรงเรียนขนาดกลางมีจ านวนโครงการเขา้สู่โรงเรียน
จ านวนมากแต่อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารไดจ้ดัแบ่งใหค้รูมีบทบาทหนา้ท่ีรบัผิดชอบกระจายกนัอย่าง
ทั่วถึง ดวัยสถานการณท์ัง้สองท าใหมี้ผลกระทบต่อการพฒันาตนเองดา้นสมรรถนะด้านการวิจยั
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ของครูทัง้สิน้ นอกจากนีจ้ากผลการสงัเกตและส ารวจสมรรถนะดา้นการวิจยัเบือ้งตน้ของครูในแต่
ละโรงเรียน ผูว้ิจยัพบเพิ่มเติมคือ ครูรุน่ใหม่มีประสบการณน์อ้ยในเรื่องการสงัเกตพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนหรือการเรียนรูเ้ก่ียวกับชมุชน แต่สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลและเขา้ใจกระบวนการวิจยัได้
เป็นอย่างดี ในขณะท่ีครูรุ่นพ่ีอาจพบปัญหาเก่ียวกับการใชง้าน ICT โดยพบว่า ไม่เข้าใจวิธีการ
สืบคน้ การคน้หาหรือการใชง้านฐานขอ้มูลต่าง ๆ แต่กลุ่มครูรุน่พ่ีมีความเขา้ใจท่ีดีเก่ียวกบัปัญหา
ของนกัเรียนแตล่ะคนและมีเทคนิคจากประสบการณท่ี์สั่งสมมา 

ส่วนที ่2 การพัฒนาและสังเคราะหรู์ปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครู                
โดยใช้สุนทรียแสวงหา 

การศึกษาครัง้นีมุ้่งเน้นการประยุกตใ์ช้ระเบียบวิธีสุนทรียแสวงหา (Methodology of 
Appreciative Inquiry) ซึ่ งเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ประเภทหนึ่ง เป็น
เครื่องมือส าคญัในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูในโรงเรียน ซึ่งแนวคิดสนุทรียแสวงหา 
(Appreciative Inquiry: AI) ใหค้วามส าคญักับการมองหาคณุค่า ความดีงามของบุคคล เพ่ือรว่ม
น ามาพัฒนาทางออก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครูใน
โรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากผูว้ิจยัมีความเช่ือท่ีตัง้อยู่บนความเช่ือมั่นต่อความสามารถของครู
ทกุคน คณุลกัษณะหรือสมรรถนะดา้นการท าวิจยัของครูสามารถพฒันาไดม้ากขึน้หากมีโอกาสท่ี
ไดแ้สดงความสามารถ ดงันัน้การวิจัยครัง้นีจ้ึงมุ่งเนน้น าระเบียบวิธีวิจัยนีเ้ขา้มาพัฒนาเพ่ือเปิด
โอกาสในการดงึจดุเดน่หรือความแข็งแกรง่ในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู 

ขัน้ตอนหลักของการพัฒนาดว้ยแนวคิดสุนทรียแสวงหา ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนหลัก 
ไดแ้ก่ 1) การคน้หา (Discovery) ท่ีมุ่งเนน้การร่วมกันคน้หาขอ้ดีของสิ่งท่ีเกิดขึน้ 2) การสรา้งฝัน 
(Dream)  การส ารวจความเป็นไปไดใ้นการเดินทางสู่เป้าหมาย 3) การออกแบบ (Design) การ
สรา้งค าประกาศ วิสัยทศัน ์ก าหนดคุณสมบตัิท่ีตอ้งการ รวมถึงร่วมกันก าหนดแผนหรือแนวทาง
ของการด าเนินการ 4) การท าให้ถึงเป้าหมาย (Destiny) เป็นขั้นแห่งการปฏิบัติการ ติดตาม 
ประเมินผลเพ่ือสรา้งใหอ้นาคตเป็นจรงิไดอ้ยา่งยั่งยืน  

อย่างไรก็ตามในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครูครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้แบ่งการ
ด าเนินการเป็น 2 ระยะหลกั คือ ระยะท่ี 1 การสรา้งสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชสุ้นทรีย 
แสวงหา มุ่งเนน้การเตรียมความพรอ้มและสรา้งคณุสมบตัิท่ีส  าคญัเพ่ือรองรบัการลงมือปฏิบตัจิริง
ในการพฒันางานวิจยั และระยะท่ี 2 การพฒันารูปแบบสมรรถนะดา้นการวิจยัโดยใชส้นุทรียแสวง
หา ท่ีมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนางานวิจัย ซึ่งพื ้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้มี              
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2 โรงเรียนมีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดของโรงเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงแบ่งการน าเสนอ
รูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูออกเป็น 2 พืน้ท่ีการศกึษา ดงันี ้

 
โรงเรียนที ่1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดเล็ก มีจ  านวนผู้เข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี ้ จ  านวน 6 คน ผู้วิจัยได้
ด  าเนินการวิจยัในโรงเรียน เป็นเวลา 3 เดือน 

ระยะที่ 1 การสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยของครูโดยใช้สุนทรียแสวงหา 
โรงเรียนที ่1 

ผูว้ิจยัไดพ้บกับผูอ้  านวยการโรงเรียนและคณะครูเพ่ือขออนุญาตด าเนินการวิจยั 
รวมถึงไดอ้ธิบายกระบวนการท่ีใชใ้นการวิจยัครั้งนี ้พรอ้มขอรบัความรว่มมืออย่างสมคัรใจจากครู 
ผูร้ว่มวิจยัทกุคน จากนัน้จงึเขา้สูก่ระบวนการวิจยั ดงันี ้

 
1.1 การค้นหา (Discovery)  

ขั้นการค้นหา (Discovery) ในระยะท่ี 1 ผู้วิจัยมุ่งเน้นการคน้หาสมรรถนะ
ดา้นการท าวิจยัท่ีมีอยู่เดิมก่อนเขา้รว่มการวิจยัครัง้นีผ้่านการถ่ายทอดประสบการณ ์ดว้ยค าถาม
ส าคญั 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) ประสบการณใ์ดท่ีเรารูส้ึกว่าเราเป็นครูนกัวิจยัมากท่ีสุด 2) เม่ือใดท่ีเรารูส้ึก
ว่าเราเป็นครูนักวิจัยท่ีมีความสุขมากท่ีสุด 3) ลักษณะของครูนักวิจัยแบบใดท่ีเห็นว่าประสบ
ความส าเร็จมากท่ีสุด กระบวนการในขั้นตอนนี้ เปิดให้ผู้ร่วมวิจัยได้ค้นหาสิ่ งท่ี ดี ท่ีสุดจาก
ประสบการณ์ของตนเอง โดยปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์วิธีการหรือเทคนิคของแต่ละคน ผล
การศกึษาประสบการณท่ี์ผา่นมาของผูร้ว่มวิจยั สามารถสรุปไดด้งัตาราง 

ตาราง 11 สรุปประสบการณแ์ละความสามารถดา้นการท าวิจยัของผูร้ว่มวิจยัในโรงเรียนท่ี 1 

คนที ่ ประสบการณ ์ กระบวนการวิจัยที่ใช ้ ผลลัพธ ์

1 
(ผูอ้  านวยการ) 

นกัเรยีนไมช่อบสวด
มนต ์ไมส่ามารถสวด
มนตไ์ดจ้บบทสวด 

- สงัเกตสาเหตขุองปัญหา 
- หากลยทุธส์รา้งแรงบนัดาลใจเพ่ือท า
ใหก้ารสวดมนตเ์ป็นเรือ่งสนกุ 
- ปรบัเปลีย่นกระบวนการตามขัน้ตอน
ใชเ้วลา 2 ปี  

- นกัเรยีนสามารถสวด
มนตไ์ด ้
- นกัเรยีนอาสาเขา้รว่ม
กิจกรรมประกวดสวด
มนต ์ 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

คนที ่ ประสบการณ ์ กระบวนการวิจัยที่ใช ้ ผลลัพธ ์

2 
(ครูเก๋) 

นกัเรยีนตอ้งเรยีน
ความรูท้อ้งถ่ิน แต่
ขาดเอกสารให้
ทบทวนท าใหต้อบ
ค าถามไมไ่ด ้

- สงัเกตสาเหตขุองปัญหา 
- สืบคน้ขอ้มลูวิธีการสรา้งนวตักรรม 
- จดัท  าเอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนของปราชญช์าวบา้นส าหรบัสอนเด็ก 

- นกัเรยีนสามารถตอบค าถาม
เก่ียวกบัทอ้งถ่ินของตนเองได ้ 
- เอกสารถกูบรรจลุงใน
หลกัสตูรทอ้งถ่ิน  

3 
(ครูหวาน) 

นกัเรยีนอา่นหนงัสอื
ภาษาไทยไมไ่ด/้ เด็ก
เบื่อหนา่ยการอา่น
เขียน 

- สงัเกตสาเหตขุองปัญหา 
- จดัแบง่กลุม่เด็กที่มีปัญหาดา้น
การอา่น/เขียน 
- ฝึกนกัเรยีนดว้ยวิธีการตา่ง ๆ 3 
เดือน   

- นกัเรยีนอา่นหนงัสอืไดม้าก
ขึน้ และอา่นครบ 

4 
(ครูปุ๋ ย) 

 

นกัเรยีนไมช่อบวิชา
ภาษาองักฤษ ท าให้
โดด 
เรยีน หนีเรยีน 

- ปรกึษาเพื่อนรว่มงาน 
- สรา้งเกมจ าค าศพัทแ์ละปะแปง้ 
- แบง่กลุม่ทดลองและควบคมุ 

- บรรยากาศการเรยีน
ภาษาองักฤษสนกุขึน้ 
- นกัเรยีนกลุม่ควบคมุขอเรยีน
ดว้ยรูปแบบเกม 

5 
(ครูปีโป)้ 

นกัเรยีนเขยีนตวัเลข
ไมไ่ด ้ไมส่ามารถนบั
ตวัเลขไดด้ว้ยตนเอง 

- สงัเกตสาเหตขุองปัญหา 
- สรา้งกลุม่พีช่่วยนอ้ง 
- แขง่ขนักนั 

นกัเรยีนมคีวามกระตือรอืรน้ใน
การเรยีนเรือ่งตวัเลข เพราะไม่
ตอ้งการแพก้ลุม่อื่น  

6 
(ครูจา๋) 

นกัเรยีนมีพฤติกรรม
กา้วรา้ว ชอบกลั่น
แกลง้เพื่อน ท ารา้ย
เพื่อน 

- สอบถามความตอ้งการ/ 
ความชอบของนกัเรยีนเพื่อสรา้ง
การเปิดใจ 
- สบืคน้สาเหตขุองปัญหา 
- สนทนา ปรบัเปลีย่นความคดิและ
พฤติกรรม 
- สรา้งบรรยากาศเพื่อนช่วยเพื่อน 

- นกัเรยีนมีผลการเรยีนดีขึน้ 
- นกัเรยีนชอบการมาโรงเรยีน
มากขึน้ 

 
จากตารางดงักล่าว ชีใ้หเ้ห็นว่าผูร้ว่มวิจยัทุกคนเคยผ่านประสบการณท่ี์น่าประทบัใจใน

การท าวิจยั รวมถึงการสะทอ้นถึงผลลพัธท่ี์เกิดจากกระบวนการวิจยัในเชิงบวก จากนัน้ผูว้ิจยัจึง
สะทอ้นผลสรุปไปยงักลุ่มผูร้ว่มวิจยัในโรงเรียนท่ี 1 โดยมีเปา้หมายเพ่ือใหผู้ร้ว่มวิจยัไดเ้ห็นจุดแข็ง
ของตนเองในการท าวิจัย ซึ่งกระบวนการวิจัยท่ีเคยน ามาใชน้ัน้คือ การคน้หาสาเหตุของปัญหา 
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การสนทนาสอบถาม การสืบค้นสาเหตุของปัญหาด้วยเทคนิคเพ่ือสร้างการเปิดใจ การใช้
กระบวนการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบผลลพัธ์ การแกปั้ญหาดว้ยเทคนิคแบบกลุ่ม การแกปั้ญหา
ดว้ยเทคนิคการปรบัเปล่ียนความคดิ การแกปั้ญหาดว้ยการสรา้งบรรยากาศตา่ง ๆ เช่น การแข่งขนั 
การเล่นเกม การสรา้งกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน/ พ่ีช่วยนอ้ง เป็นตน้ รวมถึงเทคนิคการสรา้งส่ือเพ่ือช่วย
เรื่องความจ าของนกัเรียนในการเรียนรู ้ดงันัน้ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัไดส้งัเคราะหก์ระบวนการวิจยัใน
ชัน้เรียนไดด้งัตาราง 

ตาราง 12 ผลการวิเคราะหว์ิธีการท่ีใชใ้นการท าวิจยัในชัน้เรียนของโรงเรียนท่ี 1 

วิธีการที่ใช้ในการท าวิจัย 
คนที ่

1 2 3 4 5 6 
สงัเกตสาเหตขุองปัญหา ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 
สรา้งบรรยากาศสนกุสนานในการเรยีน ✓   ✓ ✓  
การทดลองแบง่กลุม่เพื่อเปรยีบเทียบผลลพัธ ์   ✓ ✓   
สรา้งกลุม่เพื่อนช่วยเพื่อน/ พ่ีชว่ยนอ้ง     ✓ ✓ 
การสบืคน้สาเหตขุองปัญหาดว้ยเทคนิคสรา้งการเปิดใจ  ✓    ✓ 
แกปั้ญหาดว้ยการสนทนา/ สือ่สาร      ✓ 
การสนทนาสอบถามเพื่อคน้หาวธีิการแกปั้ญหา    ✓   
จดัท าเอกสารเพื่อชว่ยการเรยีนรู ้  ✓     

 
จากตารางดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าผูร้่วมวิจยัในโรงเรียนท่ี 1 ไดน้  ากระบวนการดา้น

การสงัเกตสาเหตขุองปัญหามาใช ้มากท่ีสุด รองลงมาคือ การสรา้งบรรยากาศสนุกสนานในการ
เรียน รองลงมาคือ การทดลองแบง่กลุ่มเพ่ือเปรียบเทียบผลลพัธ ์การสรา้งกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน/ พ่ี
ช่วยน้อง การสืบคน้สาเหตุของปัญหาดว้ยเทคนิคการสรา้งการเปิดใจ นอกจากนีย้ังใช้วิธีการ
แกปั้ญหาดว้ยการส่ือสารกบันกัเรียนเพ่ือปรบัเปล่ียนทศันคต ิการสนทนาสอบถามเพ่ือนรว่มงานท่ี
มีประสบการณก์ารแกปั้ญหา และการจดัท าเอกสารเพ่ือชว่ยเรื่องการเรียนรูข้องนกัเรียน โดยผูว้ิจยั
ไดส้ะทอ้นกลบัไปยงัผูร้ว่มวิจยัเรื่องความเขม้แข็งของแต่ละคน กล่าวช่ืนชมต่อความส าเร็จของผู้
ร่วมวิจัยโดยเฉพาะผลลัพธ์ท่ี เห็นได้ชัดเจนว่านักเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจาก
กระบวนการท าวิจยั จากนัน้จึงไดช้กัชวนใหร้ว่มกันมองภาพแห่งความส าเร็จในกระบวนการวิจยั
ขัน้ตอ่ไป  
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1.2 การสร้างฝัน (Dream)  
ขัน้การสรา้งฝัน (Dream) ในระยะท่ี 1 ผูว้ิจยัมุ่งเนน้การน าจดุแข็งท่ีไดจ้ากขัน้การ

คน้หา มาเพิ่มเติมรายละเอียด โดยใชค้  าถามท่ีสรา้งให้เกิดจินตนาการและการเช่ือมโยง คือ 1) 
จดุเดน่ท่ีกลา่วมาในระยะท่ี 1 มีประโยชนต์อ่ตวัเองอยา่งไรบา้ง 2) ครูนกัวิจยัในอดุมคตมีิสมรรถนะ
อะไรบา้ง 3) เป็นไปไดห้รือไม่ว่าเราจะเป็นครูนกัวิจยั ในระยะแรกผูว้ิจยัพบว่า ผูร้่วมวิจยัไดเ้ขียน
แผนภาพครูนกัวิจยัในอดุมคตขิองตนเองออกมา สามารถจบักลุม่คณุลกัษณะส าคญัได ้3 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ 1) ท างานวิจยัเก่ง นั่นคือ ท าไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง มีผลงานจ านวนมาก 2) มีแนวคิด
หรือองคค์วามรูเ้ก่ียวกับการจดัการชัน้เรียนและแกปั้ญหานกัเรียนไดเ้ก่ง และ 3) จบการศกึษาไม่
ต  ่ากว่าระดบัปรญิญาโท เน่ืองจากในระดบัปริญญาโทมกัเนน้ใหน้กัศกึษาท าผลงานวิจยั จึงเช่ือว่า
ท าไดท้กุคน เม่ือผูว้ิจยัใชค้  าถามท่ี 3 เป็นไปไดห้รือไม่ว่าเราจะเป็นครูนกัวิจยั ผูว้ิจยัพบขอ้จ ากดัใน
ดา้นการสรา้งฝัน (Dream) คือ ผูเ้ขา้รว่มวิจยัเปรียบเทียบความสามารถของตนเองกบัครูนกัวิจยัใน
อดุมคติและสะทอ้นผลกลบัมาว่า มีคณุลกัษณะท่ีห่างไกลกัน ประกอบกบัไม่เช่ือมั่นว่าจะเป็นได้
หรือไมแ่มจ้ะอยากเป็นก็ตาม 

ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงขอใหผู้อ้  านวยการโรงเรียนเป็นผูช้กัชวนใหก้ลา้คิด กลา้พูด กลา้
แสดงออก พรอ้มทั้งร่วมรบัฟังประสบการณ์ในอดีตของผู้อ  านวยการโรงเรียน เน่ืองจากผู้วิจัย
สงัเกตเห็นว่าครูในโรงเรียนแหง่นีใ้หค้วามเคารพและมีศรทัธาในผูอ้  านวยการโรงเรียนคอ่นขา้งมาก 
ทัง้นีเ้นือ้หาท่ีผูอ้  านวยการโรงเรียนไดเ้ล่าถึงอดีตท่ีผ่านมาเก่ียวกับการท าวิจยัและการแก้ปัญหา
ดว้ยกระบวนการวิจัย ประกอบดว้ย การบ่มเพาะความรูน้ัน้จ  าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการ
แกปั้ญหา แต่ความส าเร็จน ามาสู่ความภาคภูมิใจในตนเองพรอ้มทัง้ใหค้วามเห็นว่าการจดัท าเป็น
เอกสารเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ดงันัน้ขอใหผู้ร้่วมวิจยัไม่ตอ้งกังวล ทัง้นี ้ยงัไดก้ล่าวถึงความภาคภูมิใจ
เม่ือท าวิจยัเสรจ็สิน้ ดงัค  ากลา่ว 

 
“ความรู้สึกเชิงบวกของการวิจัยในกรณีที่เป็น ผอ. มันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นความ

ภาคภูมิใจทีบ่อกแลว้ว่าเวลาเราท างานวจิัยมนัรูส้ึกว่าอย่างนอ้ยเราก็สามารถทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งใน
การที่จะพฒันาหรือท าอะไรก็แลว้แต่ใหเ้กิดประโยชน์ ต่อองค์กรของเราถา้ในฐานะครู ก็เกิดกับ
ศิษย์ของเราอนันีเ้ป็นความภาคภูมิใจ...แลว้ผลที่ไดอ้อกมาสุดทา้ยใครไดป้ระโยชน์นักเรียนได้
ผลประโยชน์แน่นอนและครูเราก็มีความภาคภูมิใจ สิ่งนีส้ิคือสิ่งทีเ่ราตอ้งการ คือ ความภาคภูมิใจ 
เหน็ผลส าเร็จ เหน็ความกา้วหนา้ของเดก็ สามารถเปลีย่นพฤติกรมเด็กได ้อนันีค้ือการวิจยัและเป็น
สิ่งที่ประทบัใจ และเห็นผลจริง ๆ และไดเ้คยน ามาถ่ายทอดใหฟั้งตอนที่ ผอ. เร่ิมพฒันาที่นี่ก็คือ 
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คอ่ย ๆ ใส่ใหก้บัคณุครูไปในเรือ่งของอะไรบา้ง เอามาใส ่เอามาสรา้งก าลงัใจใหก้บัเด็ก ๆ สรา้งสือ่
หรือท าใหเ้ขารกั เขาจะอยากท าเอง” 

 
จากนั้นผู้วิจัยได้ขอให้ผู้ร่วมวิจัยคนอ่ืนได้สะท้อนความคิดเห็นเก่ียวกับภาพ

ความส าเร็จหรือแนวทางท่ีจะท าใหผู้ร้ว่มวิจยัสามารถท าวิจยัได ้ผลการสะทอ้นพบว่าผูร้ว่มวิจยั  มี
ความตอ้งการ 1) ตอ้งการมีความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยัไดอ้ย่างถกูตอ้ง โดยใชก้ารตดัสินจากผูท่ี้มี
ความรู ้เน่ืองจากยงัไม่มั่นใจเรื่องการตดัสินใจดว้ยตนเอง 2) ตอ้งการมีผลงานวิจยัท่ีถูกตอ้งตาม
หลักการวิจัย 3) ต้องการขับเคล่ือนการยกระดับการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาแบบเป็นทีม  แต่
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่าผู้ร่วมวิจัยในโรงเรียนท่ี 1 มีความกังวลใจเก่ียวกับการท าวิจัย
ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากเกรงว่าจะท าไม่ถูกตอ้ง มีความทอ้แทใ้จเรื่องการท าเอกสาร ไม่สามารถ
เริ่มตน้ท าเอกสารหรือรายงานการวิจัยไดห้ากไม่มีตัวอย่าง หรือมีแนวทางการเขียนจากคนอ่ืน 
ผูว้ิจยัจึงไดช้กัชวนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสรา้งแรงบนัดาลใจจากตวัแบบ และกิจกรรมการสรา้งพลงั
กลุม่เพ่ือสรา้งภาพฝัน ดงันี ้

กิจกรรมท่ี 1 สรา้งแรงบนัดาลใจจากตวัแบบ ผูว้ิจยัไดน้  าตวัอย่างท่ีช่วยสรา้ง
แรงบนัดาลใจ ซึ่งมีคณุลกัษณะคลา้ยคลงึกบัครูในโรงเรียนแหง่นี ้คือ เป็นครูระดบัประถมศกึษาท่ีมี
ประสบการณก์ารพฒันาตนเองสู่การเป็นครูนกัวิจยั สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเป็นล าดบัขัน้ตอน
เขา้ใจความกังวลของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก แต่เป็นเรื่องราวท่ีมีจุดหักเหเรื่องการพฒันาตนเอง 
จากเดิมท่ีเห็นว่าตนเองไมเ่ก่ง ไม่สามารถท างานวิจยัได ้แตมี่การตัง้เปา้หมาย วิ่งหาเครือขา่ย และ
ตั้งกรอบความคิด (Mindset) ของตนเองให้เป็นครูนักวิจัย จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจัย
สะทอ้นความรูส้กึหลงัจากท่ีไดร้บัฟัง รวมถึงการตัง้เปา้หมายของตนเอง พบว่าผูร้ว่มวิจยัไดส้ะทอ้น
ความคดิเห็นวา่  

1. ครูทุกคนสามารถเป็นครูนักวิจัยได ้เน่ืองจากกระบวนการวิจัยเป็นเพียง
กระบวนการท่ีเป็นขัน้ตอน มีกระบวนการท่ีมาท่ีไปของขอ้มูลและผลสรุป ซึ่งครูทุกคนท าอยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน ในขณะท่ีครูนักวิจัยท่ียกตัวอย่างมานั้นมีความใกล้เคียง เกิดความท้อแท้แต่
สามารถพฒันาตนเองไดด้งันัน้ครูทกุคนสามารถท าไดเ้ช่นเดียวกนั  

“เหมือนเรา เหมือนประสบการณ์ชีวิตเรา เหมือนจิตวิญญาณความเป็นครู บางทีก็สบัสน
ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันว่าอะไรคือการวิจัย แต่จริงๆ ก็คือท าอยู่ทุกวนั ที่เราอยู่ทุกวนัทุกคนแค่
น ามาเรียงรอ้ย ใหเ้ป็นขัน้ตอน” 

“รูส้กึเหมือนเรานีแ่หละ รูส้ึกเหมือนตนเอง รูส้กึเหมือนกบัวา่สิ่งทีเ่ขาท าไม่ไดแ้ตกตา่ง จาก
เราเท่าไหร่ ถามจริง ๆ เราก็ไม่ไดรู้เ้รื่องการวจิยัอะไรมากมาย ก็คลา้ย ๆ กนั เหมือนกนัเลยครูคนนี ้
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มีปัญหาแบบเดียวกับครูหลาย ๆ คนก็คือเป็นชีวิตของครูประถม มันก็คือเอกสารเขาอาจจะดู
เหมือนมนัยุง่ยาก แต่จริง ๆ ทกุวนันีท้ีเ่ขาท าหนา้ทีค่รูก็คือเหมือนกบัวา่เขาท าวิจยัก็เหมือนกนัเราก็
ไม่รูเ้ราก็คือการท าหนา้ที่ของเราไปแกปั้ญหาอะไรที่เกิดขึ้นมาแลว้ก็จะแกปั้ญหาเด็กคนนีเ้ป็น
อย่างไรเราก็ตอ้งไปดูว่ามนัเกิดจากอะไรถึงไดเ้ป็นแบบนี ้ซ่ึงเราไม่รูห้รอกว่าเราท าวิจยัแต่เราไม่ได้
ท าลงไปในเอกสาร แคน่ัน้เอง” 

 
2. สะทอ้นเรื่องคณุสมบตัิของครูนกัวิจยั เช่น การมีความมุ่งมั่นตัง้ใจในการ

พัฒนา เป็นคนช่างสังเกตและตัง้ค  าถาม คิดหาทางแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ มีความเมตตาคิดถึง
ประโยชนข์องนกัเรียนเป็นส าคญั รวมถึงการท างานท่ีเป็นกระบวนการ มีขั้นตอนซึ่งสอดคลอ้งกับ
แนวทางการท าวิจยั  

 
“เหน็ความมุ่งมั่น ของครูคนนีใ้นการทีจ่ะพฒันานกัเรียน โดยทีต่อนแรก ๆ เขาจะไม่สนใจ

แลว้ใชว้ิธีของเราก็ไดท้ี่จะมาพฒันาเด็กของเราโดยที่ไม่รูว้่าเป็นการวิจัยหรือไม่ แต่เขามีความ
มุ่งมั่นทีจ่ะพฒันา บางทเีขาก็ไม่ไดค้ิดถึงการวจิยั แต่เขาโฟกสัไปทีน่กัเรียน นั่นคอืความมุ่งมั่นทีจ่ะ
พฒันานักเรียน ยังดีที่ครูคนนีมุ้่งมั่น เป็นคนบางคน เขาทอ้ไม่ท าแลว้ ไม่สอนแลว้อยู่สบาย ๆ 
ดกีวา่” 

“ไม่รูว้า่คณุลกัษณะของครูนกัวจิยัจะเป็นยงัไงแต่วา่สงัเกตก็คือ เป็นคนช่างสงัเกตอะไรทีม่ี
พฤติกรรมแปลก ๆ ก็จะรูว้่ามันไม่เหมือนเดิม ทีนีก็้จะคน้หาว่าท าไม ศึกษานิเทศก์พูด คือการ
สงสัยใช่ไหม และก็จะเป็น Step ต่อไป ในความอยากรู้อยากแสวงหาค าตอบ ลองนึกถึง
คุณลักษณะพฤติกรรมหรือทักษะ ผอ. พูด ความอดทน ก็คือเหมือนกับว่า เขามีความเมตตา 
คิดถึงประโยชน์ของเด็กมากกว่า หาวิธีการแกปั้ญหาใหเ้ด็ก มีความมุ่งมั่น มีความตัง้ใจสูง มี
เปา้หมาย” 

“การท างานเป็นกระบวนการ คือเมื่อสอนแลว้ มีปัญหาเกิดขึน้ ก็มานั่งทบทวนตวัเองแลว้
ก็หาวธีิการแกปั้ญหานีค่อืทกัษะการวางแผนเป็นกระบวนการ เป็นขัน้ตอน” 

จากการสะทอ้นความรูส้ึกหลงัไดร้บัฟังเรื่องราวของครูตวัอย่างท่ีเป็นตน้แบบครู
นกัวิจยัแลว้ พบว่าบรรยากาศของการสะทอ้น ผูร้่วมวิจยัไดมี้สีหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส ไม่กังวลเรื่อง
การพูดคุย มีความมั่นใจในการท าวิจัยมากขึน้ เน่ืองจากมีผู้น  าท่ีสามารถให้ค  าแนะน าและให้
ความส าคญั ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดช้กัชวนใหผู้ร้ว่มวิจยัไดส้รา้งพลงักลุม่เพ่ือสรา้งฝันรว่มกนัในกิจกรรม
ตอ่ไป  
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กิจกรรมท่ี 2 การสรา้งพลังกลุ่มเพ่ือสรา้งภาพฝัน ผูว้ิจัยไดข้อใหผู้้ร่วมวิจัย
รวมกลุม่กนัเพ่ือก าหนดคณุลกัษณะหรือสมรรถนะของการเป็นครูนกัวิจยัในโรงเรียนแหง่นี ้โดยเนน้
การน าประสบการณห์รือเทคนิคซึ่งเป็นผลจากขัน้การคน้หา (Discovery) มาเป็นแกนกลาง เพ่ือตอ่
ยอดสมรรถนะร่วมกัน อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้ผู้อ  านวยการโรงเรียนได้ปรับบทบาทเป็นผู้
สงัเกตการณ์เพ่ือเปิดโอกาสใหค้รูไดต้ัง้เป้าหมายของตนเองโดยปราศจากการกดดนั สรา้งความ
ปลอดภยั ในการคิด การวางแผน และตดัสินใจดว้ยตนเอง เพ่ือน าไปสู่ความยั่งยืนในการพฒันาท่ี
มีประสิทธิภาพ โดยผลของกิจกรรมท่ี 2 สามารถสรุปไดด้งัตาราง 

ตาราง 13 สรุปผลการวิเคราะหเ์ปา้หมายการสรา้งสมรรถนะของครูนกัวิจยัของโรงเรียนท่ี 1 

สมรรถนะหลัก ค าอธิบาย 
ครูคนที ่

1 2 3 4 5 
ทกัษะ 
(Skill) 

- ทกัษะดา้นการสงัเกตพฤติกรรมของเดก็ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
- ทกัษะดา้นการแกปั้ญหา  ✓  ✓ ✓ 
- ทกัษะการคดิวเิคราะห ์ ✓  ✓   
- ทกัษะการสบืคน้ขอ้มลู ✓     

ความรู ้
(Knowledge) 

- ความรูเ้รือ่งรูปแบบการเขียนรายงานวิจยั ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
- ความรูเ้รือ่งกระบวนการท าวจิยั   ✓ ✓  

ความคิดเห็น
เก่ียวกบัตนเอง 
(Self-concept) 

- รกัในวิชาชีพครู ✓ ✓ ✓  ✓ 
- มีความรกัและเมตตาตอ่นกัเรยีน    ✓  
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

สมรรถนะหลัก ค าอธิบาย 
ครูคนที ่

1 2 3 4 5 

คณุลกัษณะ
ประจ าตวัของ

บคุคล 
(Trait) 

- มีความอดทนมุง่มั่น  ✓ ✓  ✓ 
- ช่างสงัเกตและตัง้ค าถาม ✓   ✓ ✓ 
- กลา้ตดัสนิใจและลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง ✓ ✓ ✓   
- นอ้มรบัตอ่ผลการกระท าของตนเอง    ✓  

แรงจงูใจ 
(Motive) 

- มุง่มั่นตอ่ความส าเรจ็ในการพฒันาตนเองและ
ผลงาน  

 ✓  ✓ ✓ 

 
จากตารางดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าสมรรถนะเปา้หมายท่ีผูร้ว่มวิจยัในโรงเรียนท่ี 1

ตอ้งการ แบ่งออกเป็น 1) ทักษะ ประกอบดว้ย ทักษะดา้นการสังเกตพฤติกรรมของเด็กนักเรียน  
ทักษะด้านการแก้ปัญหา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านการสืบคน้ข้อมูล 2) ความรู ้
ประกอบดว้ย ความรูเ้รื่องรูปแบบการเขียนรายงานการวิจยั และความรูเ้รื่องกระบวนการวิจยั  3) 
ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง ประกอบดว้ย ความรกัในวิชาชีพครู และมีความรกัและเมตตาต่อ
นกัเรียน 4) คณุลกัษณะประจ าตวัของบคุคล ประกอบดว้ย มีความอดทนมุ่งมั่น ช่างสงัเกตและตัง้
ค  าถาม กลา้ตดัสินใจและลงมือปฏิบตัดิว้ยตนเอง นอ้มรบัตอ่ผลการกระท าของตนเอง 5) แรงจงูใจ 
ประกอบดว้ย มุง่มั่นตอ่ความส าเรจ็ในการพฒันาตนเองและผลงาน  

ดังนั้นจากการสร้างพลังกลุ่มเพ่ือสรา้งภาพฝัน ท าให้ผู้ร่วมวิจัยได้เกิดการสะท้อน
เปา้หมายของการเป็นครูนกัวิจยัรว่มกนั ผูว้ิจยัสงัเกตเห็นว่าความเขา้ใจของผูร้ว่มวิจยัเก่ียวกบัการ
ท าวิจยั ถกูปรบัเปล่ียนจากเดิมท่ีเห็นว่าการวิจยัคือการท าเอกสารท่ียุ่งยาก และไม่ใช่หนา้ท่ีของครู 
แต่เม่ือเข้าสู่การสรา้งพลังกลุ่มเพ่ือสรา้งภาพฝัน ผู้ร่วมวิจัยได้รบัแรงกระตุน้และผลักดันจาก
ผูอ้  านวยการโรงเรียนรว่มกบัผูว้ิจยัในบทบาทของศึกษานิเทศก ์ท าใหผู้ร้ว่มวิจยัเปิดใจและเห็นว่า
กลุ่มเพ่ือนครูมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะเป็นพ่ีเลีย้งหรือเป็นคู่นิเทศ โดยเรียกว่า “คู่บดัดี”้ ร่วมกันได ้
ดงันัน้ผูว้ิจยัไดเ้คล่ือนไปสูข่ัน้ตอนท่ี 3 คือ ขัน้การออกแบบ (Design) ตอ่ไป  

 
1.3 การออกแบบ (Design)  

ขัน้การออกแบบ (Design) เป็นขัน้ตอนท่ีผูร้ว่มวิจยัชว่ยกนัออกแบบเพ่ือยกระดบั
สมรรถนะของตนเองให้มีคุณลักษณะการเป็นครูนักวิจัย โดยผู้วิจัยได้ชีช้วนให้มองหนทางอัน
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น าไปสู่การน าศกัยภาพท่ีตนเองมี พบว่า ผูร้่วมวิจยัส่วนใหญ่ไดก้ าหนดเป้าหมายส าคญัของการ
พฒันาตนเอง เรียกว่า การเป็นครูนกัวิจยัมืออาชีพ ดงัค ากล่าวว่า “เป็นทัง้ครู เป็นทัง้นกัวิจยั และ
เป็นครูวิจยัทีเ่ก่งเชีย่วชาญ” (ครูคนที ่2) แตอ่ย่างไรก็ตามในชว่งแรกพบวา่ผูร้ว่มวิจยัยงัไมส่ามารถ
มองเห็นภาพของการเป็นครูนกัวิจัยมืออาชีพได ้ผูว้ิจัยจึงไดข้อใหผู้ร้่วมวิจยัวิเคราะหจ์ุดแข็งหรือ
ปัจจยัสนับสนุนท่ีโรงเรียนมี เพ่ือใหเ้ห็นความไดเ้ปรียบของโรงเรียนท่ีแตกต่างไปจากโรงเรียนอ่ืน 
เพ่ือสรา้งพลงัของผูร้ว่มวิจยัใหค้ิดตอ่ยอดคณุลกัษณะท่ีมีอยู่ไปสู่สมรรถนะการวิจยัในอนาคตจาก
การสะทอ้น พบวา่มีปัจจยัสนบัสนนุทัง้สิน้ 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

1) โรงเรียนแห่งนี ้มีทรพัยากรและเป็นแหล่งเรียนรูท่ี้ดี มีอุปกรณ์สนับสนุน
การเรียนรูข้องเดก็นกัเรียนไดเ้พียงพอทัง้สิน้ 75 คน ดงันัน้จึงมีศกัยภาพในการสนบัสนนุการเรียนรู้
ของครูในโรงเรียนไดดี้ 

2) ชุมชนใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง ท าใหโ้รงเรียน
เป็นสว่นหนึ่งของชมุชน ดงันัน้การท าวิจยัสามารถท าไดท้ัง้ 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบการพฒันาการ
เรียนการสอนในโรงเรียนหรือในหอ้งเรียน และรูปแบบการจดัการเรียนรูช้มุชน ทอ้งถ่ิน และการบูร
ณาการหลกัสตูรการเรียนการสอนรว่มกบัองคค์วามรูใ้นชมุชนได ้ 

3) ครูของโรงเรียนแห่งนีท้กุคน เคยผ่านการอบรมพฒันาตนเองและวิชาชีพมี
ความกระตือรือรน้ในการเขา้ร่วมกับหน่วยงานตน้สงักัด และหน่วยงานภายนอก ในการเขา้ร่วม
อบรมพฒันาศกัยภาพดา้นตา่ง ๆ ดงันัน้ครูจึงมีตน้ทนุเดมิในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของ
ครูครัง้นี ้

 
“ดา้นคณุครูของเรามีความพรอ้มในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ ทกุครัง้ทีเ่ราจะจดัอบรม

หรือสมัมนาดา้นใดเราจะใหคุ้ณครูเขา้ไปมีส่วนร่วมตลอด กับทางหน่วยงานตน้สงักัดถึงแมว้่า
หนว่ยงานภายนอกจดัอบรมเราก็จะใหค้ณุครูไปร่วมอบรม” 

 
4) ครูของโรงเรียนแห่งนี ้มีความรกัและสามคัคีกัน สามารถอุทิศเวลาใหก้ับ

โรงเรียน นกัเรียน และชุมชนได ้ทุกคนมีความตัง้ใจเรื่องการพัฒนาและยกระดับครูสู่นักวิจยัมือ
อาชีพ ดงันัน้จึงสามารถขับเคล่ือนยกระดับสมรรถนะดา้นการวิจัยไดด้ว้ยแนวทางการสรา้งทีม
ชว่ยเหลือกนั 

“ที่ผ่านมาก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แลว้ คุณครูใหก้ารช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเป็นอย่างดี มี
ความรกั ความสามคัคี และอุทิศเวลาใหก้ับโรงเรียน กบันกัเรียน กบัชุมชน ดว้ยความรกั ความ
เมตตาต่อนกัเรียนเป็นทีต่ัง้ สิ่งนีท้กุคนเห็น โรงเรียนของเรามีโครงการ ท ากิจกรรมทีเ่ราร่วมกนัคดิก็
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คือกิจกรรมพฒันาศกัยภาพครูสู่นกัวิจัย มืออาชีพ อะไรที่จะเป็นสิ่งที่รวบรวมในสิ่งที่เราท าที่เรา
พฒันาก็คอืไดม้าเป็นกิจกรรมพฒันาศกัยภาพครูนกัวจิยัอาชีพนะคะ” 

“การใหค้วามร่วมมือ การช่วยเหลือกนั จะพยายามหาวิถีทาง มาช่วยเหลือกนัจนไดก้าร
ท างานเป็นทีม ศึกษานิเทศก์พูดเราเป็นทีมเดียวกนัหมดไหมคะ เรามีกี่ทีม พอเราอยู่ดว้ยกนัผอ. 
หนึ่งทมีครูอกีหนึ่งทมีไหม จริง ๆ แลว้เราเป็นทมีเดยีวกนั เป็น 1 ทมี” 

“เราไม่ค่อยสนใจว่าจะเป็นงานของใครอีก พอถึงเวลาแลว้เราก็ตอ้งช่วยกัน ท าใหม้ัน
ส าเร็จช่วยกนัทกุงาน” 

 
จากนัน้ผูว้ิจัยจึงโนม้นา้วใหเ้ห็นว่าการยกระดบัการเป็นครูนกัวิจยัมืออาชีพ

นัน้สามารถท าไดง้่าย เพราะมีปัจจยัสนบัสนุนดงักล่าวขา้งตน้ จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ร้่วมวิจยัไดใ้ห้
ความหมายตามความเข้าใจตนเอง โดยตัง้ค  าถามว่า ครูนักวิจัยมืออาชีพเป็นอย่างไร ผลการ
สะทอ้นปรากฏใน 3 มิต ิไดแ้ก่ 

1. เป็นครูนกัวิจยัท่ีมีความรูแ้ละความสามารถเก่ียวกับการท าวิจัย รูจ้ัก
ระเบียบวิธีวิจยัท่ีหลากหลาย เพ่ือใหส้ามารถออกแบบกระบวนการวิจยั การเก็บขอ้มูล การสรา้ง
เครื่องมือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. เป็นครูนกัวิจัยท่ีมีองคค์วามรูด้า้นวิชาการเรื่องการพัฒนาพฤติกรรม 
และการจดัการเรียนการสอน เชน่ มีความรูด้า้นแนวคิดการพฒันา ทฤษฎีดา้นพฤติกรรม มีความรู้
เก่ียวกับวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียน เป็นตน้ เพ่ือน าไปสู่การพฒันานกัเรียนดว้ยพืน้ฐานของขอ้มูล
ดา้นวิชาการ  

3. เป็นครูนักวิจัยมืออาชีพท่ีเห็นคุณค่าการท าวิจัย และสามารถสรา้ง
ผลงานไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากเป็นมิตหินึ่งท่ีบง่บอกถึงการเป็นมืออาชีพ  

ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึไดส้รุปเปา้หมาย แนวทาง ปัจจยัสนบัสนนุ และขอ้จ ากดัใหก้บั
ผูร้่วมวิจัยไดน้  ามาอภิปรายร่วมกัน หลงัจากนัน้ไดก้ าหนดเป็นพันธะสญัญาร่วมกันว่าจะปฏิบตัิ
ตามแนวทางดงักล่าว ในกระบวนการนีผู้ว้ิจยัใชสุ้นทรียสนทนา ส าหรบัโนม้นา้วใหผู้เ้ขา้ร่วมวิจยั
เกิดความคิด จินตนาการไดอ้ย่างมีอิสระ และเป็นไปตามบรบิทของโรงเรียน ดว้ยค าถามหลกั  “ครู
นกัวิจยัมืออาชีพตอ้งมีสมรรถนะดา้นใด และเป็นไปไดห้รือไมท่ี่เราจะสรา้งใหเ้กิดขึน้ดว้ยวิธีการใด”  

ขอ้คน้พบท่ีส าคญัคือ ผูร้ว่มวิจยัเลือกใชก้ระบวนการ Professional Learning 
Community (PLC) มาเป็นกระบวนการหลักในการออกแบบ โดยมีหลักส าคญัคือการท างานไป
พรอ้มกับการเรียนรูไ้ปในงาน แนวคิดส าคญัของการออกแบบพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยใน
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ระยะท่ี 1 จึงเป็นไปเพ่ือการเรียนรูร้่วมกับบูรณาการเข้ากับงานปกติ พรอ้มกับการเรียนรูจ้าก
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ทัง้นีผ้ลการออกแบบ (Design) สามารถสรุปไดด้งัตาราง  

ตาราง 14 สรุปผลการออกแบบแนวทางการพฒันาครูนกัวิจยัมืออาชีพของโรงเรียนท่ี 1 

คุณลักษณะของ 
ครูนักวิจัยมืออาชีพ 

สมรรถนะด้านการวิจัยที่จ าเป็น แนวทางการพัฒนา 

มีความรูแ้ละความสามารถ
เก่ียวกบัการท าวิจยั 

✓ ทกัษะการคดิวิเคราะห ์
✓ ทกัษะการสบืคน้ขอ้มลู 
✓ ความรูเ้รือ่งรูปแบบการเขียนรายงาน
วิจยั 
✓ ความรูเ้รือ่งกระบวนการท าวจิยั 
✓ ช่างสงัเกตและตัง้ค าถาม 
✓ กลา้ตดัสนิใจและลงมือปฏิบตัิดว้ย
ตนเอง 

1) จดัประชมุวางแผนก่อน
ด าเนินการ 
2) จดัอบรม พฒันาความรูด้า้น
การท าวิจยัจากนกัวิจยัมือ
อาชีพหรอืผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
3) จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พื่อ
น าเทคนคิการฝึกมาถ่ายทอด
และพฒันาดา้นการท าวจิยั
รว่มกนั  

มีองคค์วามรูด้า้นวชิาการเรือ่ง
การพฒันาพฤตกิรรมและการ
จดัการเรยีนการสอน 

✓ ทกัษะการสงัเกตพฤติกรรมของเดก็ 
✓ ทกัษะการแกปั้ญหา 

4) น าวิธีการดงักลา่วไปใชต้อ่
ยอด 
5) มีระบบการนิเทศติดตาม
จากนกัวจิยัมืออาชีพหรอื
บคุลากรดา้นการวิจยั เพื่อให้
ค าแนะน าวา่ ชีแ้นะขอ้ถกูและ
ผิด 
6) รว่มกนัอภิปรายผลการปฏบิตัิ 
การวิจยั เพื่อใหค้  าแนะน าเพิ่มเติม 

เห็นคณุคา่การท าวจิยั และ
สามารถสรา้งผลงานไดอ้ยา่ง
ตอ่เนื่อง 

✓ รกัในวชิาชีพครู 
✓ มีความรกัและเมตตาตอ่นกัเรยีน 
✓ มีความอดทนมุง่มั่น 
✓ นอ้มรบัตอ่ผลการกระท าของตนเอง 
✓ มุง่มั่นตอ่ความส าเรจ็ในการพฒันาตนเองและผลงาน 

จากตารางสรุปดงักล่าว รว่มกบัการวิเคราะหจ์ดุแข็งของโรงเรียนท่ี 1 พบว่าสมรรถนะ
ท่ีผูร้่วมวิจัยตอ้งการพัฒนาและเห็นว่าเป็นคุณสมบัติของการเป็นครูนักวิจัยมืออาชีพ จึงเลือก
พฒันาสมรรถนะเฉพาะทัง้สิน้ 11 สมรรถนะ แต่อย่างไรก็ตามขอ้จ ากัดท่ีเกิดขึน้ในระยะนีคื้อ ครู
ยงัคงตอ้งการการชว่ยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัภายนอก โดยครูมีการสะทอ้นว่า แมค้รูใน
โรงเรียนแห่งนีทุ้กคนจะผ่านการอบรมพฒันาเทคนิค หรือการท าวิจยัมาแลว้ แตเ่ป็นการเรียนรูใ้น
เชิงทฤษฎี ยงัตอ้งการค าชีแ้นะจากบคุลากรภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัจากภายนอกมา
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สนับสนุน ดังนั้นหลังจากการออกแบบดังกล่าว ผู้วิจัยได้ระดมสมองร่วมกันอีกครัง้ เพ่ือสรุป
แนวทางและวางบทบาทหรือวิธีการสามารถสรุปไดด้งัตาราง  

ตาราง 15 สรุปบทบาทหนา้ท่ีในการยกระดบัสมรรถนะดา้นการวิจยัในระยะท่ี 1 ของโรงเรียนท่ี 1 

บทบาท 
ผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย 

1) เป็นผูอ้  านวยความสะดวกใน
การจดัหาบคุลากรมาชว่ยพฒันา
ดา้นองคค์วามรูด้า้นการท าวิจยั  
2) เปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มวจิยัไดม้เีวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้พรอ้มทัง้
อภิปรายรว่มกนัเก่ียวกบัแนว
ทางการท าวิจยัของแตล่ะคน  
3) แสดงบทบาทการเป็นผูร้บัฟัง
และใหก้ าลงัใจ ดงึศกัยภาพของครู
แตล่ะคนออกมาใชใ้นการท าวจิยั  

1) การใหค้วามรูห้รอืฝึกการท าวจิยั
ในระหวา่งที่ครูปฏิบตัิการ 
 

2) เป็นผูชี้แ้นะแนวทางและชว่ยให้
ขอ้คิดเรือ่งการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อให้
รายงานการวิจยัมีความสมบรูณ์
และมีคณุภาพ  
3) การใหก้ าลงัใจครูในการท าวิจยั
เพื่อใหเ้กิดความตอ่เนื่องในการท า 
ลดความทอ้แท ้เบื่อหนา่ย ดงัที่ผู้
รว่มวจิยัใชค้  าวา่ ทางตนั   

1) ใหค้รูทกุคนเขียนแผนการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการท า
วิจยัของตนเอง  
2) ระดมสมองเพื่อปรบัปรุงและ
ตอ่ยอดแผนการพฒันาของ
ตนเอง  
3) เขา้รว่มกิจกรรมที่ผูว้ิจยัจดั
ขึน้  
4) แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั
อยา่งนอ้ยอาทติยล์ะ 1 วนั 
ตามความสะดวก  
5) จบัคูน่เิทศติดตามรว่มกนั 
และเขา้พบกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การวจิยัเพื่อขอรบัค าปรกึษา  
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

บทบาท 
ผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย 

  6) นอ้มรบัการปรบัปรุงแกไ้ข
ตามค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ  
7) ช่ืนชมและใหก้ าลงัใจซึง่กนั
และกนั  

 
สรุปไดว้่า จากการด าเนินการในขัน้การออกแบบ (Design) ของระยะท่ี 1 ท าให้

เกิดแผนการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของโรงเรียนท่ี 1 โดยเป็นแผนท่ีเกิดจากการคัดเลือก
คณุลกัษณะเฉพาะของผูร้ว่มวิจยั แผนการพฒันาทกัษะ ความรู ้ผ่านการส่งเสริมเชิงวิชาการจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงการสรา้งกรอบความคิดเก่ียวกบัตนเอง คณุลกัษณะประจ าตวัของบุคคล และ
สรา้งแรงจงูใจผา่นการก าหนดพนัธะสญัญา ซึ่งเปา้หมายของการพฒันาสมรรถนะการวิจยัครัง้นี ้ผู้
ร่วมวิจัยไดมี้มติร่วมกันคือ เป็นไปเพ่ือการเรียนรู ้นั่นคือ แม้ผลงานวิจัยจะยังไม่มีคุณภาพแต่
เป้าหมายของการท ากิจกรรมครัง้นี ้คือ การไดเ้รียนรูผ้่านแบบฝึกหดัท่ีวิทยากรก าหนด จากนัน้จึง
เขา้สูก่ระบวนการลงมือปฏิบตัแิละตดิตามประเมินผลตอ่ไป 

 
1.4 การท าให้ถงึเป้าหมาย (Destiny)  

จากขั้นการออกแบบแล้ว ผู้ร่วมวิจัย ผู้วิจัยและผู้เช่ียวชาญภายนอกร่วมกัน
ด าเนินการปฏิบัติตามแผนเพ่ือให้ถึงเป้าหมายคือ การเป็นครูนักวิจัยมืออาชีพ ท่ีได้ก าหนด
คณุสมบตัิรว่มกนั 3 ดา้น โดยใหค้วามส าคญักบัการอบรมจากวิทยากรภายนอกและการจบัคู่เพ่ือ
ปรกึษางานกนั ผลการรายงานการปฏิบตัิตามแผนจากผูร้ว่มวิจยั เนน้การลงมือทดลองท าวิจยัตาม
แบบฝึกหัดของวิทยากรเป็นรายบุคคล แต่มีการจับคู่บัดดีป้รึกษาร่วมกันในบางสถานการณ ์
โดยเฉพาะในเรื่องการคัดเลือกแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และการออกแบ บ
กระบวนการวิจยั อยา่งไรก็รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการวิจยัในระยะท่ี 1 สามารถสรุปไดด้งันี ้
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ตาราง 16 สรุปวิธีการปฏิบตัเิพ่ือบรรลเุปา้หมายของผูร้ว่มวิจยัโรงเรียนท่ี 1 

วิธีการปฏิบตั ิ ความถี/่ ระยะเวลา สมรรถนะที่เปลี่ยนแปลง 
1. ครูเขา้รบัการอบรมพฒันาทกัษะและ
ความรูเ้ก่ียวกบักระบวนการท าวจิยั 

จ านวน 4 ครัง้ 
ครัง้ละ 2 ชั่วโมง 

✓ ทกัษะการคดิวิเคราะห ์
✓ ทกัษะการสบืคน้ขอ้มลู 
✓ ความรูเ้รือ่งรูปแบบการ
เขียนรายงานวจิยั 
✓ ความรูเ้รือ่งกระบวนการท า
วิจยั 
✓ ช่างสงัเกตและตัง้ค าถาม 
✓ กลา้ตดัสนิใจและลงมือ
ปฏิบตัิดว้ยตนเอง 

2. ครูทดลองปฏิบตัิแบบฝึกหดัตามที่
วิทยากรไดม้อบหมาย 
3. ฝึกทกัษะการสบืหาปัญหาการวิเคราะห์
พฤติกรรม 
4. ฝึกการสรา้งเครือ่งมือ สือ่การเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนเพื่อใชป้ระกอบกระบวนการท าวิจยั 

จ านวน 2 ครัง้ 
ครัง้ละ 1 ชั่วโมง 

5. ระหวา่งเก็บขอ้มลูผูร้ว่มวจิยัขอค าปรกึษา
กบับดัดีเ้พื่อแลกเปลีย่นความคดิเห็น 
6. การประเมินการท าวจิยักบั Action Plan  
7. จดัเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู ้พรอ้มสะทอ้น
ความรูส้กึในการท าหนา้ที่ครู 

จ านวน 4 ครัง้ 
แตล่ะครัง้ขึน้อยูก่บั 

การตกลงระหวา่งคูบ่ดัดี ้
ใชเ้วลาทัง้สิน้ 8 สปัดาห ์

✓ รกัในวชิาชีพครู 
✓ มีความรกัและเมตตาตอ่
นกัเรยีน 
✓ มีความอดทนมุง่มั่น 
✓ นอ้มรบัตอ่ผลการกระท า
ของตนเอง 
✓ มุง่มั่นตอ่ความส าเรจ็ใน
การพฒันาตนเองและผลงาน 

 
จากตารางดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่า การท าใหถ้ึงเป้าหมายของผูร้่วมวิจยัคือ การ

เรียนรูแ้ละไดล้องลงมือปฏิบตัิผา่นการดแูลจากผูเ้ช่ียวชาญหรือวิทยากร ทัง้นีก้ารพฒันาสมรรถนะ
ด้านการวิจัยระยะท่ี 1 ผู้ร่วมวิจัยเห็นว่าสมรรถนะทั้งสิน้ 11 สมรรถนะท่ีต้องการให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงนี ้ควรไดร้บัการพฒันาหรือสรา้งความเขา้ใจใหเ้กิดขึน้ทัง้หมด จากการลงมือปฏิบตัิท่ี
ผา่นมาจงึเขา้สูกิ่จกรรมสะทอ้นผล 

ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตัง้ค  าถามท่ีสรา้งพลงั คือ “การเรียนรูท่ี้ท าใหป้ระทบัใจจากการท า
กิจกรรมพฒันาสมรรถนะคืออะไร” “มีการเปล่ียนแปลงท่ีน่าทึ่งของตนเองบา้งหรือไม่อย่างไร” โดย
มีแนวค าถามท่ีสอดคลอ้งไปตามแนวทางท่ีผูร้่วมวิจัยตอ้งการ คือ ตอ้งการใหเ้กิดการเรียนรูผ้่าน
แนวทางการลงมือปฏิบตัิตามท่ีวิทยากรก าหนดให ้ผลของการสะทอ้นความประทับใจและการ
เปล่ียนแปลง คือ 
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1. การเรียนรูผ้่านประสบการณ์ของเพ่ือน เน่ืองจากผูร้่วมวิจัยจับคู่บดัดีร้่วมกัน 
ปรกึษากนัท าใหผู้ร้ว่มวิจยัมีการสะทอ้นเก่ียวกบัทกัษะเรื่องการท าความเขา้ใจพฤตกิรรมท่ีแตกตา่ง
กนัของนกัเรียน โดยผูใ้หข้อ้มลูบางคูไ่ดร้ว่มกนัเขียนประเภทความแตกตา่งของกลุ่มเดก็ในโรงเรียน
แหง่นี ้ท าใหเ้ห็นประเภทของเดก็ตา่ง ๆ และไดน้  ามาแบง่ปันกบัผูร้ว่มวิจยัคนอ่ืน 

 
“พอดีอาจารย์ (วิทยากร) เขาใหล้องฝึกทกัษะการสงัเกตดู เราสองคนก็เลยลองเขียนดู 

เล่น ๆ ว่ามีเด็กกลุ่มไหนบา้ง ๆ ก็ไปถามเอาจากพี ่ๆ เขาบา้ง ก็เลยมานั่งเขียนเป็นกลุ่ม ๆ พอเรารู ้
เยอะว่าอ๋อลกัษณะของเด็กทีโ่รงเรียนเราเป็นแบบนี ้มนัก็ไดเ้ห็นดว้ยว่าการแกไ้ขจะท าไดด้ีดว้ยวิธี
อะไร เลยคดิวา่จะแบง่พี ่ๆ เขาในกิจกรรมนีค้ะ่” 

“อาจจะไม่ไดเ้ปลีย่นมากนะคะ อาจจะไม่ไดถ้ึงกบัน่าทึ่งแต่ก็แอบดีใจเหมือนกนัที่เราไดรู้ ้
อะไรเพิ่ม ไดฝึ้กอะไรเพิ่ม” 

 
2. การเรียนรูผ้่านการสอนของวิทยากร จากการสะทอ้นพบวา่ผูร้ว่มวิจยัสว่นใหญ่

เห็นวา่ตนเองมีความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการวิจยัและการท าวิจัยมากขึน้ โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
การน าปัญหาท่ีตนเองเคยประสบมาสอบถามวิทยากร พรอ้มทัง้รบัค าแนะน าไปปรบัปรุงชิน้งาน
เดิมท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพขึน้ ดังนั้นจึงเห็นว่าเกิดการเปล่ียนแปลงดา้นความรู ้และทักษะท่ี
จ าเป็นต่อการท าวิจัย แต่อย่างไรก็ตามผู้ร่วมวิจัยบางส่วนยังไม่ เห็นการเปล่ียนแปลงเรื่ององค์
ความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจัยมากนกั เพราะเห็นว่ามีระยะเวลาของการแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละการ
อบรมนอ้ยเกินไป ไมอ่าจครอบคลมุกบัการท าวิจยัไดท้กุหวัขอ้  

 

“พี่ไดเ้รียนกับอาจารย์ อาจารย์สอนไดด้ีและคิดว่าก็น่าจะเป็นการดีนะที่เราไดฟ้ื้นเอา
ความรูเ้ก่า ๆ หรืองานเก่า ๆ ที่เขียน ๆ ไวแ้ต่ท าไม่ส าเร็จสกัทีมาลองท า อนันีม้ันช่วยเสริมใหเ้รา
เขา้ใจ ไดป้รึกษาขอ้ผดิพลาดของเราดว้ย” 

“เป็นกิจกรรมที่ดีทีไ่ดม้าท านะคะ ไดม้ีโอกาสไดห้ยิบมาลองท าสกัหน่อยแต่ว่าเรื่องความรู้
จากวทิยากรอาจจะยงัไม่พอ เพราะว่ามีเวลานอ้ยไปแลว้เราก็อาจจะไดฟั้งเพือ่นถามดว้ย ซ่ึงจริง ๆ 
เราก็มีขอ้สงสยัเยอะนะคะ (หวัเราะ) แตเ่ชื่อวา่ไม่เป็นไรค่ะอยา่งนอ้ยเกิดไอเดียขึน้มาแลว้แลว้เดีย๋ว
ตอ่ยอดตอ่คะ่” 

จากการด าเนินการวิจัย ระยะท่ี 1 การสรา้งสมรรถนะดา้นการวิจัยของครูโดยใช้
สนุทรียแสวงหา สามารถสรุปไดว้่า บทบาทส าคญัของผูว้ิจยัในระยะท่ี 1 ของโรงเรียนท่ี 1 คือการ
สรา้งความเช่ือมั่นต่อครู ส่งเสริมความช่วยเหลือจากภายนอก เพ่ือใหเ้กิดสมรรถนะท่ีตอ้งการแต่
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อย่างไรก็ตามผูร้ว่มวิจยัเห็นว่าการพฒันาสมรรถนะเฉพาะในระยะแรก ควรสรา้งใหเ้กิดมากท่ีสุด 
เพ่ือเป็นประโยชนต์่อการพฒันารูปแบบสมรรถนะดา้นการวิจยัในระยะท่ี 2 เน่ืองจากเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีจ  านวนนกัเรียนนอ้ย แมไ้ม่มีความหลากหลายของปัญหา แต่ปัญหาการจดัการเรียน
การสอน มีความซบัซอ้น ดงันัน้ศกัยภาพของครูจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีความรูท่ี้ลึกซึง้ใหเ้วลาใน
การสืบคน้สาเหตขุองปัญหาคอ่นขา้งนาน ส่งผลใหท่ี้ผ่านมาแมมี้การอบรมครบทุกคน แตย่งัขาด
การปฏิบตัิจริง ท าใหบ้รรยากาศของการเรียนรูแ้ละการดึงศกัยภาพของผูเ้ขา้ร่วมวิจยั จ  าเป็นตอ้ง
ใชก้ระบวนการใหค้วามรูแ้ละมีผูเ้ช่ียวชาญภายนอกช่วยดแูล ควบคูก่บัการด าเนินแนวทางสนุทรีย 
แสวงหา สามารถสรุปไดด้งัตาราง 

ตาราง 17 สรุปกระบวนการและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในระยะท่ี 1 ของโรงเรียนท่ี 1 

สุนทรียแสวงหา กระบวนการ บทบาทผู้วิจัย ผลการเปลี่ยนแปลง 
การค้นหา - ผูร้ว่มวจิยัสะทอ้น

ประสบการณท์ี่ประทบัใจ
และผลลพัธก์าร
เปลีย่นแปลง 
- แลกเปลีย่นความคิดเห็น 
- ช่ืนชมรว่มกนั 
- สะทอ้นสิง่ที่ไดเ้รยีนรู ้

- สรา้งบรรยากาศการรบั
ฟังที่เป็นมิตร ปราศจาก
การต าหนิ 
- ลดขอ้จ ากดัทาง
ความคิด ทีเ่บือ้งตน้เช่ือวา่
ตนเองมีความสามารถไม่
เพียงพอตอ่การท าวจิยั  
- กลา่วช่ืนชมและชกัชวน
ใหต้ัง้เปา้หมายเพื่อให้
พฒันาตนเองใหด้ีกวา่เดิม  

ด้านสมรรถนะ 
ผูร้ว่มวิจยัมีสมรรถนะเดมิ ใน
ดา้นความรูแ้ละทกัษะ เช่น 
การสงัเกต การสบืคน้ การ 
ทดลอง การใชเ้ทคนิคกลุม่ 
การปรบัเปลีย่นความคิด การ
สรา้งบรรยากาศการเรยีน
การสอน มีความรกัและ
เมตตาตอ่นกัเรยีน แตพ่บวา่
มีความความคดิเห็นเก่ียวกบั
ตนเอง  
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ตาราง 17 (ตอ่) 

สุนทรียแสวงหา กระบวนการ บทบาทผู้วิจัย ผลการเปลี่ยนแปลง 
   และมีแรงจงูใจในการท าวิจยันอ้ย 

ด้านพฤตกิรรม/บรรยากาศ 
- ผูร้ว่มวจิยัไดค้ดิทบทวน
ประสบการณข์องตนเอง และ
สามารถสะทอ้นจดุแขง็ของ
ตนเอง  
- ผูร้ว่มวจิยัไดร้บัการช่ืนชม และ
ใหค้วามสนใจจากคนอื่น 

การสร้างฝัน - ผูร้ว่มวจิยัชว่ยกนัสรา้ง
ภาพฝันเก่ียวกบัครู
นกัวิจยัมืออาชีพพรอ้มทัง้
ใหค้วามหมาย 
- รว่มกนัสะทอ้นอปุสรรค
ตอ่การพฒันาสมรรถนะ
ดา้นงานวจิยั  
- รบัฟังแนวคิดของครู
นกัวิจยัตน้แบบ 
- สะทอ้นความรูส้กึ 

- ตัง้ค  าถามสรา้งพลงั 
เช่น จดุแข็งที่มีน า
ความสขุมาใหท้า่น
อยา่งไร เป็นตน้ 
- ผูว้ิจยัเปิดโอกาสให้
ผูร้ว่มวิจยัสะทอ้น
ภาพฝันรว่มกนั 
- คน้หาตวัแบบที่มี
ความใกลเ้คยีงกบัผู้
รว่มวจิยั นั่นคือ 
อาชีพเดียวกนั พบ
อปุสรรคคลา้ยกนั มี
แนวคิดและปณิธาน
มุง่มั่นตอ่การยกระดบั 

ด้านสมรรถนะ 
ผูร้ว่มวิจยัไดร้บัการสง่เสรมิดา้น
ทศันคติ บคุลกิภาพ แรงจงูใจ
จากตวัแบบ 
 
ด้านพฤตกิรรม/บรรยากาศ 
- ผูร้ว่มวจิยัสามารถเปรยีบเทยีบ
ความสามารถของทีมกบั
ความสามารถที่ตอ้งการ สง่ผลให้
วางเปา้หมายไดช้ดัเจนขึน้  
- ผูร้ว่มยงัคงกงัวลเก่ียวกบัการท า
วิจยัและความสามารถของ
ตนเอง  
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ตาราง 17 (ตอ่) 

สุนทรียแสวงหา กระบวนการ บทบาทผู้วิจัย ผลการเปลี่ยนแปลง 

การออกแบบ - การออกแบบแผนการ
พฒันาสมรรถนะการวจิยั
ดว้ยกระบวนการ PLC 
- รว่มก าหนดรูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะรว่มกนั 
เช่น ก าหนดนดัหมาย 
ก าหนดบทบาทหนา้ที่เป็น
ตน้ 

- เปิดโอกาสใหว้างแผน
ตามความตอ้งการ 
- สนบัสนนุการจดักิจกรรม
ระดมสมอง 
- กลา่วช่ืนชมจดุแข็งของผู้
รว่มวจิยัในระหวา่งการ
ด าเนินกิจกรรม 

ด้านสมรรถนะ 
- สมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันา
ไดร้บัการคดัเลอืกมาทัง้สิน้ 11 
สมรรถนะ 
ด้านพฤตกิรรม/บรรยากาศ 
- ผูร้ว่มวจิยัเกิดการเรยีนรูผ้า่น
การอบรมและแบบฝึกหดัจาก
วิทยากรภายนอก 
- ผูเ้ขา้รว่มเรยีนรูผ้า่นการ
ท างานรว่มกนัของบดัดี ้ 

การท าให้ถงึ
เป้าหมาย 

- ลงมือปฏิบตัิตามแผน  
- ผูร้ว่มวจิยัสะทอ้นสิง่ที่ไป
ด าเนินการวางแผนรว่มกนั 
- ประเมินความสามารถ
ของตนเองที่เปลีย่นแปลง
ไป 

- สนบัสนนุการจดักิจกรรม
สะทอ้นผลการ
เปลีย่นแปลงและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- กลา่วช่ืนชมถึงความ
มุง่มั่นของทีมผูร้ว่มวจิยั 
และเสรมิพลงัรว่มกนั
เพื่อใหไ้ปถึงเปา้หมาย  

ด้านสมรรถนะ 
- ผูร้ว่มวจิยัสามารถพฒันา
สมรรถนะรายบคุคลตามผล
การประเมินตนเอง 
ด้านพฤตกิรรม/บรรยากาศ 
- ผูร้ว่มวจิยัเกิดการเรยีนรูอ้ยา่ง
นอ้ย 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การ
เรยีนรูผ้า่นประสบการณข์อง
เพื่อน และการเรยีนรูผ้า่นการ
ใหค้วามรูแ้ละ ลงมือปฏิบตัิ
ตามแบบฝึกหดัจากวิทยากร 
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จากระยะท่ี 1 พบว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการวิจยัของครูโดยใชสุ้นทรียแสวงหา 
เกิดขึน้ใน 2 รูปแบบคือ 1) การเรียนรูผ้่านประสบการณข์องเพ่ือน และ 2) การเรียนรูผ้่านการสอน
ของวิทยากร โดยมีเปา้หมายหลกัคือการเรียนรูแ้ละทดลองท า แตเ่ม่ือมีผลการสะทอ้นเก่ียวกบัการ
พฒันาและเปล่ียนแปลงตนเองแลว้พบว่าผูร้่วมวิจยัส่วนใหญ่มีความกระตือรือรน้ในการท าวิจัย
ตอ่ไป พยายามปรกึษากับครูท่านอ่ืนเพ่ือขอความคิดเห็น ซึ่งเป็นบรรยากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมท่ีโรงเรียนแห่งนีไ้ม่มีการพดูคยุหรือปรกึษาเรื่องท าวิจยั ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่มั่นใจในองค์
ความรูด้า้นการท าวิจยัของตนเอง รวมถึงจากการด าเนินกระบวนการวิจยัในครั้งนีท้  าใหเ้ห็นว่า ครู
ในโรงเรียนท่ี 1 มีความมุ่งหวังการเตรียมความพรอ้มดา้นพืน้ฐานการท าวิจัยให้มากท่ีสุด เพ่ือ
น าไปสู่การแกปั้ญหาท่ีมีความซบัซอ้นท่ีมีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก แต่อย่างไรก็ตามขอ้ดีของการ
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กคือการช่วยเหลือกนั และมีการส่ือสารระยะสัน้ ครูพบเจอกนับอ่ยครัง้ ท าให้
การจบัคูบ่ดัดีจ้งึเกิดการแบง่ปันขอ้มลูไปยงัคูอ่ื่นไดง้่าย  

 
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะการวิจัยของครูโดยใช้สุนทรียแสวงหา 

โรงเรียนที ่1 
จากผลการด าเนินการในระยะท่ี 1 ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงบรรยากาศของโรงเรียน 

รว่มกับการปพืูน้ฐานคณุลกัษณะส าคญัท่ีใชใ้นการเสริมสรา้งสมรรถนะในระยะท่ี 2  โดยรูปแบบ
ดังกล่าวผู้วิจัยยังคงด าเนินการตามแนวคิดการใช้สุนทรียแสวงหา ในการดึงศักยภาพของครู 
อย่างไรก็ตามพบว่าโรงเรียนท่ี 1 มีบริบทท่ีโดดเด่นคือการเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีผู้ร่วมวิจัย
จ านวน 5 ราย สามารถพฒันาศกัยภาพเป็นรายบุคคลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ในระยะท่ี 2 
ผูว้ิจยัไดแ้สดงบทบาทของการเป็นพ่ีเลีย้งรว่มกบัการสนบัสนนุสมรรถนะการวิจยัของผูเ้ขา้รว่มวิจยั
เป็นรายบุคคล ดงันัน้แผนการพฒันาต่าง ๆ จึงขึน้อยู่กับ การเลือกพัฒนาตามความแตกต่างของ
แตล่ะบคุคล  

 
2.1 การค้นหา (Discovery)  

จากระยะท่ี 1 ท่ีผูร้่วมวิจยัไดว้างแผนลองพฒันาสมรรถนะดว้ยการลงมือปฏิบตัิ
เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะส าหรบัการท าวิจัย ในระยะท่ี 2 ผู้วิจัยไดผ้ลักดันผลการเรียนรูแ้ละการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวไปสู่การสรา้งโอกาสการดึงศักยภาพท่ีมาสรา้งรูปแบบ โดยการลงมือ
ปฏิบัติการวิจัยจริง ปรบัปรุง และน าไปสู่การก าหนดผลผลิตของการท าวิจัย ในขัน้การคน้หานี ้
ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการดว้ยวิธีการสุนทรียแสวงหา และเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมวิจัยไดส้ะทอ้นความ
กังวลใจ หรืออุปสรรคในการดึงศกัยภาพของตนเองมาใชใ้นกระบวนการวิจยั พบว่า  ในภาพรวม
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ความกงัวลท่ีผูร้ว่มวิจยัเห็นตรงกนั คือ หากจบกระบวนการวิจยัครัง้นีแ้ลว้ อาจไม่สามารถเช่ือมโยง
เครือข่ายภายนอกเพ่ือพัฒนาองคค์วามรูด้า้นการท าวิจยัอย่างต่อเน่ืองแต่อย่างไรก็ดี การพัฒนา
สมรรถนะเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง คณุลกัษณะประจ าตวัของบคุคล และแรงจงูใจนัน้ 
ผูร้่วมวิจัยเช่ือว่าสามารถพัฒนาจากตนเองได ้ผ่านการเขียนแผนปฏิบัติการ และจัดท า Action 
Plan รายบคุคล และการควบคมุตนเอง 

 
“พี่อาจจะยงัมีความกังวลว่าถา้เกิดหมดโครงการที่ ศน.เขา้มาท าแลว้ เราอาจจะไม่ไดม้ี

งบประมาณเพื่อที่จะปรึกษาวิทยากรหรือเชิญมาอบรมใหเ้ราไดน้ะคะ เราเองก็จะตอ้งกลับไป
เหมือนเดมิคอื ไปหาอบรมเอา แตก็่ไม่ไดเ้หมือนอยา่งนี”้ 

“สิ่งทีเ่รามีตอนนีก็้คือ เราเองสามารถวางแผนกนัได ้เราตัง้เป้าหมายกนัคือไม่ไดย้ากเกิน
ความสามารถที่เราจะปรบัตวัเราใหท้ าดว้ยใจของความเป็นครู คือครูทกุคนอยากแกปั้ญหาใหเ้ด็ก
อยู่แลว้ค่ะเพราะท าใหเ้ราสามารถจัดการเรียนการสอนไดง้่ายขึ้น เพียงแต่ว่าถา้มันมีกิจกรรมที่
พฒันาเราไปอยา่งนีเ้รือ่ย ๆ เราก็นา่จะเป็นครูนกัวจิยัมืออาชีพไดค้ะ่” 

 
จากการสะทอ้นดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงตัง้ค  าถามสรา้งพลงัตอ่ไป โดยมีค าถามหลกัว่า 

“จากระยะท่ี 1 ท่ีผ่านมา ท่านเห็นว่ากิจกรรมใดท่ีท าใหท้่านดึงความเก่งของตวัเองมาใชไ้ดม้าก
ท่ีสุด” และ “กิจกรรมท่ีท่านไดร้บั หากไดร้บัต่อเน่ืองท่านจะเป็นอย่างไรในอนาคต” ผลของการ
สะทอ้นความช่ืนชอบและความถนัดในแต่ละกิจกรรมย่อยท่ีช่วยท าใหเ้กิดสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้ง 
สามารถสรุปไดด้งัตาราง 

ตาราง 18 สรุปความเช่ียวชาญท่ีเกิดขึน้จากการท ากิจกรรมยอ่ยในระยะท่ี 1  

ความเชี่ยวชาญ 
คนที ่

1 2 3 4 5 
ทกัษะการคิดวิเคราะห ์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ทกัษะการสบืคน้ขอ้มลู  ✓ ✓ ✓  
ความรูเ้รือ่งรูปแบบการเขียนรายงานวจิยั  ✓  ✓  
ความรูเ้รือ่งกระบวนการท าวิจยั ✓  ✓   
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 

ความเชี่ยวชาญ 
คนที ่

1 2 3 4 5 
ช่างสงัเกตและตัง้ค าถาม  ✓ ✓  ✓ 
กลา้ตดัสนิใจและลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง     ✓ 
รกัในวชิาชีพครู ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
มีความรกัและเมตตาตอ่นกัเรยีน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
มีความอดทนมุง่มั่น   ✓ ✓  
นอ้มรบัตอ่ผลการกระท าของตนเอง      
มุง่มั่นตอ่ความส าเรจ็ในการพฒันาตนเองและผลงาน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
จากการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความเช่ียวชาญท่ีเพิ่มสงูขึน้นัน้ พบว่า  ผูร้ว่ม

วิจัยเห็นว่าการท ากิจกรรมเรื่องการเขียนแผนปฏิบัติการ การรับค าปรึกษา การแลกเปล่ียน
ประสบการณเ์ก่ียวกบัการแกปั้ญหานกัเรียน ช่วยท าใหมี้ความรกัในวิชาชีพของครูมากขึน้ มีความ
พยายามแกปั้ญหานกัเรียนดว้ยความรกัและเมตตา มีความมุ่งมั่นและคาดหวงัความส าเร็จในการ
พฒันาตนเอง รวมถึงดว้ยกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัเชิญวิทยากรมาใหก้ารอบรมเชิงปฏิบตัิการ ช่วยส่งเสริม
ใหผู้ร้ว่มวิจยัเกิดทกัษะและความรูท่ี้จ  าเป็นต่อการท าวิจยั ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงขอใหเ้ลือกกิจกรรมท่ีท า
ใหเ้กิดการพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ืองจนน าไปสู่การเป็นครูนกัวิจยัมืออาชีพตามเปา้หมายท่ีวางไว้
จากระยะท่ี 1 โดยผลการคดัเลือกแนวทางการดงึศกัยภาพของผูร้ว่มวิจยัรายบุคคลไดอ้ย่างยั่งยืน 
ผูร้ว่มวิจยัเห็นว่าการมีเครือข่ายส าหรบัใหค้  าปรกึษาและส่งเสริมชมุชนแห่งการเรียนรูใ้หเ้กิดขึน้ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก ผูว้ิจยัจงึเขา้สูก่ระบวนการตอ่ไป  

 
2.2 การสร้างฝัน (Dream)  

การสรา้งฝัน (Dream) ในระยะท่ี 2 ผู้วิจัยได้ชักชวนถึงแนวทางการยกระดับ
สมรรถนะดา้นการวิจยัของครู จนเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะของโรงเรียนแห่งนี ้พบว่าผูเ้ขา้รว่มวิจยัได้
สะทอ้นวา่หากท าอยา่งตอ่เน่ืองจะท าใหต้วัเองมีผลงานเพิ่มมากขึน้ มีความรูม้ากขึน้ และท าใหเ้ป็น
ครูนักวิจัยมืออาชีพไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวใ้นระยะท่ี 1 นอกจากนีผู้ว้ิจัยไดใ้ชแ้นวทางสุนทรีย
สนทนาใหผู้ร้่วมวิจยัจินตนาการถึงระบบเครือข่ายการใหค้  าปรกึษาและการสรา้งชุมชนแห่งการ
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เรียนรูข้องโรงเรียนขนาดเล็ก โดยตัง้แนวค าถามหลกัเพ่ือสรา้งพลงัแห่งการจินตนาการคือ “เป็นไป
ไดห้รือไมท่ี่โรงเรียนขนาดเล็กจะมีชมุชนการเรียนรู”้ “หากเป็นไปได ้ภาพส าเรจ็ควรเป็นอยา่งไร”  

ผลจากการสรา้งฝันคือ การมีระบบเครือข่ายใหค้  าปรึกษาจากภายนอก เพ่ือให้
โรงเรียนไดร้บัความรูแ้ละการดูแลเรื่องการท าวิจยัอย่างต่อเน่ือง โดยผูใ้หค้  าปรึกษาสามารถเป็น
ศึกษานิเทศก ์ครูนักวิจัยจากโรงเรียนอ่ืน อาจารยใ์นมหาวิทยาลัย นิสิตระดบัปริญญาเอก หรือ
นกัวิจยัดา้นการศกึษา เขา้มาช่วยเหลือ รวมถึงการสรา้งบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้กิดขึน้เป็นชมุชน
แห่งการเรียนรูเ้รื่องงานวิจยั เช่น ทุกท่ีคือแหล่งเรียนรู ้ปัญหาการจดัการเรียนการสอนหรือปัญหา
ของนักเรียนถูกสะท้อนในระดบัผูบ้ริหาร เป็นตน้ จากภาพฝันดังกล่าวผู้วิจัยจึงขอใหผู้้ร่วมวิจัย
ช่วยกนัระดมสมอง และออกแบบแนวทางท่ีเป็นไปไดต้ามบริบท และความตอ้งการของผูร้ว่มวิจยั 
แตล่ะคน ในขัน้ตอนถดัไป 

 
2.3 การออกแบบ (Design) 

จากขั้นการออกแบบผู้วิจัยพบว่าผูร้่วมวิจัยมีความกังวลเรื่องการหาเครือข่าย 
จากภายนอกเพ่ือเป็นผู้ให้ค  าปรึกษา แต่ไม่มีความกังวลเรื่องของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีไดร้บัการส่งเสริมจากผูอ้  านวยการโรงเรียนอย่างตอ่เน่ือง ดงันัน้  ในขัน้การ
ออกแบบผูว้ิจยัจึงขอใหผู้ร้ว่มวิจยัคดัเลือกสมรรถนะเฉพาะท่ีตอ้งการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม ผล
การคดัเลือกสมรรถนะเฉพาะท่ีตอ้งการพัฒนา คือ 1) สมรรถนะดา้นความรู ้ในเรื่องรูปแบบการ
เขียนรายงานวิจยัและความรูเ้รื่องกระบวนการท าวิจยั 2) สมรรถนะดา้นคณุลกัษณะประจ าตวัของ
บคุคล คือ กลา้ตดัสินใจและลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง และนอ้มรบัผลการกระท าของตนเอง และ 3) 
สมรรรถนะดา้นแรงจงูใจ คือ มุง่มั่นตอ่ความส าเรจ็ในการพฒันาตนเองและผลงาน 

นอกจากนีผู้ร้ว่มวิจยัยงัตอ้งการการเสรมิการยกระดบัสมรรถนะดงักล่าว ดว้ยการ
สรา้งระบบการใหค้  าปรึกษาใหส้อดคลอ้งกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้เพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย
สูงสุดคือการเป็นครูนักวิจัยมืออาชีพ โดยให้นิยาม ของครูนักวิจัย คือ 1) มีความรู้และ
ความสามารถเก่ียวกบัการท าวิจยั 2) มีองคค์วามรูด้า้นวิชาการเรื่องการพฒันาพฤติกรรมและการ
จดัการเรียนการสอน 3) เห็นคณุคา่การท าวิจยั และสามารถสรา้งผลงานไดอ้ย่างตอ่เน่ือง ผลการ
ออกแบบแผนการด าเนินการสามารถสรุปไดด้งัตาราง  
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ตาราง 19 สรุปวางแผนเปา้หมายและแนวทางการยกระดบั 

หัวข้อหลัก เป้าหมาย/ ผลลัพธ ์ แนวทาง 
สมรรถนะดา้นการวจิยั 1) มีความรูแ้ละความสามารถ

เก่ียวกบัการท าวิจยั โดยเฉพาะใน
สมรรถนะเฉพาะ คือ  
✓ ความรูเ้รือ่งรูปแบบการเขียน
รายงานการวิจยั  
✓ ความรูเ้รือ่งกระบวนการท าวจิยั 

- ครูควรไดร้บัการใหค้  าปรกึษาเป็น
รายบคุคลอยา่งตอ่เนื่อง  
- ครูไดร้บัการดแูลตลอดกระบวนการวจิยั
ผา่นการชว่ยเหลอืกนัในรูปแบบบดัดี ้
- ครูไดร้บัค าแนะน าเรือ่งรูปแบบการเขยีน
รายงานการวิจยั 

ชมุชนแหง่การเรยีนรู ้ 2) มีองคค์วามรูด้า้นวิชาการเรือ่งการ
พฒันาพฤติกรรมและการจดัการ
เรยีนการสอน  
✓มุง่มั่นตอ่ความส าเรจ็ในการ
พฒันาตนเองและผลงาน 

- โรงเรยีนสรา้งแหลง่เรยีนรูใ้หเ้กิดขึน้ทกุ
สถานท่ีในโรงเรยีน  
- รอบโรงเรยีนมีระบบ Wifi ครอบคลมุ 
- มีทรพัยากรจากภายนอกสนบัสนนุการ
เรยีนรูแ้ละเป็นแหลง่การสบืคน้ส าหรบัท า
วิจยั 

ระบบการใหค้  าปรกึษา 3) เห็นคณุคา่การท าวจิยั และ
สามารถสรา้งผลงานไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 
✓ กลา้ตดัสนิใจและลงมือปฏิบตัิ
ดว้ยตนเอง  
✓ นอ้มรบัผลการกระท าของตนเอง 

- มีระบบการกระตุน้ตดิตามอยา่งใกลชิ้ด 
- ทกุคนมกีารวางแผนหมนุเวียนการขอรบั
ค าปรกึษา 
- พฒันาระบบการปรกึษาและการแกไ้ข
งาน โดยลดขัน้ตอนการท าเอกสารแตใ่ช้
เทคโนโลยีเขา้มาชว่ยเรือ่งการแกไ้ขเอกสาร
มากขึน้  

 
จากผลการออกแบบแนวทางการยกระดับสมรรถนะการวิจัยดังท่ีแสดงไว้ใน

ตารางดงักล่าว ผู้วิจัยไดด้  ารงบทบาทเป็นผู้อ  านวยความสะดวก เช่น การสรา้งกลุ่ม Line และ
ชักชวนศึกษานิเทศก์ นักการศึกษา นักวิจัยมาเข้าร่วมในกลุ่ม เพ่ือสรา้งให้เกิดระบบการให้
ค  าปรึกษาดว้ยเทคโนโลยี รวมถึงการแจง้ไปยงัผูบ้ริหารเก่ียวกบัโครงการการสรา้งชุมชนแห่งการ
เรียนรูเ้พ่ือผลิตงานวิจยัท่ีมีคณุภาพ ซึ่งไดร้บัความรว่มมือเป็นอย่างดี จากนัน้จึงน าไปสู่การลงมือ
ปฏิบตัใินขัน้ถดัไป 
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2.4 การท าให้ถงึเป้าหมาย (Destiny) 
ในขัน้การท าใหถ้ึงเป้าหมาย ผูว้ิจัยเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมวิจยัไดล้งมือปฏิบตัิตาม

แผนท่ีไดอ้อกแบบไว ้เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายการเป็นครูนกัวิจยัมืออาชีพ ขอ้คน้พบส าคญัจากการ
ลงมือปฏิบตัคืิอ ผูร้ว่มวิจยัไดท้ดลองประยกุตแ์นวทางการท าแบบฝึกหดัท่ีวิทยากรใหท้ดลองปฏิบตั ิ
มาสู่หวัขอ้จรงิท่ีผูว้ิจยัใหค้วามสนใจ รว่มกบัการแลกเปล่ียนเรียนรูเ้ก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแตกตา่งกนั
ของเด็กนักเรียนแต่ละคน การสืบหาสาเหตุด  าเนินการไปพร้อมกับการ  ลงเย่ียมบา้น และการ
พฒันาระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคลอ้งกับการท าวิจยั  ในครัง้นี ้อย่างไรก็ตามแนว
ทางการด าเนินการเพ่ือท าใหถ้ึงเปา้หมาย สามารถสรุปไดด้งัตาราง  

ตาราง 20 สรุปวิธีการปฏิบตัเิพ่ือบรรลเุปา้หมายของผูร้ว่มวิจยัในโรงเรียนท่ี 1 

วิธีการปฏิบตั ิ ความถี/่ ระยะเวลา สมรรถนะที่เปลี่ยนแปลง 
 1) ผูร้ว่มเขา้รว่มการอบรมกบัวิทยากรเพื่อ
ปรกึษาขอ้มลูที่ไดร้บัเพิ่มเติมจากระบบการ
ใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีน  
2) ผูร้ว่มวิจยัใชแ้บบฟอรม์จากวทิยากรมา
ด าเนินการตอ่เพื่อใหค้รบทกุประเด็นและน า
ปรกึษากบัวิทยากร  

จ านวน 4 ครัง้ 
ครัง้ละ 2 ชั่วโมง 

✓ สมรรถนะดา้นการวจิยั:  
- ดา้นความรู ้คือ ผูร้ว่มวิจยัมี
คะแนนการประเมินองค์
ความรูเ้พิ่มมากขึน้ 

 3) แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละติดตาม
ความกา้วหนา้ ผา่นทางกลุม่ Line 
  

ขึน้อยูก่บัแตล่ะบคุคล ✓ สมรรถนะดา้นการวจิยั:           
- ดา้นแรงจงูใจ เนื่องจากผูร้ว่ม
วิจยัมีขอ้มลูเก่ียวกบันกัเรยีน
เพิ่มขึน้ ท าใหห้วัขอ้การวจิยัมี
ความ 
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ตาราง 20 (ตอ่) 

วิธีการปฏิบตั ิ ความถี/่ ระยะเวลา สมรรถนะที่เปลี่ยนแปลง 

  สอดคลอ้งกบับรบิทของโรงเรยีน
และปัญหาเฉพาะของนกัเรยีน
มากขึน้  
- ดา้นคณุลกัษณะประจ าตวัของ
บคุคล คือ จากการปรกึษากบั
วิทยากรท าใหผู้ร้ว่มวิจยักลา้
เลอืกแนวทางการวจิยั 

 
ผลการประเมินการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 

นอกจากผลการสะท้อนการเปล่ียนแปลงครัง้นีผู้้วิจัยไดข้อให้ผู้ร่วมวิจัยประเมิน
สมรรถนะของตนเองหลงัผ่านกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตักิารในครัง้นีส้ามารถสรุปผลการวิเคราะห์
การประเมินสมรรถนะดา้นการวิจยัไดด้งัตาราง 

ตาราง 21 สรุปผลการวิเคราะหก์ารประเมินสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโรงเรียนท่ี 1 

สมรรถนะ ค่าเฉลี่ย แปลผล 
1. ทักษะ   
มีการสบืคน้ขอ้มลูไดอ้ยา่งหลากหลาย 4.20 มาก 
สามารถบรหิารจดัการชัน้เรยีนได ้ 4.20 มาก 
การน าผลการวิจยัมาใชเ้พื่อพฒันาผูเ้รยีน 4.20 มาก 
การวางแผนและวิเคราะหปั์ญหาเพื่อน าไปสูก่ารท าวิจยั 4.00 มาก 
รูจ้กัและวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบคุคล 4.00 มาก 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

สมรรถนะ ค่าเฉลี่ย แปลผล 
สามารถใชก้ระบวนการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน 4.00 มาก 
สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 3.80 มาก 
สามารถวิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผลการวิจยัได ้ 3.80 มาก 
2. ความรู้   
มีการตรวจสอบและหาคณุภาพของเครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 4.60 มากที่สดุ 
มีการก าหนดปัญหาการวิจยั 3.80 มาก 
สามารถแสวงหาแหลง่ความรูเ้พือ่น ามาใชอ้อกแบบการวิจยัได ้ 3.80 มาก 
มีการก าหนดนวตักรรมเพื่อใชใ้นการท าวิจยั 3.80 มาก 
สามารถเลอืกหรอืสรา้งเครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 3.80 มาก 
สามารถวิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผลการวิจยั 3.60 มาก 
สามารถออกแบบการจดักระบวนการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 3.60 มาก 
สามารถเขียนรายงานการวจิยัได ้ 3.60 มาก 
3. ความคดิเห็นเกี่ยวกับตนเอง   
มีความรกัในวชิาชีพครู 4.40 มากที่สดุ 
มีทศันคติทีด่ีตอ่การท าวิจยั 4.00 มาก 
เช่ือวา่กระบวนการวิจยัท าใหค้รูพฒันาการเรยีนการสอนไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ 

4.00 มาก 

เช่ือวา่การวจิยัมคีวามส าคญัตอ่การพฒันาวชิาชีพครู 4.00 มาก 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

สมรรถนะ ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มีวิสยัทศันใ์นการท างาน 3.80 มาก 
มีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง 3.60 มาก 
มีความภมูใิจในตนเอง 3.60 มาก 
4. คุณลักษณะประจ าตัวของบุคคล   
มีความรบัผิดชอบ 4.20 มาก 
ใฝ่หาความรูอ้ยูเ่สมอ 4.00 มาก 
มีความมุง่มั่น ตัง้ในในการท างานวิจยั 4.00 มาก 
มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 4.00 มาก 
มีการสือ่สารเชิงบวกกบัผูเ้รยีน เพื่อนรว่มงาน และผูบ้งัคบับญัชา 4.00 มาก 
มีความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ 3.60 มาก 
มีการวิพากษว์ิจารณอ์ยา่งมเีหตผุล 3.60 มาก 
5. แรงจูงใจ   
มีความมุง่มั่นตอ่การท าวจิยัใหส้  าเรจ็ตามเปา้หมาย 3.60 มาก 
มีความภาคภมูิใจที่ท าวิจยัส  าเรจ็ตามเปา้หมาย 3.60 มาก 
มีความพยายามปรบัปรุงวิธีการท างานของตนเองอยูเ่สมอ 3.40 มาก 
มีการตัง้เปา้หมายที่ทา้ทายในการท างาน 3.40 มาก 
 

 

จากผลการประเมินตนเองพบว่าผูร้ว่มวิจยัส่วนใหญ่มีสมรรถนะดา้นการวิจยัอยูใ่นระดบั
มาก แบง่เป็นองคป์ระกอบดา้นสมรรถนะ พบวา่  

1. ดา้นทักษะ ผูร้ว่มวิจยัมีระดบัคะแนนการประเมินตนเอง ในเรื่องการมีการสืบคน้
ขอ้มูลไดอ้ย่างหลากหลาย, สามารถบริหารจัดการชัน้เรียน, การน าผลการวิจัยมาใชเ้พ่ือพัฒนา
ผูเ้รียน ซึ่งมีระดบัการประเมินตนเองอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย 4.20  

2. ดา้นความรู ้ผูร้่วมวิจยัมีระดบัคะแนนการประเมินตนเอง ในเรื่องมีการตรวจสอบ
และหาคณุภาพของเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั มากท่ีสดุ ค่าเฉล่ีย 4.60 รองลงมาคือ มีการก าหนด
ปัญหาการวิจยั, สามารถแสวงหาแหล่งความรูเ้พ่ือน ามาใชอ้อกแบบการวิจัยได,้ มีการก าหนด
นวัตกรรมเพ่ือใช้ในการท าวิจัย และ สามารถเลือกหรือสรา้งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยไดอ้ย่าง
เหมาะสม ไดค้า่เฉล่ีย 3.80 ตามล าดบั 
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3. ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง ผูร้ว่มวิจยัมีระดบัคะแนนการประเมินตนเองใน
เรื่องการมีความรกัในวิชาชีพครู มากท่ีสดุ คา่เฉล่ีย 4.40 รองลงมาคือ มีทศันคติท่ีดีตอ่การท าวิจยั, 
เช่ือว่ากระบวนการวิจัยท าให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนไดอ้ย่างเป็นระบบ , เช่ือว่าการวิจัยมี
ความส าคญัตอ่การพฒันาวิชาชีพครู มีคา่เฉล่ีย 4.00 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

4. ดา้นคณุลกัษณะประจ าตวัของบคุคล ผูร้ว่มวิจยัมีระดบัคะแนนการประเมินตนเอง 
ในเรื่องมีความรบัผิดชอบ คา่เฉล่ีย 4.20 รองลงมาคือ ใฝ่หาความรูอ้ยูเ่สมอ, มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจใน
การท างานวิจัย, มีความสามารถในการท างานเป็นทีม , มีการส่ือสารเชิงบวกกับผู้เรียน เพ่ือน
รว่มงาน และผูบ้งัคบับญัชา มีคา่เฉล่ียท่ี 4.00 ตามล าดบั  

5. ดา้นแรงจงูใจ ผูร้ว่มวิจยัมีระดบัคะแนนการประเมินตนเองในเรื่องมีความมุง่มั่นตอ่
การท าวิจยัใหส้  าเรจ็ตามเปา้หมาย, มีความภาคภูมิใจท่ีท าวิจยัส าเร็จตามเปา้หมาย คา่เฉล่ีย 3.60 
รองลงมาคือ มีความพยายามปรบัปรุงวิธีการท างานของตนเองอยู่เสมอ, มีการตัง้เป้าหมายท่ีทา้
ทายในการท างาน คา่เฉล่ีย 3.40 ตามล าดบั  

ทัง้นี ้ผูร้ว่มวิจยัไดพ้ฒันางานวิจยัในชัน้เรียนเป็นผลงานวิจยัของตนเอง ไดด้งันี  ้

ตาราง 22 สรุปผลงานวิจยัของผูร้ว่มวิจยัในโรงเรียนท่ี 1 

คนที ่ ผลงานวิจัย สรุปผลการวิจัย 

1 
(ครูเก๋) 

การพฒันาศกัยภาพทางการคิดแบบชาญฉลาด
ดว้ยการเรยีนแบบ TEC ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 5 
 

นกัเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในวิชา
สงัคมศกึษาฯ สงูขึน้, มีทกัษะกระบวนการ
คิดที่เป็นแกนส าคญัสงูขึน้, มีทกัษะการ
ท างานเป็นทีมในระดบัมาก 

2 
(ครู
หวาน) 

ผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบ
ประสานหา้แนวคิดเพื่อพฒันาทกัษะการออกเสยีง
ค า ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 
 

นกัเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในวิชา
ภาษาไทย เรือ่งการอา่นออกเสยีงค า สงูขึน้, 
มีความสามารถในการอา่นออกเสยีงค า
สงูขึน้ 

3 
(ครูปุ๋ ย) 

การพฒันาทกัษะการอา่นออกสยีงภาษาองักฤษ
โดยใชแ้บบฝึกทกัษะโฟนิกส ์(Phonics) ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 
 

นกัเรยีนไดร้บัการพฒันาทกัษะการอา่นออก
เสยีงโฟนิกส ์และมีผลสมัฤทธ์ิการอา่นออก
เสยีงสงูขึน้ 

4 
(ครูปี
โป)้ 

ผลการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์เรือ่งการคณูทศนิยม 
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โดยใชส้ือ่ในการ
ทอ่งสตูรคณู  

นกัเรยีนมีผลการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์เรือ่ง
การคณูทศนยิมสงูขึน้, มีทกัษะการท างาน
รว่มกบัผูอ้ื่น และมีความพงึพอใจตอ่การจดั
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คนที ่ ผลงานวิจัย สรุปผลการวิจัย 

 กิจกรรมโดยใชส้ือ่ทอ่งสตูรคณู 

5 
(ครูจา๋) 

การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโ์ดย
ใชช้ดุการสอน สือ่ นวตักรรม ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 3 
 

นกัเรยีนไดร้บัการพฒันาทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์และมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรยีนวิทยาศาสตรส์งูขึน้ 

 
 

สรุปรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยโดยใช้สุนทรียแสวงหาของโรงเรียนที ่1 
จากผลการด าเนินการมาทัง้สิน้ 2 ระยะของโรงเรียนท่ี 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมี

บริบทของการขับเคล่ือนสมรรถนะด้านการวิจัยในลักษณะของการขับเคล่ือนเป็นรายบุคคล 
เน่ืองจากครูมีจ านวนน้อย ประกอบกับบริบทของโรงเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาท่ีไม่
หลากหลายแต่มีความซบัซอ้นท าใหผู้ร้ว่มวิจยัตอ้งมีศกัยภาพท่ีหลากหลาย ขอ้จ ากัดอีกประการ
หนึ่งของการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู คือครูไม่สามารถแบง่เวลาเพ่ือไปอบรมดา้นการ
วิจัยได้บ่อยครั้ง ดังนั้นเม่ือเข้าสู่กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี ้ ผู้วิจัยจึงมีมติการ
ตัง้เป้าหมาย คือ การเป็นครูนกัวิจยัมืออาชีพ ท่ีมีความเขา้ใจต่อความซบัซอ้นของพฤติกรรมของ
นกัเรียนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน รวมถึงผลการประเมินดา้นคณุภาพ รวมถึงยงัคงมี
ความตอ้งการความช่วยเหลือจากภายนอกในการให้ค  าปรึกษาร่วมกับสรา้งความเข้มแข็งใน
โรงเรียน โดยการเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู ้ทัง้นีผ้ลการวิเคราะหรู์ปแบบการพฒันาสมรรถนะด้าน
การวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา โรงเรียนท่ี 1 สามารถสรุปไดด้งัภาพประกอบดงันี ้
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ภาพประกอบ 12 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใช ้         สนุทรียแสวงหา 
โรงเรียนท่ี 1 
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โรงเรียนที ่2 โรงเรียนขนาดกลาง 
เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวนครูท่ีเขา้รว่มในการวิจยัครัง้นี ้จ  านวน 20 คน ผูว้ิจยั 

ไดด้  าเนินการวิจยัในโรงเรียนแหง่นี ้เป็นเวลา 3 เดือน 
ระยะที ่1 การสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยของครูโดยใช้สุนทรียแสวงหา โรงเรียน

ที ่2 
ผู้วิจัยไดพ้บกับผู้อ  านวยการโรงเรียนและคณะครูเพ่ือขออนุญาตด าเนินการวิจัย 

รวมถึงไดอ้ธิบายกระบวนการท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้พรอ้มขอรบัความรว่มมืออย่างสมคัรใจจากครู  
ผูร้ว่มวิจยัทกุคน จากนัน้จงึเขา้สูก่ระบวนการวิจยั ดงันี ้

 
1.1 การค้นหา (Discovery) 

ขัน้การคน้หา (Discovery) ในระยะท่ี 1 ผูว้ิจยัมุง่เนน้การคน้หาความสามารถ 
หรือจุดแข็งของผูเ้ขา้ร่วมวิจัยในดา้นการท าวิจัยท่ีผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้ผูร้่วมวิจัยทุกคนได้
สะท้อนถึงประสบการณ์การท าวิจัยท่ีผ่านมา โดยปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์ขั้นตอนหรือ
กระบวนการท าวิจยัท่ีผา่นมา ผลการศกึษาพบว่าประสบการณท่ี์ผ่านมาผูร้ว่มวิจยั สามารถสรุปได้
ดงัตาราง 

ตาราง 23 สรุปประสบการณแ์ละความสามารถดา้นการท าวิจยัของผูร้ว่มวิจยัในโรงเรียนท่ี 2 

คนที ่ ประสบการณ ์ กระบวนการวิจัยที่ใช ้ ผลลัพธ ์

1 
(ครูนก) 

นกัเรยีนเป็นเด็กพเิศษ 
ไมส่ามารถสือ่สารได ้
มกัพดูเป็นภาษาตวั
ละครหรอืการต์นู 

- สงัเกตการณส์ือ่สารเบือ้งตน้ พบวา่
นกัเรยีนชอบภาษาองักฤษ  
- ครูสือ่สารเป็นภาษาองักฤษแลว้ใช้
การปรบัการสือ่สารกบัการสนทนา
อื่น ๆ 

- นกัเรยีนสามารถ
สือ่สารได ้
- นกัเรยีนพดูเป็นภาษา
ที่คนทั่วไปเขา้ใจมาก
ขึน้  

2 
(ครูเอ)้ 

นกัเรยีนเป็นเด็กพเิศษ 
ไมส่ามารถสือ่สารได ้

- สงัเกตการณส์ือ่สารเบือ้งตน้ พบวา่
นกัเรยีนชอบภาษาองักฤษ  
- ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนเลา่เรือ่ง
ตา่ง ๆ ในตอนเชา้  

- นกัเรยีนสือ่สารเขา้ใจ
มากขึน้  
- นกัเรยีนมีความมั่นใจ
ในการพดูประโยคยาว 
ๆ มากขึน้ 
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ตาราง 23 (ตอ่) 

คนที ่ ประสบการณ ์ กระบวนการวิจัยที่ใช ้ ผลลัพธ ์

3            
(ครูชชั) 

นกัเรยีนอา่นหนงัสอืไม่
ออก 

- สงัเกตพฤตกิรรม       
- แบง่การอา่นใหก้บันกัเรยีน และ
ฝึกนกัเรยีนใหอ้า่นทกุเชา้จนครบ 
100% 

- นกัเรยีนอา่นหนงัสอื
ไดม้ากขึน้ และอา่นครบ 

4 
(ครูอว่ม) 

นกัเรยีนไมส่ามารถ
จดจ าช่ือพรรณไมไ้ด้
เพราะใชบ้ทเรยีน
ส าเรจ็รูป 

- สงัเกตพฤตกิรรมเพื่อคน้หาความ
สนใจ 
- ทดสอบและปรบัสือ่การเรยีนการ
สอน 
- ปรบักระบวนการสอนใหน้กัเรยีน
ออกไปดตูน้ไมจ้รงิทีม่ีในโรงเรยีน 

- ในระยะแรกนกัเรยีนยงัคง
จ าไมไ่ด ้จงึปรบัสือ่ 
- ใหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดั 
และจ าไดด้ีขึน้ 40%  

5 
(ครูเบส) 

นกัเรยีนไมก่ลา้ฝึกและ
ใชอ้ปุกรณไ์มเ่ป็น 

- สงัเกตพฤตกิรรมท าใหท้ราบวา่
นกัเรยีนมีปัญหาดา้นเวลา และไม่
สามารถใชอ้ปุกรณกี์ฬาได ้
- เนน้การฝึกหดัใหก้บันกัเรยีน
บอ่ยครัง้ 
- สอบถามนกัเรยีน 

- นกัเรยีนมีทกัษะเรือ่งการ
ใชอ้ปุกรณกี์ฬามากขึน้  
- นกัเรยีนมีความกลา้ใช้
อปุกรณม์ากขึน้  

6 
(ครูจอย)  

นกัเรยีนไมส่ามารถ
อา่นหรอืเขียนหนงัสอื
ไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

- ทดสอบเชิงเนือ้หาเพื่อคดัเลอืก
นกัเรยีนตามระดบัความสามารถใน
การอา่น 
- แยกกลุม่นกัเรยีน โดยน ากลุม่ที่ได้
คะแนนต ่าดา้นการอา่น มาพฒันา
พิเศษ 
- สรา้งสือ่รูปภาพเพื่อใหน้กัเรยีน
เขียนตอบ 

- นกัเรยีนบางคนสามารถ
อา่นหนงัสอืไดค้ลอ่งแคลว่
มากขึน้  
- นกัเรยีนบางคนสามารถ
เขียนหนงัสอืได ้
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ตาราง 23 (ตอ่) 

คนที ่ ประสบการณ ์ กระบวนการวิจัยที่ใช ้ ผลลัพธ ์

  - เนน้การท าซ า้ ๆ หมนุเวียนอยา่ง
ตอ่เนื่อง 

 

7 
(ครูตั๋ง) 

นกัเรยีนไมช่อบการวาด
รูปคน แตช่ื่นชอบการ
วาดรูปวิวทวิทศัน ์

- สอบถาม ท าใหท้ราบวา่นกัเรยีน
ไมช่อบวาดคนเพราะมกีลา้มเนือ้ มี
สดัสว่น วาดไดย้าก 
- ปรบักระบวนการโดยใชเ้รขาคณิต
มาชว่ยวางโครงการวาดรูปคนและ
สตัว ์
- น านกัเรยีนที่วาดรูปสวยมาช่วย
นกัเรยีนที่วาดรูไปไมส่วย 

- นกัเรยีนสามารถวาดรูป
คนและสตัวไ์ด ้
- นกัเรยีนมีความสนกุใน
การวาดรูปเพราะวาดเองได ้
- นกัเรยีนมีความมั่นใจและ
มีความสขุกบัผลงานของ
ตนเอง 

8 
(ครูเป็นหนึง่) 

นกัเรยีนไมใ่หค้วาม
สนใจกบัการเรยีน 
โดยเฉพาะเนือ้หาเรือ่ง
ไฟฟา้เพราะมคีวาม
ซบัซอ้น  

- สอบถามนกัเรยีนเรือ่งความรูส้กึ
ในการเรยีนรูเ้รือ่งไฟฟา้ 
- สงัเกตนกัเรยีนเรือ่งความช่ืนชอบ/ 
สิง่ดงึดดู 
- ปรบัการสอนเนือ้หาเป็นภาพและ
วิดีโอ 

นกัเรยีนสามารถเรยีนรูเ้รือ่ง
การตอ่แผงวงจร และ
สามารถน าไปใชต้อ่วงจร
เองที่บา้นได ้

9 
(ครูกอ้ยเลก็) 

นกัเรยีนไมรู่จ้กั
พยญัชนะและสระ
ภาษาไทย ท าใหอ้า่น
โจทยไ์มเ่ขา้ใจ และท า
โจทยไ์มไ่ด ้ 

- ทดสอบความรูก้่อน/ หลงั 
- สงัเกตพฤตกิรรมในระหวา่งการ
เรยีนการสอน  
- สรา้งสือ่แปะไวต้ามฝาผนงัเพื่อให้
นกัเรยีนพบเห็นจนคุน้ชิน 

นกัเรยีนมีผลการทดสอบ
ภาษาไทย ดีขึน้ 

10 นกัเรยีนมีผลคะแนน
วิชาคณิตศาสตรต์  ่า 

- แบง่นกัเรยีนเป็น 2 หอ้งและใช้
วิธีการสอนท่ีตา่งกนั 

นกัเรยีนบางคนมีผล
คะแนนดีขึน้ 
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ตาราง 23 (ตอ่) 

คนที ่ ประสบการณ ์ กระบวนการวิจัยที่ใช ้ ผลลัพธ ์

(ครูมกุ) เพราะท าโจทยไ์มไ่ด ้ - ทดสอบความรูข้องนกัเรยีน 
- จดักลุม่นกัเรยีนทีม่ีผลคะแนนต ่า
มาเรยีนพิเศษและท าแบบฝึกหดั
เพิ่ม 

 

11 
(ครูแตงโม) 

นกัเรยีนไมส่ามารถอา่น
ภาษาองักฤษออก 

- ทดสอบทกัษะ 
- ประเมินแบง่กลุม่นกัเรยีน 
- พฒันากลุม่นกัเรยีนที่มีคะแนนต ่า  
โดยการแบง่การทอ่งศพัทแ์ละครู
สอบถาม 

นกัเรยีนบางคนสามารถ
อา่นศพัทห์รอืทอ่งศพัท์
ภาษาองักฤษไดม้ากขึน้ 

12 
(ครูนกกระจิบ)  

นกัเรยีนมคีวามกลวั   
การเรยีนวิทยาศาสตร์
และไมก่ระตือรอืรน้ 
ในการเรยีน 

- สงัเกตเพื่อคน้หาแรงจงูใจ 
- ทดสอบดว้ยแบบวดั 
- สอบถามความตอ้งการจาก
นกัเรยีน 
- สรา้งเกมทีใ่ชเ้หตกุารณใ์กลต้วั 

นกัเรยีนเกิดทกัษะดา้น
วิทยาศาสตร ์

13 
(ครูปา) 

นกัเรยีนเขยีนหนงัสอื
ไมไ่ด ้

- สงัเกตนกัเรยีนพบวา่นกัเรยีนขาด
เรยีนบอ่ย 
- ปรบัท่ีนั่งของนกัเรยีนใหอ้ยู่
ใกลชิ้ด 
- กลา่วช่ืนชมนกัเรยีนเวลาเขยีน
หนงัสอื 
- พดูคยุตกลงกบัผูป้กครองเพื่อให้
กระตุน้นกัเรยีนใหม้าโรงเรยีนบอ่ย
ขึน้ 

นกัเรยีนเขยีนไดม้ากขึน้ 
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ตาราง 23 (ตอ่)  

คนที ่ ประสบการณ ์ กระบวนการวิจัยที่ใช ้ ผลลัพธ ์

14 
(ครูฝน) 

นกัเรยีนไมเ่ขา้ใจคา่ 
ของตวัเลขและจ านวน 

- ทดสอบดว้ยแบบทดสอบ
ความรู ้
ก่อน/หลงั 
- พฒันาชดุกิจกรรมแบบฝึก 
- สงัเกตพฤตกิรรม 

- นกัเรยีนมีความจ าดีขึน้ 
- นกัเรยีนมีความสขุในการ
เรยีน 

15 
(ครูกอ้ยใหญ่ 

นกัเรยีนไมก่ลา้
แสดงออก ไมก่ลา้ร  า
โดยเฉพาะผูช้าย 

- สอบถามก่อนเรยีน 
- ครูท าเป็นตวัอยา่ง 
- กลา่วช่ืนชมนกัเรยีน 

นกัเรยีนกลา้ร  ามากขึน้ 

16 
(ครูกระแต) 

นกัเรยีนไมส่นใจเนือ้หา
เรือ่งอปุสงค/์ อปุทาน 

- สงัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีน 
- จดัท าบตัรค าและเกม 
- เนน้การเรยีนรูร้ว่ม 

นกัเรยีนเกิดการเรยีนรูศ้พัท์
และความหมาย 

17  
(ครูนสั) 

เนือ้หาดา้น
คณิตศาสตรม์ีจ านวน
มาก 

- คน้หาและใชเ้ทคนิคที่เคย
น ามาใชแ้ลว้ไดผ้ล 
- ใหน้กัเรยีนชว่ยอธิบายใหเ้พื่อน
ฟัง 

- นกัเรยีนมีความ
กระตือรอืรน้ตอ่เนื่องตลอด
ชั่วโมงเรยีน  
- นกัเรยีนสบืคน้ขอ้มลู
เพิ่มเติมก่อนเขา้มาเรยีนใน
ครัง้ถดัไป 

18 
(ครูเสอื) 

นกัเรยีนไมส่ามารถ
สบืคน้ขอ้มลูการท า
โปรแกรมได ้รวมถงึ
นกัเรยีนสบืคน้ขอ้มลูที่
ไมถ่กูตอ้ง 

- จดัท า Flipped Classroom  
- สรา้งเง่ือนไขการใหค้ะแนน
พิเศษ 

นกัเรยีนสามารถสบืคน้ขอ้มลู
ไดม้ากขึน้  
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ตาราง 23 (ตอ่)  

19 
(ครูมะเหมี่ยว) 

นกัเรยีนไมรู่ค้วามหมาย
ของค าราชาศพัท ์

- จดัท าเกมประกอบการสอน 
- พฒันาชดุฝึกกิจกรรม 

- นกัเรยีนมีเจตคติทีด่ ี
- นกัเรยีนเขา้ใจค าราชา
ศพัทม์ากขึน้ 

20 
(ผูอ้  านวยการ) 

นกัเรยีนไมส่ามารถ
พฒันาโครงงานได้
ส  าเรจ็ 

- สงัเกตความชอบของนกัเรยีน
และขอ้จ ากดั เช่น การแบง่กลุม่ 
สมาธิ เป็นตน้  
- แบง่วธีิการท าโครงงานออกเป็น
ขัน้ตอนเพื่อลดความเบื่อหนา่ย
ของนกัเรยีนและพฒันาไปแตล่ะ
ขัน้ 

นกัเรยีนเกิดความ
ภาคภมูิใจที่ไดท้  าโครงงาน
ส าเรจ็ 

 
จากตารางดงักล่าว ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า ท่ีผ่านมากลุ่มผูร้ว่มวิจยัในโรงเรียน ท่ี 2 

ไดใ้ชก้ระบวนการวิจยัในการคน้หาสาเหตขุองปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการเรียนไดด้ว้ยวิธีการตา่ง ๆ เช่น 
การสงัเกตความผิดปกตอินัน าไปสูก่ารสืบคน้หาสาเหต ุการสอบถามความตอ้งการและปัญหาของ
นักเรียน การท าแบบทดสอบเพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถของนักเรียน เป็นตน้ จากนัน้จึง
น าไปสู่การสรา้งกระบวนการพัฒนา และแก้ปัญหาของนักเรียน เช่น การสรา้งเครื่องมือส่ือการ
เรียนการสอน การปรบัเปล่ียนท่ีนั่ง การฝึกหัดเพิ่มเติม การใชแ้รงจูงใจเพ่ือใหน้ักเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียน เป็นตน้ ดงันัน้ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัไดส้งัเคราะหก์ระบวนการวิจยัในชัน้เรียนไดด้งั
ตาราง 

ตาราง 24 ผลการวิเคราะหว์ิธีการท่ีใชใ้นการท าวิจยัในชัน้เรียนของโรงเรียนท่ี 2 

วิธีการที่ใชใ้นการท า
วิจยั 

ครูคนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

การสงัเกต 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓   ✓ ✓ ✓  ✓    ✓ 

การสอบถาม/ สื่อสาร 
✓ ✓   ✓  ✓ ✓    ✓   ✓      
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ตาราง 24 (ตอ่) 
 

วิธีการที่ใชใ้นการท าวิจยั 
ครูคนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

การทดสอบเพ่ือ
แบง่กลุม่ 

   ✓  ✓   ✓ ✓ ✓ ✓  ✓       

การสรา้งและพฒันาสื่อ
การเรยีนการสอน    ✓  ✓  ✓ ✓          ✓  

พฒันาแบบฝึกและ
ฝึกหดัอยา่งตอ่เน่ือง   ✓  ✓ ✓        ✓     ✓  

การเรยีนรูจ้ากของจรงิ/ 
ของใกลต้วั    ✓        ✓    ✓     

เพ่ือนชว่ยเพ่ือน/ เรยีนรู ้
เป็นกลุม่       ✓         ✓ ✓    

กลา่วชื่นชม 
            ✓  ✓      

การแบง่เนือ้หา 
  ✓                 ✓ 

ปรบัสภาพแวดลอ้ม 
            ✓        

ครูท าเป็นตวัอยา่ง 
              ✓      

Flipped Classroom 
                 ✓   

สรา้งแรงจงูใจ  
                 ✓   

 
จากตารางดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าผูร้ว่มวิจยัในโรงเรียนท่ี 2 ไดน้  ากระบวนการดา้น

การสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนท่ีเกิดขึน้ในระหว่างเรียน มากท่ีสุด รองลงมาคือ ใชว้ิธีการสอบถาม
หรือสนทนากับนักเรียนเพ่ือรับทราบสาเหตุของปัญหา นอกจากนี้ใช้วิธีการทดสอบความรู้
ความสามารถของนักเรียนผ่านแบบประเมินต่าง ๆ เพ่ือน ามาสู่การแบ่งกลุ่มนักเรียนและน าไป
พฒันาไดส้อดคลอ้งกบัปัญหาไดม้ากขึน้ รวมถึงผูร้ว่มวิจยั โรงเรียนท่ี 2 มีความสามารถในดา้นการ
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สรา้งและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ร่วมกับการใชว้ิธีการฝึกหัดนักเรียนอย่าง
ตอ่เน่ือง ผูว้ิจยัสงัเกตเห็นการเปล่ียนแปลงเรื่องการกล่าวช่ืนชมครูทุกคนใหค้วามสนใจเทคนิคซึ่ง
กันและกัน ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดน้  าผลการวิเคราะหด์งักล่าวสะทอ้นกลบัไปยังกลุ่มผูร้่วมวิจัยพรอ้ม
กล่าวช่ืนชมประสบการณท่ี์ประสบความส าเร็จ นั่นคือนกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงและปัญหาท่ี
เกิดขึน้ได ้จากนัน้จงึชกัชวนรว่มกนัมองภาพแหง่ความส าเรจ็ในกระบวนการวิจยัขัน้ตอ่ไป 

 
1.2 การสร้างฝัน (Dream)  

ขั้นการสร้างฝัน (Dream) ในระยะท่ี 1 ผู้วิจัยมุ่งเน้นการวางเป้าหมายการ
มองเห็นภาพความส าเร็จของการพัฒนาตนเองในดา้นการท าวิจัย โดยในช่วงแรกผู้วิ จัยไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมวิจัยไดส้ะทอ้นความคิดของตนเองออกมาเก่ียวกับภาพตนเองในอนาคต แต่
พบว่าผูเ้ขา้ร่วมส่วนใหญ่ยังไม่แสดงความคิดเห็น โดยใหเ้หตุผลว่า 1) นึกภาพความส าเร็จของ
ตนเองไม่ออก 2) ไม่ทราบว่าควรท าอย่างไรเน่ืองจากมีขอ้จ ากดัเรื่องเวลาการสอน ไม่มีเวลาอบรม
พฒันาตนเองหรือการศกึษาตอ่ 3) เช่ือว่าการสงัเกตและแกไ้ขโดยอาศยัประสบการณท่ี์เพิ่มขึน้ทุก
ปี เพียงพอ ไม่มีความจ าเป็นในการท าวิจัยดว้ยรูปแบบเอกสาร ดังนั้นผูว้ิจัยจึงไดด้  าเนินการ 2 
กิจกรรมหลกั โดยกิจกรรมท่ี 1 มุ่งเนน้การเสริมสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้ลา้คิดออกนอกกรอบ ดว้ย
แนวคิดการใชต้วัแบบ และกิจกรรมท่ี 2 มุ่งเนน้การสรา้งฝันภาพแห่งความส าเร็จ ดว้ยแนวค าถาม
หลกั คือ “ตอนท่ีท่านท าวิจยัเสร็จแลว้ ท่านเห็นตวัเองเป็นอย่างไร”, “การท าวิจยัท่ีมีความสุขท่ีสุด
ของทา่นเป็นอยา่งไร” ผูว้ิจยัสามารถสรุปกิจกรรมทัง้สิน้ 2 กิจกรรม ดงันี ้

กิจกรรมท่ี 1 สรา้งแรงบนัดาลใจจากตวัแบบ ผูว้ิจยัจึงไดน้  าตวัอย่างท่ีช่วยสรา้ง
แรงบนัดาลใจ ซึ่งสอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะของการเป็นตวัแบบ (Modelling) ตามแนวคิดการรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง นั่นคือ ตวัแบบท่ีมีเสน้ทางการพฒันาตนเองสู่การเป็นครูนกัวิจยัท่ีอยู่ใน
โรงเรียนแห่งหนึ่ง เป็นตวัแบบท่ีมีความใกลเ้คียงกบัผูร้ว่มวิจยั มีการเลา่เรื่องท่ีมีล าดบัขัน้ตอนแสดง
ใหเ้ห็นถึงบริบทหรือขอ้จ ากัดท่ีตอ้งพบเจอ การก าหนดวิธีการและจุดหกัเหของการพฒันาตนเอง 
รวมถึงการถ่ายทอดความคิดความเช่ือท่ีมีต่อการพัฒนาตนเอง เม่ือภายหลัง  การรับฟัง
ประสบการณข์องตวัแบบแลว้ ผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มวิจยัสะทอ้นความรูส้ึกตอ่ครูนกัวิจยั พบว่า
ผูร้ว่มวิจยัเกิดการเปล่ียนแปลงดา้นความคิด 3 สิ่ง ไดแ้ก่ 

1. เช่ือวา่ครูทั่วไปสามารถเป็นครูนกัวิจยัได ้เพราะครูท่ีน ามาสรา้งแรงบนัดาล
ใจครัง้นี ้ เป็นครูท่ีประสบปัญหาเช่นเดียวกัน นั่นคือการมีนโยบายเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีใชก้ระบวนการรายงานการวิจัยปฏิบตัิการในชัน้เรียนมาเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา
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ความดีความชอบ ท าใหป้ระสบปัญหา เช่น ไม่ทราบว่าควรท ารายงานการวิจยัปฏิบตัิการในชัน้
เรียนอยา่งไร แตไ่ดเ้ห็นถึงความพยายามของครูตน้แบบจนสามารถพฒันาตนเองได ้

 
“จากที่ไดฟั้ง บางทีก็เป็นเรื่องตลกนะครบัทีว่่าเออครูตอ้งท างานหนกัขนาดนีเ้ลยหรือ แต่

นั่นแหละครบัก็หลีกเลี่ยงกันไม่ได ้ผมก็ยงัมีความเชื่อว่าครูไทยเก่งครับ ท าไดเ้ยอะแยะไปหมด 
เรือ่งงานวิจยัเราก็ตอ้งท าไม่ว่าจะท าดว้ยความสนใจเอง หรือท าดว้ยการมีเกณฑ์มาประเมินเรา แต่
ว่าไม่มีก็ดีนะครับ (หัวเราะ) แต่ผมก็ยังเข้าใจดีว่า ถา้ครูเก่ง อย่างเก่งเรื่องการสืบคน้วิธีการ
แกปั้ญหา มนัก็เป็นประโยชน์ใหเ้กิดขึน้กบัโรงเรียน หรือแมก้ระทั่งกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก
เองดว้ย ผมยงัเชือ่วา่ครูไทยท าไดค้รบั” 

“ดีมากเลยนะคะ เราไดเ้ห็นการฝ่าฟันอปุสรรค เราเห็นความพยายามแลว้ ก็จุดเปลีย่นซ่ึง
เราก็อยากเป็นไดแ้บบนัน้เหมือนกนั ก็ยงัยอ้นถามตวัเองว่าเรายงัไม่มีจุดแรงบนัดาลใจมากพอหรือ
วา่เรามีขอ้อา้งกบัตวัเองวา่เรายงัไม่ท าสกัท”ี 

 
2. ผูร้ว่มวิจยัเห็นว่าไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้วลามากนกั ไม่ไดเ้บียดเบียนภาระงาน

เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีท าเป็นประจ าในชัน้เรียน  
 
“สิ่งทีผ่มกงัวลหรือผมก็คิดว่าครูหลาย ๆ คนก็กงัวลคือ เราจะเอาเวลาทีไ่หนมาเรียนรู ้มา

ท าวิจัย ภารกิจอะไรก็เยอะแยะผมเลยคิดว่าถา้สมมติว่าการท าวิจัยไม่ตอ้งใชเ้วลามากหรือควร
พจิารณา ดูทีผ่ลลพัธ์วา่ผมแกปั้ญหาไดจ้ริงไหม ผมวา่จะช่วยท าใหค้รูอกีหลายคนอยากท า” 

“หนูวา่เวลาทีเ่ราใชเ้ยอะ ๆ ไม่ใช่เพราะวา่เราไม่สามารถท าไดน้ะคะ เราท าไดค้่ะแตว่า่ เรา
ถูกแทรกเยอะพอสมควร ทีนีม้ันน่าคิดเหมือนกนัจากที่เราไดฟั้งว่าถา้เราเก่งเทคนิคเรามองภาพ
ออกเรานา่จะใชเ้วลานอ้ยลงนะคะ” 

 
3. ผูร้่วมวิจยัเห็นว่าการจัดท าเอกสารเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีช่วยท าใหเ้กิด

การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิของการแกปั้ญหาของตนเอง 
 
“อย่างทีพ่ีเ่ขาพูดน่ะครบั ผมคิดว่าถา้จะพิสูจน์ไดว้่าทางที่เราแกปั้ญหาใหเ้ด็กนัน้ หรือว่า

ทางที่เราจะท างานไดง้่ายขึน้ เราก็ตอ้งระวงันะครบัเพราะเทคนิคแต่ละเทคนิคไม่ไดใ้ชค้รอบคลุม 
มนัมีผลกบัเด็ก อย่างเด็กบางคนเราพูดดี ๆ เขาก็เชื่อฟัง แต่บางคนตอ้งดุ ตอ้งตะคอก ถึงจะยอม
ท าตาม แตเ่ราเทคนิคอนันัน้มาใชก้บัเด็กอกีกลุม่เขาอาจจะรูส้กึเสยีใจ นอ้ยอกนอ้ยใจวา่ครูไม่รกัได้
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เลย ผมว่าสิ่งที่จะท าใหเ้รารูว้่าเราควรใชอ้ะไรกับใคร แลว้คนแบบไหนเราจะใชไ้ดผ้ลก็คงตอ้งท า
วจิยัเป็นจุดพสิูจนน์ะครบั” 

 
เม่ือผูว้ิจัยเห็นว่าผู้ร่วมวิจัยเกิดการเปล่ียนแปลงดา้นความเช่ือ อคติท่ีมีต่อการ

วิจยัแลว้ ผูว้ิจัยจึงชกัชวนใหเ้ขา้สู่กิจกรรมท่ี 2 ท่ีมุ่งเนน้การน าค าถามท่ีสรา้งพลงัมาก าหนดแนว
ทางการยกระดบัความสามารถและสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูในโรงเรียนท่ี 2 ตอ่ไป 

กิจกรรมท่ี 2 การแบ่งกลุ่มเพ่ือสร้างภาพฝัน ให้ผู้ร่วมวิจัยสะท้อนความคิด 
ความรูส้ึก ความสุขเก่ียวกับผลลัพธ์ในการท าวิจัยไดอ้ย่างส าเร็จ และกระบวนการท าวิจัยท่ีมี
ความสุข โดยใช้ แนวค าถามหลักส าคัญ คือ “ตอนท่ีท่านท าวิจัยเสร็จแล้ว ท่านเห็นตัวเองเป็น
อย่างไร”, “การท าวิจยัท่ีมีความสขุท่ีสดุของท่านเป็นอย่างไร” ผลการสะทอ้นพบว่า ผูร้ว่มวิจยัส่วน
ใหญ่เห็นภาพแหง่ความส าเรจ็ของตนเองวา่  

1) ตนเองไดร้บัค าชมเชย ช่ืนชมจากผูบ้รหิาร เพ่ือนรว่มงาน 
2) ตนเองไดร้บัการเลีย้งฉลอง ในรา้นอาหารและร่วมรบัประทานอาหารกับ

เพ่ือน 
3) โรงเรียนไดร้บัการยกระดบัคะแนนการประเมินในดา้นการวิจยัสงูขึน้โดยมี

ตนเองเป็นสว่นหนึ่งของความส าเรจ็นัน้  
ในขณะท่ีกระบวนการท าวิจยัท่ีสรา้งใหเ้กิดความสขุ ประกอบดว้ย 

1) มีเพ่ือนรว่มงานท าวิจยัไปพรอ้มกนั  
2) ระหว่างการออกแบบและการวิเคราะหผ์ลการวิจัย และเลือกใชท้ฤษฎีมี

ผูเ้ช่ียวชาญหรือเพ่ือนรว่มงานท่ีชว่ยใหค้  าแนะน า 
3) ผูบ้ริหารใหค้วามมั่นใจและอ านวยความสะดวกดา้นเวลาเพ่ือการพฒันา

ตนเองในการท าวิจยั  
หลังจากการสะท้อนภาพฝันของผูร้่วมวิจัยนัน้ ผูว้ิจัยจึงเช่ือมโยงสู่ผลของการ

คน้หา (Discovery) ท่ีพบว่าครูแตล่ะคนมีจดุแข็งเป็นของตวัเองและน ามาก าหนดเสน้ทางการสรา้ง
สมรรถนะของการเป็นครูนกัวิจยัต่อไป แต่เน่ืองจากผูเ้ขา้รว่มวิจยัใน โรงเรียนท่ี 2 มีจ  านวนทัง้สิน้ 
20 คน ประกอบกบัการแสดงความคิดเห็นรว่มกนัว่า การขบัเคล่ือนเพ่ือยกระดบัดา้นการวิจยัของ
โรงเรียน ควรด าเนินการไปพรอ้มเพรียงกนัทุกคน จึงมีความตอ้งการใหด้  าเนินกิจกรรมในรูปแบบ
ของกลุ่ม ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงขอใหแ้บง่การท ากิจกรรมออกเป็น 3 กลุม่ เพ่ือรว่มกนัก าหนดคณุลกัษณะ
หรือสมรรถนะของการเป็นครูนกัวิจยัในโรงเรียนแห่งนี ้โดยเนน้การน าประสบการณห์รือเทคนิค ซึ่ง
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เป็นผลการวิเคราะหจ์ากขัน้การคน้หา (Discovery) มาเป็นแกนกลางเพ่ือตอ่ยอดคณุสมบตัริว่มกนั 
ผลการวางภาพฝันรว่มกนัจาก 3 กลุม่ สามารถสรุปไดด้งัตาราง 

ตาราง 25 ผลการวางภาพฝันรว่มกนัจาก 3 กลุม่ 

สมรรถนะ
หลัก 

ค าอธิบาย 
กลุ่มที ่

1 2 3 
ทกัษะ 
(Skill) 

- มีทกัษะดา้นการสรา้งสือ่และใชส้ือ่ที่หลากหลาย  ✓ ✓ 
- มีทกัษะดา้นการวิเคราะหปั์ญหาและผลการวจิยั  ✓ ✓ 
- มีทกัษะดา้นการสือ่สารกบัผูเ้รยีนใหเ้กิดความเขา้ใจ  ✓ ✓ 
- การแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ในกระบวนการเรยีนการสอน ✓   
- มีทกัษะดา้นการจดัท าแผนการเรยีนรู ้ ✓   
- เลอืกใชว้ิธีการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเฉียบคมและถกูตอ้ง  ✓  
- มีความสามารถในการสบืคน้ คน้หาค าตอบ   ✓ 

 - มีความสามารถในการสบืคน้ คน้หาค าตอบ   ✓ 
 - มีทกัษะดา้นการวางแผน   ✓ 

 
- มีทกัษะการควบคมุอารมณต์นเอง และสถานการณใ์น
หอ้งเรยีนได ้

  ✓ 

ความรู ้
(Knowledge) 

- มีความรูแ้ละความเขา้ใจสาเหตขุองปัญหา และความ
แตกตา่งของบคุคล 

✓  ✓ 

 - มีความรูใ้นเรือ่งที่จดัการเรยีนการสอน  ✓ ✓ 
 - มีความรูดา้นการวจิยั โดยเฉพาะระเบียบวิธีวิจยัและการ

เขียนรายงานการวิจยั 
 

✓   
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ตาราง 25 (ตอ่) 

สมรรถนะหลัก ค าอธิบาย 
กลุ่มที ่

1 2 3 
ความคิดเห็น
เก่ียวกบัตนเอง 
(Self-concept) 

- มีความรกัในวิชาชีพครู มจิีตวญิญาณของความเป็นครู ✓ ✓ ✓ 

- มีความรกัและเมตตาตอ่นกัเรยีน และเพื่อนรว่มงาน ✓ ✓  

- ตัง้มั่นในความเสมอภาคของการจดัการศกึษา ✓   
 - รกัในการสนบัสนนุผูเ้รยีนใหค้น้พบแนวทางดา้น

การศกึษา 
  ✓ 

คณุลกัษณะ
ประจ าตวัของ

บคุคล 
(Trait) 

- กลา้คดิ กลา้ตดัสนิใจ กลา้ลงมอืปฏิบตัิ สามารถ
ออกแบบการจดัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองได ้

✓ ✓ ✓ 

- มีความอดทน พากเพียร มุง่มั่นในการแกไ้ขปัญหา ✓ ✓  
- รกัในการแสวงหาความรูอ้ยูเ่สมอ ✓  ✓ 

 - ช่างสงัเกต รูจ้กัการตัง้ค  าถาม ✓  ✓ 
 - มีความรบัผิดชอบตอ่งานท่ีท า และผลที่เกิด  ✓ ✓ 
 - มีความชดัเจนในตวัเอง เขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ้ื่น  ✓  
 - รบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น    ✓ 

แรงจงูใจ 
(Motive)  

- มุง่มั่นตอ่ความส าเรจ็ในการพฒันาตนเองและผลงาน ✓   

- เอาใจใสก่บัทกุงาน  ✓   

 
จากตารางดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าสมรรถนะเป้าหมายท่ีผูร้่วมวิจัยใน โรงเรียนท่ี 2 

ตอ้งการ แบ่งออกเป็น 1) ทักษะ ประกอบดว้ย ทักษะดา้นการสรา้งส่ือและใชส่ื้อท่ีหลากหลาย, 
ทกัษะดา้นการวิเคราะหปั์ญหาและผลการวิจยั, ทกัษะดา้นการส่ือสารกบัผูเ้รียนใหเ้กิดความเขา้ใจ 
2) ความรู ้ประกอบดว้ย ความรูแ้ละความเขา้ใจสาเหตขุองปัญหาและความแตกต่างของบุคคล, 
ความรูใ้นเรื่องท่ีจัดการเรียนการสอน 3) ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง ประกอบดว้ย ความรกัใน
วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู, มีความรกัและเมตตาตอ่นกัเรียน และเพ่ือนรว่มงาน 4) 
คณุลกัษณะประจ าตวัของบุคคล ประกอบดว้ย กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ กลา้ลงมือปฏิบตัิ สามารถ
ออกแบบการจดัการเรียนรูด้ว้ยตนเองได,้ มีความอดทน พากเพียร มุง่มั่นในการแกไ้ขปัญหา, รกัใน
การแสวงหาความรูอ้ยู่เสมอ, ช่างสังเกต รู ้จักการตั้งค  าถาม, มีความรับผิดชอบต่องานท่ีท า 
รบัผิดชอบต่อผลท่ีเกิด 5) แรงจูงใจ ประกอบดว้ย มุ่งมั่นต่อความส าเร็จในการพัฒนาตนเองและ
ผลงาน, เอาใจใสก่บัทกุงาน  



  157 

ดงันั้นจากกิจกรรมการแบ่งกลุ่มเพ่ือสรา้งภาพฝัน ท าให้ผู้ร่วมวิจัยไดเ้กิดการสะท้อน
ความสขุ และเปา้หมายของการเป็นครูนกัวิจยัรว่มกนั ผูว้ิจยัสงัเกตเห็นว่า ระหว่างการพดูคยุภาพ
ฝันนัน้ เกิดกระบวนการมองยอ้นกลบัมาเปรียบเทียบกับความสามารถท่ีตวัเองมีและสิ่งท่ีตนเอง
ขาด อยูต่ลอดกระบวนการ ซึ่งผูว้ิจยัไดส้รุปภาพฝัน ครูนกัวิจยัแห่งโรงเรียนท่ี 2 และเปิดโอกาสใหผู้้
ร่วมวิจัยแต่ละกลุ่มไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกับความเป็นไปได ้หรือวิธีการอันน าไปสู่ภาพฝันนั้น 
ผูว้ิจยัไดเ้คล่ือนไปสูข่ัน้ตอนท่ี 3 คือ ขัน้การออกแบบ (Design) ตอ่ไป  

 
1.3 การออกแบบ (Design)  

ขั้นการออกแบบ (Design) ผู้วิจัยขอให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิดและวางแผน
บทบาทหนา้ท่ีในการพฒันาสมรรถนะดา้นการท าวิจยัรว่มกนัเพ่ือน าไปสู่ภาพฝันท่ีไดว้างไวร้ว่มกนั 
โดยน าภาพฝันครูนักวิจัยท่ีเกิดจากผลการระดมสมองร่วมกันในขั้นสรา้งฝัน (Dream) มาเป็น
แกนกลางก าหนดเป้าหมายและน าไปสู่การออกแบบเรื่องการพัฒนาตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 2 
กิจกรรมยอ่ย ดงันี ้

กิจกรรมท่ี 1 การเช่ือมโยงจุดแข็งท่ีมีกับภาพฝัน คือ ผูว้ิจัยสะท้อนผล การ
วิเคราะหจ์ุดแข็งท่ีไดจ้ากขัน้คน้หา (Discovery) ของ โรงเรียนท่ี 2 มีทั้งสิน้ 13 จุดแข็ง ไดแ้ก่  1) 
การสงัเกต จ านวน 12 คน 2) การสอบถาม/ การส่ือสาร จ านวน 7 คน 3) การทดสอบเพ่ือแบง่กลุ่ม 
จ  านวน 7 คน 4) การสรา้งและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน จ านวน 4 คน 5) พัฒนาแบบฝึกและ
ฝึกหดัอย่างต่อเน่ือง จ านวน 4 คน 6) การเรียนรูจ้ากของจริงหรือเรียนรูจ้ากของใกลต้วั จ  านวน 3 
คน 7) ใชเ้ทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือนหรือการเรียนรูเ้ป็นกลุ่ม จ านวน 3 คน 8) การกล่าวช่ืนชม จ านวน 
2 คน 9) เทคนิคการแบ่งเนือ้หา จ านวน 2 คน 10) การปรบัสภาพแวดลอ้ม จ านวน 1 คน 11) การ
ท าเป็นตัวเป็นครูต้นแบบ จ านวน  1 คน 12) Flipped classroom จ านวน 1 คน 13) การสร้าง
แรงจูงใจใหน้ักเรียน จ านวน 1 คน จากนั้นผู้วิจัยขอให้ผูร้่วมวิจัยคดัเลือกสมรรถนะเป้าหมายท่ี
ตอ้งการอีกครัง้ พรอ้มเปรียบเทียบกับจุดแข็งเดิมท่ีมีอยู่เพ่ือคดัเลือกคุณลักษณะครูนักวิจยัแห่ง
โรงเรียนแห่งนี ้รวมถึงใหค้  านิยามเก่ียวกบัแนวทางหรือบทบาทความรบัผิดชอบในการด าเนินการ
สรา้งคณุลกัษณะดงักลา่ว สามารถสรุปไดด้งัตาราง 
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ตาราง 26 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะเดมิท่ีโดดเดน่ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น 

สมรรถนะ ผลการเปรียบเทียบ 
1. ทักษะ (Skill) 
  1.1 ทกัษะการสงัเกต สมรรถนะเดิมทีม่ ี ✓ 

สมรรถนะท่ีเสนอ ✓ 
  1.2 ทกัษะการสือ่สาร สมรรถนะเดิมทีม่ ี ✓ 

สมรรถนะท่ีเสนอ ✓ 
  1.3 ทกัษะการสรา้งและใชส้ือ่การสอน สมรรถนะเดิมทีม่ ี ✓ 

สมรรถนะท่ีเสนอ ✓ 
  1.4 ทกัษะดา้นการวิเคราะหปั์ญหาและผลการวจิยั 
 

สมรรถนะเดิมทีม่ ี - 
สมรรถนะท่ีเสนอ ✓ 

  1.5 ทกัษะการจดัท าแผนการเรยีนรู ้ สมรรถนะเดิมทีม่ ี - 
สมรรถนะท่ีเสนอ ✓ 

  1.6 ทกัษะการสบืคน้ขอ้มลู/ หาความรู ้ สรรถนะเดิมที่ม ี - 
สมรรถนะท่ีเสนอ ✓ 

2. ความรู้ (Knowledge) 
  2.1 ความรูด้า้นการจดัการเรยีนการสอน สมรรถนะเดิมทีม่ ี ✓ 

สมรรถนะท่ีเสนอ ✓ 
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ตาราง 26 (ตอ่) 

สมรรถนะ ผลการเปรียบเทียบ 
  2.2 ความรูด้า้นสรา้งแบบวดั/ แบบทดสอบ สมรรถนะเดิมทีม่ ี ✓ 

สมรรถนะท่ีเสนอ - 
  2.3 ความรูเ้รือ่งพฤติกรรมที่แตกตา่งของนกัเรยีน สมรรถนะเดิมทีม่ ี - 

สมรรถนะท่ีเสนอ ✓ 
3. ความคดิเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept) 
  3.1 รกัในวชิาชีพครู สมรรถนะเดิมทีม่ ี ✓ 

สมรรถนะท่ีเสนอ ✓ 
  3.2 มีความเมตตาตอ่นกัเรยีน สมรรถนะเดิมทีม่ ี ✓ 

สมรรถนะท่ีเสนอ ✓ 
4. คุณลักษณะประจ าตัวของบุคคล (Trait) 
  4.1 มีความอดทน มุง่มั่น สมรรถนะเดิมทีม่ ี ✓ 

สมรรถนะท่ีเสนอ ✓ 
  4.2 ออกแบบการเรยีนการสอนดว้ยตนเองได ้ สมรรถนะเดิมทีม่ ี ✓ 

สมรรถนะท่ีเสนอ ✓ 
  4.3 แสวงหาความรูอ้ยูเ่สมอ สมรรถนะเดิมทีม่ ี ✓ 

สมรรถนะท่ีเสนอ ✓ 
  4.4 ช่ืนชอบการตัง้ค าถาม 
 

สมรรถนะเดิมทีม่ ี ✓ 
สมรรถนะท่ีเสนอ ✓ 

  4.5 กลา้ตดัสนิใจดว้ยตนเอง 
 

สมรรถนะเดิมทีม่ ี - 
สมรรถนะท่ีเสนอ ✓ 
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ตาราง 26 (ตอ่) 

สมรรถนะ ผลการเปรียบเทียบ 
  4.6 มีความรบัผิดชอบตอ่งาน และผลงาน สมรรถนะเดิมทีม่ ี - 

สมรรถนะท่ีเสนอ ✓ 
5. แรงจูงใจ (Motive)  
  5.1 มุง่มั่นตอ่ความส าเรจ็ สมรรถนะเดิมทีม่ ี - 

สมรรถนะท่ีเสนอ ✓ 
  5.2 เอาใจใสต่อ่ผลงาน  สมรรถนะเดิมทีม่ ี - 

สมรรถนะท่ีเสนอ ✓ 
 

จากตารางดงักล่าวเห็นไดว้่า ผูร้ว่มวิจยัไดเ้ปรียบเทียบจดุแข็งเดิมท่ีมีกบัสมรรถนะท่ี
ตอ้งการยกระดบั ผลการวิเคราะหต์ามตารางพบว่าสมรรถนะท่ีมีความสอดคลอ้งกันมีทัง้สิน้  10 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) ทักษะดา้นการสังเกต 2) ทักษะดา้นการส่ือสาร 3) ทักษะการสรา้งและใชส่ื้อการ
สอน 4) ความรูด้า้นการจดัการเรียนการสอน 5) ความรกัในวิชาชีพครู 6) ความเมตตาตอ่นกัเรียน 
7) บุคลิกอดทน มุ่งมั่น 8) การออกแบบการเรียนการสอนดว้ยตนเอง 9) แสวงหาความรูอ้ยู่เสมอ 
10) ช่ืนชอบการตัง้ค  าถาม  

ในขณะท่ีผลการศกึษาพบวา่ สมรรถนะท่ีจ าเป็นแตย่งัไมมี่ ประกอบดว้ย 8 สมรรถนะ 
ไดแ้ก่ 1) ทกัษะดา้นการวิเคราะหปั์ญหาและผลการวิจยั 2) ทกัษะดา้นการจดัท าแผนการเรียนรู ้3) 
ทักษะการสืบค้นข้อมูล/ หาความรู ้4) ความรูด้้านพฤติกรรมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความ
แตกต่างของนักเรียนและครอบครวั 5) มีความกลา้ตดัสินใจดว้ยตนเอง 6) มีความรบัผิดชอบต่อ
งานและผลงาน 7) มุง่มั่นตอ่ความส าเรจ็ และ 8) เอาใจใสต่อ่ผลงาน ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึไดจ้ดัเวทีระดม
สมองเพ่ือใหผู้ร้ว่มวิจยัไดน้  าสมรรถนะท่ีจ าเป็น มาพฒันาตอ่ยอดในกิจกรรมท่ี 2 

กิจกรรมท่ี 2 การออกแบบแผนการพัฒนาสมรรถนะการวิจัย โดยผู้วิจัยจัดเวทีระดม
สมองเพ่ือใหผู้ร้ว่มวิจยัรว่มกนัคิดหาแนวทางการพฒันาสมรรถนะท่ีตอ้งการ 8 สมรรรถนะ ท่ีไดจ้าก
กิจกรรมท่ี 1 ซึ่งในระยะแรกผูว้ิจยัสงัเกตเห็นว่าครูเริ่มแบ่งบทบาทหนา้ท่ีกันในการออกแบบ โดย
แนวทางท่ีผูร้่วมวิจัยช่วยกันออกแบบเป็นไปตามวงจร PDCA เน่ืองจากมีความคุน้เคย สามารถ
สรุปแนวทางการออกแบบไดด้งันี ้ 

P คือ การวางแผน ผูร้ว่มวิจยัไดร้ว่มกนัระดมสมอง หาแนวทางความเป็นไปไดใ้นการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการท าวิจยั ซึ่งผูว้ิจยัสงัเกตเห็นว่าผูร้ว่มวิจยัส่วนใหญ่มีแนวโนม้การวางแผน
พฒันาตนเองโดยอาศยัการแลกเปล่ียนเรียนรูแ้บบกลุ่ม เน่ืองจาก โรงเรียนท่ี 2 มีจ  านวนผูร้ว่มวิจยั
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จ านวนมาก สอนในวิชาท่ีแตกต่างกันออกไป ท าใหค้รูพบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนท่ี
แตกต่างกัน ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความส าเร็จต่อการสรา้งคุณลักษณะจึงมีการตกลงร่วมกันให้
ด  าเนินการเป็นวิจยัแบบกลุม่ และก าหนดการประชมุเพ่ือปรบัแผน อาทิตยล์ะ 1 ครัง้ ในเย็นวนัศกุร ์ 

จากการตกลงร่วมกัน ผู้ร่วมวิจัยได้ระดมสมองวางแผนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะท่ี
ต้องการ 8 ด้าน ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางท่ีใช้ในการสรา้งเสริมคุณลักษณะส าคัญในการ
ยกระดบัสมรรถนะดา้นการวิจยั ดงัตาราง  

ตาราง 27 สรุปการวางแผนแนวทางท่ีใชใ้นการสรา้งเสรมิคณุลกัษณะการวิจยั 

สมรรถนะที่ต้องการ แนวทางการพัฒนา 

1) ทกัษะดา้นการวิเคราะห์
ปัญหา และผลการวิจยั  

           - รวมกลุม่เพื่อรว่มกนัวิเคราะหปั์ญหาและผลการวิจยัรว่มกนั 

2) ทกัษะดา้นการจดัท าแผนการเรยีนรู ้ - รวมกลุม่เพื่อน าแผนมาจดัท าเป็นหวัขอ้รายงานการวิจยัหวัขอ้
เดียวกนั 

3) ทกัษะการสบืคน้ขอ้มลู/ หาความรู ้ - น าขอ้มลูที่ไดม้าแบง่ปันกนั โดยก าหนดใหม้ีการสบืคน้ขอ้มลูจาก
เอกสาร รว่มกบัอินเตอรเ์น็ตเพื่อใหม้ีแนวคดิและทฤษฎีสนบัสนนุ  

4) ความรูด้า้นพฤติกรรมเพื่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจในความแตกตา่งของ
นกัเรยีนและครอบครวั  

- รว่มจดัเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูก้รณีศกึษาของนกัเรยีนที่มีปัญหา 
และวิธีการแกปั้ญหาของครูแตล่ะคน เพื่อน าไปสูก่ารสรา้งค าถาม
การวจิยัและโครงรา่ง 

5) มีความกลา้ตดัสนิใจดว้ยตนเอง  
6) มีความรบัผิดชอบตอ่งานและผลงาน  
7) มุง่มั่นตอ่ความส าเรจ็ 

- ใชกิ้จกรรมกลุม่และแบง่บทบาทหนา้ที่การท าวิจยัของตนเอง โดย
มีเง่ือนไขเรือ่งการสง่งานใหต้รงตามก าหนด และมีความสมบรูณ์
ในขอบเขตความรบัผิดชอบของตนเอง 
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ตาราง 27 (ตอ่) 
 
สมรรถนะที่ต้องการ แนวทางการพัฒนา 

8) เอาใจใสต่อ่ผลงาน  
ผลผลิตที่ตอ้งการให้เกิด 1) ครูควรมีความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการท าวจิยัที่เพิม่มากขึน้  

2) ครูควรมีผลงานวิจยัหลงัจากจบกระบวนการวิจยั และควรมี
อยา่งตอ่เนื่อง 
3) ครูตอ้งมเีจตคติที่ดตีอ่การท าวจิยั 

 
D คือ การลงมือปฏิบตัิ ก าหนดใหมี้การน าแผนท่ีเขียนไวไ้ปลงปฏิบตัิจริง โดยแบ่ง

ออกเป็น การเริ่มสังเกตปัญหาของผูเ้รียนตามวิชาท่ีตนเองสอน จากนัน้ใหน้  ามาสะทอ้นในกลุ่ม
รว่มกนัเพ่ือแบง่ปันเทคนิคหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการแกปั้ญหาในชัน้เรียน จึงน าไปสูก่ารทดลอง 
ประเมิน จากนัน้จงึรว่มกนัเขียนผลการวิจยัรว่มกนั 

C คือ การติดตาม ประเมินผล นั่นคือ ก าหนดใหมี้การนิเทศระหว่างกลุ่มสาระโดย ให้
มีการหมนุเวียนกนัสงัเกตการเก็บขอ้มลู การพฒันาผูเ้รียน การสรุปผลการวิจยัของเพ่ือนครู 

A คือ การน าขอ้มลูท่ีครูสรุปผลการพฒันาเด็กมาเขา้สูก่ระบวนการเขียนรายงานการ
วิจยั การสงัเคราะหข์อ้มลูเพื่อยกระดบัพฒันาความสามารถดา้นการวิจยัตอ่ไป  

ขอ้คน้พบท่ีส าคญัในขัน้การออกแบบนี ้คือ ในการออกแบบดา้นการพฒันาสมรรถนะ
การวิจัยของผู้ร่วมวิจัยในเบือ้งตน้ ควรใชว้ิธีการท่ีผูร้่วมวิจัยคุน้เคย นั่นคือ รูปแบบ PDCA หรือ 
Plan Do Check Act ทั้งนี ้เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปได้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ผู้วิจัยได้น าเอา
กระบวนการสรา้งสัญญาร่วมกันเพ่ือใหเ้กิดการก ากับตนเองใหด้  าเนินการตามแผน รวมถึงการ
เสริมพลงัดว้ยบทบาทของผูว้ิจยัท่ีไดด้  ารงต าแหน่งเป็นศกึษานิเทศกใ์หก้บัโรงเรียน ไดก้ล่าวช่ืนชม
เรื่องความสมัพนัธแ์ละความมุ่งมั่น โดยเฉพาะครูรุน่ใหม่ท่ีเพิ่งเขา้มา ท่ีมีจดุแข็งเรื่องความรวดเร็ว 
ความคล่องแคล่วในการท างาน และเช่ียวชาญในดา้นการใชเ้ทคโนโลยี ผลท่ีไดร้บัจากการช่ืนชม
ดงักล่าวคือ ผูร้ว่มวิจยัแบ่งกลุ่มกันนิเทศกันเอง มุ่งการสรา้งคณุลกัษณะของนกัวิจยัแบบเป็นทีม
เนน้การท างานเป็นกลุม่ เพ่ือใหเ้กิดชิน้งาน 
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1.4 การท าให้ถงึเป้าหมาย (Destiny)  
หลงัจากท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยัไดร้่วมกันออกแบบแนวทางและ ลงมือปฏิบตัิ

ในการสรา้งคณุลกัษณะของครูนกัวิจยัแลว้ ผูเ้ขา้รว่มวิจยัไดร้ว่มกนัปฏิบตัิเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย 3 
ประการ ไดแ้ก่ 1) ครูมีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการท าวิจยัท่ีเพิ่มมากขึน้ 2) ครูมีผลงานวิจยัหลงัจาก
จบกระบวนการวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง และ 3) ครูมีเจตคติท่ีดีตอ่การท าวิจยั อยา่งไรก็ตาม ผูว้ิจยัพบว่า
ในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาและยกระดบัสมรรถนะดา้นการท าวิจยั โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่ม
วิจยัสมรรถนะและเป้าหมาย พรอ้มทัง้วิธีการดว้ยตนเอง เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท าใหผู้ร้่วมวิจยัมีความ
กระตือรือรน้เพิ่มขึน้ มีเจตคติท่ีดีต่อการเริ่มตน้ท าวิจัย ผูว้ิจัยสามารถสรุปวิธีการท่ีผูร้่วมวิจัยใน
โรงเรียนท่ี 2 น ามาปฏิบตั ิไดด้งัตาราง 

ตาราง 28 สรุปวิธีการปฏิบตัเิพ่ือบรรลเุปา้หมายของผูร้ว่มวิจยัโรงเรียนท่ี 2 

วิธีการปฏิบตั ิ ความถี/่ ระยะเวลา สมรรถนะที่เปลี่ยนแปลง 
 1) ครูเลา่ถึงความสนใจเก่ียวกบัหวัขอ้การ
ท าวิจยั พรอ้มฟังขอ้เสนอแนะ 
2) ครูจบักลุม่กนัเองตามความสมคัรใจ 

จ านวน 1 ครัง้ 
ครัง้ละ 1 ชั่วโมง 

✓ทกัษะดา้นการวเิคราะหปั์ญหา
และผลการวิจยั 

3) ครูจดัหาเวลาช่วงเย็น เพื่อสบืคน้ขอ้มลูใน
ฐานขอ้มลูที่ผูว้จิยัแนะน าไว ้ 
4) แบง่ปันขอ้มลูกนัผา่นทางไลน ์หากมี
ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ปัญหาการวจิยัที่
เพื่อนคนอื่นสนใจท า 

จ านวน 2 ครัง้ 
ครัง้่ละ 1-2 ชั่วโมง 

✓ทกัษะการสบืคน้ขอ้มลู/        
หาความรู ้

 5) วางแผนการพฒันาหวัขอ้ และการ
ออกแบบกระบวนการวจิยั โดยมผีูว้ิจยัเขา้
รว่มรบัฟังพรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ เก่ียวกบั
แนวคิดและเทคนิคการท าวิจยั 

จ านวน 2 ครัง้ 
ครัง้่ละ 1-2 ชั่วโมง  

✓ทกัษะดา้นการจดัท าแผนการ
เรยีนรู ้

 6) เพื่อนครูคนอื่น ๆ ชว่ยใหข้อ้มลูหรอื
ค าแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกบัพืน้ฐานของเดก็
นกัเรยีน ความชอบ ความถนดั ขอ้จ ากดั 

จ านวน 2 ครัง้ 
ครัง้่ละ 1 ชั่วโมง 

✓ ความรูด้า้นพฤตกิรรมเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจในความแตกตา่ง
ของนกัเรยีนและครอบครวั 
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ตาราง 28 (ตอ่) 
 
วิธีการปฏิบตั ิ ความถี/่ ระยะเวลา สมรรถนะที่เปลี่ยนแปลง 

7) ระหวา่งเก็บขอ้มลู มกีารนิเทศติดตาม 
ตามขอ้ตกลงรว่มกนัของคูบ่ดัดี ้
8) สรุปความกา้วหนา้ในแตล่ะอาทิตย ์
พรอ้มทัง้แลกเปลีย่นเรยีนรูก้นักบัเพื่อน  
9) วางเปา้หมายความส าเรจ็ของอาทิตย์
ถดัไป  
10) ประเมินตนเอง พรอ้มทัง้ความกา้วหนา้
ในการท าวจิยัของตนเอง  

จ านวน 4 ครัง้ 
แตล่ะครัง้ขึน้อยูก่บัการตก
ลงระหวา่งคูบ่ดัดี/้ กลุม่ 
ใชเ้วลาทัง้สิน้ 8 สปัดาห ์

✓ มีความกลา้ตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง  
✓ มีความรบัผิดชอบตอ่งานและ
ผลงาน  
✓ มุง่มั่นตอ่ความส าเรจ็ 
✓ เอาใจใสต่อ่ผลงาน 

 
จากนั้นผู้วิจัยได้จัดเวทีส าหรับการสะท้อนผลของการด าเนินการตามเป้าหมาย 

ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และเพ่ือสร้างโอกาสในการสะท้อนความรู้สึกในเรื่องการสร้าง
คณุลกัษณะของการเป็นครูนกัวิจยั โดยเนน้การสรา้งบรรยากาศแห่งการเป็นสนุทรียแสวงหา นั่น
คือมุ่งคน้หาสิ่งท่ีท าไดดี้ กิจกรรมท่ีท าใหรู้ส้ึกดี สะทอ้นการลงมือปฏิบตัิรว่มกัน รวมถึงรูปแบบท่ี     
ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันท าแล้วเกิดความสุขเพ่ือให้เกิดความพรอ้มต่อการเข้าสู่ระยะท่ี 2 นั่นคือการ
ยกระดบัสมรรถนะการพฒันางานวิจยั จากการด าเนินการตามแผนในขัน้การออกแบบผูร้ว่มวิจยั
ไดส้ะทอ้นความรูส้กึและการเปล่ียนแปลงดา้นคณุลกัษณะของตนเองผา่นการเรียนรู ้ดงันี  ้

1. การเรียนรูด้ว้ยตนเอง พบว่าผู้ร่วมวิจัยไดมี้การสะท้อนเรื่องความพยายาม
เปล่ียนแปลงตนเอง เน่ืองจากเม่ือผูว้ิจยัใหเ้ลา่เรื่องประสบการณท่ี์ผ่านมา ท าใหเ้ห็นว่าแทจ้ริงแลว้
ตนเองมีความสามารถและมีประสบการณม์าก่อน สามารถใหค้  าปรกึษากบัเพ่ือนครูไดเ้ชน่เดียวกนั 
ในขณะท่ี ผลลัพธ์จากการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยดว้ยตนเอง คือ ครูผู้สอนสามารถวาง
แผนการท าวิจยัของตนเองและปฏิบตัติามแผนไดดี้ขึน้เน่ืองจากแตล่ะคนสามารถก าหนดช่วงเวลา
การท าวิจัยตามความเหมาะสมของการปฏิบตัิงานของตนเอง ในขณะท่ีการท าวิจยัดว้ยตนเอง
เกิดขึน้จากความสนใจของแตล่ะคน ซึ่งมีการพิจารณาถึงล าดบัความส าคญัของการแกปั้ญหาแทน
การท าหัวข้อวิจัยตามเพ่ือนหรือรุ่นพ่ี จึงท าให้ผู้ร่วมวิจัยแต่ละคนมีความสนใจใคร่รู ้มีความ
กระตือรือรน้ 
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“ตอนที่ ศึกษานิเทศก์ (ผู ้วิจัย) ได้ให้เราได้เล่าประสบการณ์ของตัวเอง มันท าให้ได้
ยอ้นกลบัไปคิดว่าแทจ้ริงแลว้เราก็ท าได ้เคยท ามาก่อน เพียงแต่เราไม่ไดเ้รียบเรียงเท่านัน้เอง มนั
ไม่ไดเ้ป็นระบบเพราะเราก็ไม่แนใ่จวา่เราท าถูกหรือเปลา่ ก็ไดแ้คใ่ชป้ระสบการณ์เขียนกนั” 

“ถา้ไม่ไดเ้ขา้กระบวนการนีเ้ราจะเขา้ใจภาพกวา้ง ๆ วา่เราไดเ้รียนรูแ้ลว้นีน่า แลว้เรารูแ้ลว้
นะ เคยเรียนมา แต่เอาเขา้ใจริง ๆ มนัยงัมีอีกหลายสิ่งประกอบกนัอย่างเรื่อง เออเรามีความกลา้
ตดัสนิใจดว้ยรึเปล่าทีจ่ะใชแ้นวทางไหนมาแกปั้ญหา บางครัง้ก็รูน้่ะคะ่วา่ทฤษฎีวา่อย่างนีเ้คยเรียน
ตอนวิชาจิตวิทยา หรือวิชาความเป็นครู แต่เราไม่ไดทุ้่มเทมากพอที่จะไปหาแนวคิดเพิ่มหรือลอง
ทดลองดว้ยกระบวนการวิจยัจริง ๆ  เราแค่อาศยัประสบการณ์สรุปแลว้ก็ท าใหเ้ราไดเ้รียนรูต้วัเอง
ดว้ยวา่เราตอ้งเสริมอะไรอกีคะ่” 

2. การเรียนรูจ้ากเพ่ือนร่วมงาน โดยเฉพาะในกระบวนการระดมสมองและการ
แลกเปล่ียนเรียนรูท้  าให้ครูได้มีโอกาสมาพูดคุยกันและแบ่งปันเทคนิค ในขณะท่ีความกั งวล
เก่ียวกับการท าวิจยั ลดนอ้ยลงเน่ืองจากการแลกเปล่ียนเรียนรูค้รัง้นีมุ้่งเนน้การใชส้นุทรียสนทนา 
การกล่าวช่ืนชมกนั ใหค้  าแนะน าดว้ยบรรยากาศแบบกลัยาณมิตร ส่งผลใหเ้กิดความมั่นใจในการ
ท าวิจยัและมุง่มั่นท าวิจยัท่ีมีคณุภาพ 

“พีไ่ดเ้รียนรูจ้ากนอ้ง ๆ ดว้ยเหมือนกนั เพราะเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีเทคนคิอะไรมาใหม่ ๆ เรา
เคยท าแต่ในรูปแบบทีเ่ราเคยท า แต่พอไดฟั้งนอ้ง ๆ เออมนัมีปัญหาเด็กในเรื่องใหม่เขา้มาก็เยอะ 
ยิ่งยคุดิจิทลั มีเดก็พเิศษรูปแบบหลากหลาย ท าใหพ้ีไ่ดฟั้งแลว้พีเ่องอยากรีบไปเปิด google คน้หา
เลยนะคะ” (หวัเราะ) 

“หนูว่าประสบการณ์มีความส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงปัญหาหรือพฤติกรรมเด็กมาก ๆ 
เลยนะคะ การทีเ่ราไดม้านั่งคยุกนัแลว้เราไดแ้ชร์กนัแบบไม่ไดก้ัก๊ ไม่ไดว้่าจะตอ้งมาเหนยีมอายมนั
ก็ดีเหมือนกนัเพราะบางครัง้หนูไม่รูว้า่พี ่ๆ แต่ละคนท าอะไรกนัมาบา้ง เผชิญอะไรมาเยอะกว่าหนู
เยอะคะ่ เราไดเ้รียนรูซ่ึ้งกนัและกนั” 

จากการด าเนินการวิจยั ระยะท่ี 1 การสรา้งสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใช้
สุนทรียแสวงหา สามารถสรุปได้ว่า บทบาทส าคัญในระยะท่ี 1 คือ การเตรียมความพรอ้ม
โดยเฉพาะบทบาทของผูว้ิจยัในการใชก้ระบวนการสนุทรียแสวงหา ควรตัง้อยู่บนฐานความเช่ือว่า
บคุคลทุกคนมีความสามารถ มีประสบการณท่ี์สนบัสนุนต่อความส าเร็จของตนเอง รวมถึงเช่ือมั่น
ต่อบรรยากาศท่ีเป็นปัจจัยหนึ่งในการน าพาบุคคลสามารถดึงศักยภาพของตนเองให้ก้าวข้าม
ขอ้จ ากดัตา่ง ๆ ได ้ดงันัน้ในขัน้นีผู้ว้ิจยัเปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มวิจยัทกุคนไดย้อ้นระลึกถึงประสบการณ์
ในดา้นการวิจยัท่ีตนเองรูส้ึกประทบัใจ รว่มกนัถ่ายทอดความรูส้ึก กระบวนการ และผลลพัธท่ี์เกิด
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จากการแก้ปัญหาในชัน้เรียนนั้น โดยปราศจากการวิจารณ์หรือการต าหนิ อย่างไรก็ตามในการ
เปล่ียนแปลงของระยะท่ี 1 สามารถสรุปไดด้งัตาราง 

ตาราง 29 สรุปกระบวนการและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในระยะท่ี 1 ของโรงเรียนท่ี 2 

สุนทรียแสวงหา กระบวนการ บทบาทผู้วิจัย ผลการเปล่ียนแปลง 
การค้นหา - ผูร้ว่มวิจยัสะทอ้น

ประสบการณ ์ที่ประทบัใจและ
ผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลง 
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- ชื่นชมรว่มกนั 
- สะทอ้นสิ่งที่ไดเ้รยีนรู ้
 

- สรา้งบรรยากาศการรบัฟัง
ที่เป็นมิตร ปราศจากการ
ต าหนิ 
- คน้หาและสะทอ้นเทคนิค
ที่มีอยูใ่นกลุม่ผูร้ว่มวิจยั 
- กลา่วชื่นชมและชกัชวนให้
ตัง้เป้าหมายเพ่ือใหพ้ฒันา
ตนเองใหด้ีกวา่เดิม  

ด้านสมรรถนะ 
ผูร้ว่มวิจยัมีสมรรถนะเดิม ในดา้น
ความรูแ้ละทกัษะ เชน่ สงัเกตการสรา้ง
แบบทดสอบ การท าสื่อ เป็นตน้ แตย่งั
ไมส่ะทอ้นถึงทศันคติ คณุลกัษณะ 
แรงจงูใจ 
ด้านพฤติกรรม/บรรยากาศ 
- ผูร้ว่มวิจยัไดค้ิดทบทวนประสบการณ์
ของตนเอง สามารถเรยีบเรยีง
เหตกุารณจ์นเกิดความเขา้ใจตอ่
ประสบการณแ์ละความสามารถของ
ตนเอง  
- ผูร้ว่มวิจยัไดร้บัการชื่นชม และให้
ความสนใจจากคนอ่ืน 

การสร้างฝัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผูร้ว่มวิจยัชว่ยกนัสรา้งภาพฝัน
เก่ียวกบัครูนกัวิจยัโรงเรยีนแหง่
นี ้
- รว่มกนัสะทอ้นอปุสรรคตอ่การ
พฒันาสมรรถนะดา้นงานวิจยั  
- รบัฟังแนวคิดของครูนกัวิจยั
ตน้แบบ 
- สะทอ้นความรูส้กึ 

- ตัง้ค  าถามสรา้งพลงั เชน่ 
ภาพฝันที่เห็นเม่ือท าวิจยั
ส  าเรจ็ ความสขุที่เกิดขึน้
ระหวา่งท าวิจยั  
เป็นตน้ 
- ผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหผู้ร้ว่ม
วิจยัสะทอ้นภาพฝันรว่มกนั 
- คน้หาตวัแบบที่มีความ
ใกลเ้คียงกบัผูร้ว่มวิจยั นั่น
คือ อาชีพเดียวกนั พบ
อปุสรรคคลา้ยกนั มีแนวคดิ
และปณิธานมุง่มั่นตอ่การ
ยกระดบั 

ด้านสมรรถนะ 
ผูร้ว่มวิจยัไดร้บัการสง่เสรมิดา้น
ทศันคติ บคุลิกภาพ แรงจงูใจจากตวั
แบบ 
ด้านพฤติกรรม/บรรยากาศ 
- ผูร้ว่มวิจยัสะทอ้นถึงความตอ้งการ
เก่ียวกบัการพฒันาตนเองดา้นการท า
วิจยั  
- ผูร้ว่มวิจยัสามารถเปรยีบเทียบ
ความสามารถของทีมกบัความสามารถ
ที่ตอ้งการ สง่ผลใหว้างเป้าหมายได ้
ชดัเจนขึน้  

การออกแบบ - คดัเลือกสมรรถนะที่ตอ้งการ
พฒันา 
- การออกแบบแผนการพฒันา
สมรรถนะการวิจยัดว้ย
กระบวนการ PDCA 

- เปิดโอกาสใหว้างแผน
ตามความตอ้งการ 
- สนบัสนนุการจดักิจกรรม
ระดมสมอง 
- กลา่วชื่นชมจดุแข็งของผู้

ด้านสมรรถนะ 
- สมรรถนะที่ตอ้งการพฒันาไดร้บัการ
คดัเลือกมาทัง้สิน้  
8 สมรรถนะยอ่ย  
ด้านพฤติกรรม/บรรยากาศ 
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สุนทรียแสวงหา กระบวนการ บทบาทผู้วิจัย ผลการเปล่ียนแปลง 

- รว่มก าหนดรูปแบบการพฒันา
สมรรถนะรว่มกนั เชน่ ก าหนด
นดัหมาย ก าหนดบทบาทหนา้ที่  
เป็นตน้ 

รว่มวิจยัในระหวา่งการ
ด าเนินกิจกรรม 

- ผูร้ว่มวิจยัเกิดการเรยีนรูผ้่านการ
ท างานเป็นกลุม่ โดยออกแบบแนวทาง
และวางแผนเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่
เรือ่งการท าวิจยัในชัน้เรยีน 

การท าใหถ้ึง
เป้าหมาย 

- ลงมือปฏิบตัิ 
ตามแผน  
- ผูร้ว่มวิจยัสะทอ้นสิ่งที่ไป
ด าเนินการวางแผนรว่มกนั 

- สนบัสนนุการจดักิจกรรม
สะทอ้นผลการเปลี่ยนแปลง
และแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
- กลา่วชื่นชมถึงความ
มุง่มั่นของทีมผูร้ว่มวิจยั 
และเสรมิพลงัรว่มกนัเพ่ือให้
ไปถึงเป้าหมาย  

ด้านสมรรถนะ 
- ผูร้ว่มวิจยัสามารถก าหนดแผนการ
พฒันาสมรรถนะการท าวิจยัได ้เชน่ 
ตอ้งการองคค์วามรูด้า้นการท าวิจยั 
แนวทางการรว่มตดิตามประเมิน
ภายใน เป็นตน้  
ด้านพฤติกรรม/บรรยากาศ 
- ผูร้ว่มวิจยัเกิดการเรยีนรูอ้ยา่งนอ้ย 2 
รูปแบบ ไดแ้ก่ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
ผ่านการวางแผนพฒันาตนเอง และ
การเรยีนรูผ้่านกลุม่ 

 

จากระยะท่ี 1 พบว่ารูปแบบการพฒันาสมรรถนะการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวง
หา เกิดขึน้ 2 รูปแบบคือการเรียนรูด้้วยตนเอง และการเรียนรูแ้บบกลุ่ม ตัวชี ้วัดท่ีบ่งบอกถึง
ความส าเร็จคือ การสะทอ้นผลเรื่องการพฒันาตนเอง การเขียนแผนการพฒันาดว้ยตนเองได ้การ
รวมกลุ่มช่วยเหลือกันในการท าวิจยั การไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารเรื่องการท ากิจกรรมการ
พฒันาของครูทัง้โรงเรียน ในขณะท่ีผูร้ว่มวิจยัสามารถวิเคราะหส์มรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาไดท้ัง้สิน้ 
8 สมรรถนะ และเป้าหมายการท าวิจัยถูกยกระดับขึน้เป็นเป้าหมายของการขับเคล่ือนผลการ
ประเมินคณุภาพภายในของโรงเรียนแห่งนี ้ตามแนวทางการประกนัคณุภาพทางการศกึษา ผูว้ิจยั
จึงได้น าพาผู้ร่วมวิจัยเข้าสู่ระยะท่ี 2 ท่ีมีเป้าหมายชัดเจนมากขึน้ในเรื่อง  การสร้างรูปแบบ             
ท่ีเหมาะสมกบัสมรรถนะการวิจยั ท่ีผ่านการคดัเลือกสมรรถนะเฉพาะจากระยะท่ี 1 และยงัคงด ารง
แนวทางการใชส้นุทรียแสวงหา  

 
ระยะที่  2 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการวิจัยของครูโดยใช้สุนทรีย 

แสวงหา โรงเรียนที ่2 
จากเป้าหมายในระยะท่ี 1 คือ การสรา้งสมรรถนะการวิจัยของครูโดยใช้สุนทรีย  

แสวงหา มุ่งเนน้การเตรียมความพรอ้มและสรา้งคณุสมบตัิท่ีส  าคญัเพ่ือรองรบัการลงมือปฏิบตัจิริง
ในการพฒันางานวิจยั โดยพบว่าระยะท่ี 1 ผูร้ว่มวิจยัมีการสะทอ้นผลเรื่องการรบัรู ้ความสามารถ
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ของตนเอง มีความมุง่มั่นพฒันาและยกระดบัดา้นสมรรถนะการท าวิจยัรว่มกนั รวมถึงปรบัทศันคต ิ
แรงจงูใจ บคุลิกภาพ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา ผ่านการศกึษาจากตน้แบบ จนสามารถ
สรา้งแผนการด าเนินการเพ่ืออย่างไรก็ตาม ในระยะท่ี 2 นีเ้ป็นระยะการพฒันารูปแบบสมรรถนะ
การวิจยัของครูโดยใชสุ้นทรียแสวงหา ไดมุ้่งเนน้การน าการพัฒนาสมรรถนะท่ีไดใ้นระยะท่ี 1 มา
ส่งเสริมเพ่ือพัฒนารูปแบบของการยกระดบัความสามารถในการท าวิจัยดว้ยวิธีสุนทรียแสวงหา 
อย่างไรก็ตามระยะท่ี 2 นีผู้ว้ิจยัยงัคงมีความเช่ือในเรื่องการน าสนุทรียแสวงหามาเป็นกระบวนการ
หลกัในการแสวงหาจุดแข็งของผูร้ว่มวิจยัจากโรงเรียนแห่งนีด้งันัน้ผูว้ิจยัจึงพาเขา้สู่กระบวนการ
สนุทรียแสวงหา โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 
2.1 การค้นหา (Discovery) 

ในระยะท่ี 1 มุ่งเนน้การสรา้งสมรรถนะท่ีจ าเป็นในดา้นการท าวิจยั ดว้ยการสรา้ง
คุณลักษณะท่ีส าคัญต่อการยกระดับสมรรถนะด้านการท าวิจัยของผู้ร่วมวิจัย โดยค้นหา
ความสามารถท่ีมีอยู่เดมิในดา้นการท าวิจยั และดงึศกัยภาพดงักล่าวมาตอ่ยอด ในขณะท่ีระยะท่ี 2 
มุง่เนน้การสรา้งโอกาสในดา้นการน าศกัยภาพท่ีถกูดงึขึน้มา น ามาสรา้งใหเ้กิดรูปธรรม โดยการลง
มือปฏิบัติการวิจัยจริง บูรณาการเข้ากับหน้าท่ีการปฏิบัติงานประจ า จนก่อให้เกิดรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยของครูอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามในขัน้การท าให้ถึงเป้าหมาย 
(Destiny) ผู้เข้าร่วมวิจัยได้สะท้อนการเปล่ียนแปลงใน 2 รูปแบบคือ การเรียนรูด้้วยตนเอง 
โดยเฉพาะการรบัรูว้่าตนเองสามารถท าวิจัยได ้มีทกัษะท่ีเพียงพอต่อการท าวิจยั รวมถึงจากการ
สะทอ้นเรื่องการเรียนรูผ้า่นกลุม่ ท าใหเ้ห็นวา่หากในโรงเรียนชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนัจะท าใหผ้ลการ
ประเมินคณุภาพของโรงเรียนในดา้นสมรรถนะการท าวิจยัของครูในโรงเรียนเพิ่มสงูขึน้ ซึ่งผลลพัธ์
ดงักลา่วก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่นกัเรียน และครูท่ีสามารถแกปั้ญหาในหอ้งเรียนได ้

ขัน้การคน้หาในระยะท่ี 2 นี ้ผูว้ิจยัยงัคงสงัเกตเห็นว่าผูร้่วมวิจยัยงัมีความกังวล 
ในเรื่องการเปล่ียนแปลงวิธีการหรือกระบวนการท าวิจัย แต่เพ่ือใหเ้กิดการคน้หาศักยภาพของ
ตนเองและสรา้งความมั่นใจใหเ้กิดขึน้ ผูว้ิจยัไดจ้ดักิจกรรมหลกั 2 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมเปิดใจ เป็นกิจกรรมท่ีผู้วิจัยเปิดโอกาสให้แต่ละคน
สะทอ้นความกงัวลใจของตนเองก่อนการปรบัเปล่ียนกระบวนการท าวิจยัท่ีจะท าในอนาคต ผูว้ิจยั
ไดก้ าหนดเง่ือนไขของการสะทอ้นความในใจท่ีมุ่งเนน้การแสดงความคิดเห็นส่วนตวัของตนเอง 
หากมีการพาดพิงถึงผูอ่ื้นขอใหเ้ปิดใจรบัฟังซึ่งกันและกัน เน่ืองจากทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือ
การยกระดบัความสามารถใหเ้พิ่มมากขึน้  
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ผลการศกึษาพบวา่ ผูร้ว่มวิจยัไดส้ะทอ้นความกงัวลใจใน 2 ประเดน็ ไดแ้ก่  
1) กังวลใจในด้านการท างานกลุ่ม เน่ืองจากในระยะท่ี 1 ผู้ร่วมวิจัย

รวมกลุ่มกนัสรา้งคณุลกัษณะและสมรรถนะรว่มกนั แตเ่ม่ือไดล้งมือปฏิบตัิตามขอ้ตกลงรว่มกนัคือ 
การท างานใหเ้สร็จไปพรอ้มกนั กงัวลใจว่าตนเองจะเป็นภาระของกลุ่ม เน่ืองจากขาดความรูค้วาม
เขา้ใจตอ่การท าวิจยั เพราะท่ีผ่านมาใชก้ารท าวิจยัโดยการดตูวัอย่างแลว้น ามาประยุกต ์เพ่ือใหมี้
ผลงานส าหรบัการสง่ประเมิน แตไ่มไ่ดมี้ความรูค้วามเขา้ใจตอ่กระบวนการดงักล่าวท่ีแทจ้รงิ หากมี
การท ากิจกรรมกลุม่อาจกลายเป็นภาระได ้

 
“ตอนทีท่  าก็ท าตามหนา้ทีค่ะ่ ไม่ไดท้ าเพราะเรามีความรู ้ความเขา้ใจทีแ่ทจ้ริง เพราะครูทกุ

คนก าหนดใหต้อ้งมีส่ง แต่ภาระงานเราก็มีมาก เราไม่มีเวลาทีจ่ะท าความเขา้ใจ เราก็ใชว้ิธีการว่า 
ขอตวัอย่างจากรุ่นพีบ่า้ง หรือจากเพือ่นบา้งเราก็เห็นว่าอะไรคลา้ย ๆ กนั เราก็ท าใหเ้หมือน ๆ กบั
เขา แลว้ดว้ยวิธีการนี ้เราเองก็ไดเ้ห็นว่าพี ่ๆ ทีเ่ขาท าวจิยัเป็น เขาเขา้ใจอยู่แลว้แตเ่ราเป็นนอ้งใหม่ 
เราจะเป็นตวัถว่งเขาหรือไม่” 

“พีเ่องไม่ไดเ้ก่งเรือ่งนี ้นอ้ง ๆ อาจจะหนกัใจก็ได”้ (หวัเราะ) 
 

2) กงัวลใจในดา้นความถกูตอ้งของกระบวนการวิจยั รวมถึงคณุภาพของ
งานวิจยั เน่ืองจากท่ีผ่านมามุ่งเนน้ท่ีการคน้หาปัญหาและใช้ประสบการณใ์นการแกปั้ญหา แตย่งั
ขาดการประเมินถึงคณุภาพของการศกึษาความเป็นมาหรือสาเหตขุองปัญหา รวมถึงกระบวนการ
เก็บขอ้มลูท่ีเป็นขัน้ตอนตรวจสอบได ้ 

 
“ท าวิจัยที่ผ่านมาอาศยัประสบการณ์ ถามรุ่นพี่บา้ง ถามเพือ่นบา้งว่าเออเจอกนับา้งมัย้ 

แบบนีแ้ลว้เขาแกอ้ย่างไร มนัเหมือนกบัว่าเราแกปั้ญหากบัการเขียนงานวิจยัเราแยกกนัอยู่เราไม่
เคยมีใครตอ้งมาตรวจสอบว่าทีเ่ราเขียนน่ะเรามีทีม่าทีไ่ปหรือเปล่า มีการนิเทศนั่นแหละ แต่ก็ต่าง
คนต่างไม่รู ้คนรูก็้อาจจะรูแ้ค่บางเรื่องบางเรื่องเราก็ตอ้งวิ่งหา วิ่งถามคนอื่นอย่างเนีย้ก็เลย
กลายเป็นวา่ท าพอเสร็จนะ ไม่ตอ้งอะไรมาก อยา่งนีน้ะ่คะ่” 

“เนือ่งจากเกณฑ์ทีก่ าหนดก็คือใหม้ีส่งครบั ตอนแรกก็ไม่ไดเ้ขา้ใจว่าจะใหท้ าวิจยัท าไมผม
เป็นครูไม่ไดเ้ป็นนกัวิจยั แต่พอไดเ้ห็นว่าเออมนัก็แกปั้ญหาได ้มนัก็คงมีขัน้ตอนของมนัแต่เราก็นกั
ปฏิบตัิน่ะครบั ผมสอนพละก็ไม่ไดเ้กี่ยวขอ้งกบัการวิจัยสกัเท่าไหร่ ก็เลยกังวลนิด ๆ ว่าจะท าถูก    
รึเปลา่ครบั” 
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อย่างไรก็ตามขอ้คน้พบท่ีส าคญัท่ีพบว่า การคน้หาศกัยภาพในดา้นการท า
วิจยั ควรเริ่มตน้ดว้ยการลดความกงัวลใจของผูร้ว่มวิจยั โดยการสรา้งบรรยากาศแห่งกลัยาณมิตร
ท่ีก่อใหเ้กิดความปลอดภัยต่อการเปิดใจให้กับผูร้ว่มวิจยัทุกคน สามารถช่วยเพิ่มความผ่อนคลาย 
หรือความกังวลใจดงักล่าวได ้ผลท่ีไดร้บัคือ ผูร้่วมวิจยัทุกคนไดร้บัทราบและช่วยกันหาทางแกไ้ข 
พรอ้มกบัการเสรมิพลงัไปดว้ยกนั สิ่งส  าคญัในการด าเนินกิจกรรมนี ้คือ การด ารงบทบาทของผูว้ิจยั
ท่ีมีความชดัเจน มุ่งเนน้การใหก้ าลงัใจ พรอ้มทัง้ชีแ้จงวา่การเขา้รว่มโครงการครัง้นีเ้ป็นการส่งเสริม
ความสามารถของตนเอง เหมือนติดอาวธุทางปัญญาใหก้บัตนเอง ไม่เนน้การตดัสินผิดหรือถกูแต่
มุ่งเน้นสรา้งการเปล่ียนแปลงและช่วยยกระดับความสามารถของแต่ละคน ซึ่งอาจมีไม่เท่ากัน
เน่ืองจากปัจจยัท่ีหลากหลาย เม่ือผูร้่วมวิจยัเขา้ใจต่อเหตผุลดงักล่าวแลว้ ผูว้ิจยัจึงไดช้กัชวนเขา้
กิจกรรมท่ี 2 คือการคน้หาความเช่ียวชาญในการท าวิจยั 

กิจกรรมท่ี 2 การคน้หาความเช่ียวชาญในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย หลังจากกิจกรรมการลงมือปฏิบัติในขั้น Destiney ระยะท่ี 1 แล้ว ท าให้ผู้ร่วมวิจัยได้
ประเมินเห็นศกัยภาพ ความถนดัของตนเอง ซึ่งเป็นสมรรถนะส าคญัในการพฒันาดา้นการวิจยัให้
เกิดความตอ่เน่ือง ดงันัน้ผูว้ิจยัขอใหท้กุคนถ่ายทอดวิธีการท่ีตนเองใชใ้นการท าวิจยั เชน่ การคน้หา
ปัญหาวิจยั การสืบคน้ขอ้มูลและน ามาอา้งอิง การออกแบบเครื่องมือและกระบวนการวิจยั การ
วิเคราะหผ์ลการวิจยั และการขยายผลงานวิจยั เป็นตน้ โดยใชเ้ง่ือนไขเดียวกบักิจกรรมท่ี 1 คือ ไม่
เนน้การตดัสินว่าผิดหรือถกู มุง่เนน้การสกดัความเช่ียวชาญ หรือความชอบเพ่ือน าไปสูก่ารจดัสรา้ง
ทีมวิจยัในโรงเรียน โดยผูว้ิจยัใชแ้บบประเมินความเช่ียวชาญของตนเองรายบุคคลตามกรอบแนว
ทางการท าวิจยัหลกั ผลการคน้หาสามารถสรุปไดด้งัตาราง   
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ตาราง 30 สรุปผลการประเมินความเช่ียวชาญหรือจดุแข็งท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท าวิจยัของ
ตนเอง 

ความ
เช่ียวชาญ 

คนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

การก าหนด
ปัญหา/ สืบ
สาเหตขุอง
ปัญหา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

การสืบคน้, 
ทบทวน 

   ✓  ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓    ✓  

การออกแบบ
กระบวนการวิจยั 

✓ ✓  ✓    ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 

กระบวนการเก็บ
ขอ้มลูอยา่งเป็น
ระบบ ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓      ✓      

การวิเคราะหผ์ล 
   ✓    ✓       ✓      

 
โดยผลลพัธข์องกิจกรรมท่ี 2 นีผู้ว้ิจยัพบว่ามีการน าเสนอความเช่ียวชาญในเรื่องของการ

คน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาไดม้ากท่ีสุด รองลงมาคือ มีความสามารถในการออกแบบ
กระบวนการวิจยัโดยเฉพาะ การสรา้งส่ือการเรียนรูเ้พิ่มขึน้ การสรา้งแบบทดสอบเพ่ือคดัแยกกลุ่ม
เด็ก รองลงมาคือ การสืบคน้ ทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามล าดบั แต่อย่างไรก็
ตามพบว่าขอ้จ ากัดเรื่องการวิเคราะหผ์ล มีผูท่ี้ประเมินตนเองว่ามีความเช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
เม่ือผูว้ิจยัสอบถาม พบว่าครูมีความสามารถด้านการวิเคราะหส์ถิติขัน้พืน้ฐาน แต่ยงัขาดความรู้
เก่ียวกับ สถิติและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการจัดท ารายงาน เป็นตน้ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ชกัชวนใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยัเขา้สูก่ารก าหนดภาพความส าเรจ็ ในขัน้ตอนตอ่ไป 
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2.2 การสร้างฝัน (Dream) 
การสรา้งฝัน (Dream) ในระยะท่ี 2 จากขัน้ตอนการคน้หา (Discovery) ท าใหผู้้

ร่วมวิจัยไดส้ะท้อนถึงความกังวลใจร่วมกับจุดแข็งดา้นความเช่ียวชาญของแต่ละคน เพ่ือสกัด
ความชอบหรือความช านาญในแต่ละคนมาก าหนดเป็นภาพความส าเร็จ หากมีการขับเคล่ือน
งานวิจยัใหมี้คณุภาพ และบูรณาการรว่มกับงานประจ าใหเ้กิดเป็นรูปแบบสมรรถนะการวิจยัของ
ครูในโรงเรียนแหง่นี ้ผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยัสะทอ้นภาพแหง่ความส าเรจ็ ท่ีเป็นเปา้หมาย
สูงสุดของโรงเรียน โดยไดแ้สดงบทบาทของการเป็นผูช้่วย ผูส้นบัสนุน เพ่ือสรา้งประโยชนใ์หเ้กิด
ขึน้กบัโรงเรียน หรือเรียกไดว้่า เป็นการสนบัสนนุใหโ้รงเรียนไดร้บัการยกระดบัคะแนนการประเมิน
คณุภาพในดา้นสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูใหส้งูขึน้ 

ดงันัน้ผูว้ิจยัขอใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยัรว่มกนัระดมสมองเพ่ือก าหนดวิสยัทศันย์่อยเรื่อง
การท าวิจยัใหก้บัโรงเรียน โดยใชค้  าถามหลกั คือ “ถา้ท่านท าวิจยัแบบระยะท่ี 1 อยา่งตอ่เน่ืองอะไร
จะเกิดขึน้” “ภาพของโรงเรียนท่ีมีครูท่ีท าวิจยัรว่มกนัอย่างพวกทา่นจะเป็นอย่างไร” พบวา่ผูเ้ขา้รว่ม
วิจัยได้สะท้อนว่าหากท าอย่างต่อเน่ืองจะท าให้นักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนลดน้อยลง ครู
สามารถจัดการเรียนการสอนไดต้ามแผนมากขึน้ โรงเรียนไดร้บัค าช่ืนชมจากผู้ปกครอง เพ่ือน
รว่มงานสามารถพดูคยุแลกเปล่ียนกนัไดอ้ยา่งไมรู่ส้กึอาย เป็นตน้  

ในขณะภาพของโรงเรียนท่ีมีครูเป็นนกัวิจยั จะเป็นโรงเรียนท่ีไดร้บัค าช่ืนชมจน
เป็นตน้แบบ ครูมีความสามารถในการท าวิจยัไดทุ้กคน การพฒันานกัเรียนมีคณุภาพเป็นไปตาม
หลักการทางวิชาการมากขึน้ เป็นตน้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอให้ผู้ร่วมวิจัยระดมสมองและสรา้งมติ
ร่วมกันในเรื่องทิศทางการน าศกัยภาพของการวิจัยในแต่ละคน มาขับเคล่ือนคุณภาพงานวิจัย
รว่มกนั สรุปไดว้่า ผูร้ว่มวิจยัก าหนดไวว้่า “โรงเรียน(ช่ือโรงเรียน) เป็นโรงเรียนแห่งครูนกัวิจยั” โดย
ใหน้ิยามวา่ ภาระงานดา้นการท าวิจยัถือเป็นสมรรถนะหนึ่งของมาตรฐานวิชาชีพครู  

ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดส้งัเกตเห็นความเปล่ียนแปลงเรื่องของเจตคติท่ีดีมากขึน้ แตกต่าง
จากในระยะก่อนเขา้สู่กระบวนการวิจยัท่ีเห็นว่าการก าหนดใหท้ าวิจยันัน้เป็นเรื่องของการประเมิน
คณุภาพ ดงันัน้การท าวิจยัจึงเป็นกระบวนการท่ีท าตามหนา้ท่ี ท าใหค้รบตามท่ีก าหนด เพ่ือใหผ้่าน
การประเมิน แตอ่ย่างไรก็ตามในการสะทอ้นศกัยภาพรว่มกบัการระดมสมอง ท าใหเ้ห็นว่าเกิดการ
เปล่ียนแปลงเชิงเจตคต ิและดา้นการท างานรว่มกนัในเรื่องการวิจยั และน าไปสูก่ารเกิดการประชมุ
วางแผนเพื่อจดักิจกรรมพฒันาขึน้ดว้ยตนเอง แมผู้ว้ิจยัจะไมไ่ดเ้ขา้รว่มทกุครัง้ก็ตาม  

ขอ้จ ากัดของการสรา้งภาพความส าเร็จ พบว่า ผูร้่วมวิจัยไม่กลา้คิดหรือพูด ใน
เรื่องการยกระดบัโรงเรียน เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีไกลตวัและเป็นเปา้หมายท่ีมีความทา้ทายคอ่นขา้ง
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สูง ครูมีความกังวลว่าการท าวิจยัจะเป็นการเพิ่มภาระใหก้ับการท างานในชีวิตประจ าวนัเพิ่มขึ ้น
หากมีการก าหนดเป็นนโยบายท่ีตอ้งผลกัดนัของโรงเรียน เน่ืองจากการก าหนดนโยบายขบัเคล่ือน
ยอ่มมาพรอ้มกบัตวัชีว้ดั (KPI) แตเ่ม่ือผูว้ิจยัไดชี้แ้จงใหค้รูเกิดความเขา้ใจ พรอ้มทัง้ ใหค้วามมั่นใจ
วา่จะไม่ก าหนดเป็น KPI ของโรงเรียน แตเ่ป็นเพียงการก าหนดคา่ตวัชีว้ดัท่ีเกิดขึน้ในโครงการ โดย
ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อการประเมินผลงานหรือความดีความชอบของผูร้ว่มวิจยั ท าใหผู้ร้ว่มวิจยั
สามารถก าหนดภาพความส าเร็จในรูปแบบการของทีมหรือการขบัเคล่ือนแบบกลุ่มได ้ดงันัน้สรุป
ไดว้่าในขัน้การสรา้งฝัน ของระยะท่ี 2 นี ้ผูร้ว่มวิจยัไดก้ าหนดรูปแบบ การยกระดบัสมรรถนะดา้น
การวิจยัของครูในระดบัของโรงเรียน ใหค้รูทกุคนสามารถเป็นครูนกัวิจยั และด าเนินการพฒันาเด็ก
นกัเรียนบนพืน้ฐานของกระบวนการวิจยั ดงัประโยคท่ีร่วมกันก าหนด คือ “โรงเรียน (ช่ือโรงเรียน) 
เป็นโรงเรียนแหง่ครูนกัวิจยั” 

 
2.3 การออกแบบ (Design) 

การออกแบบ (Design) ในระยะท่ี 2 หลังจากท่ีมีการตัง้ภาพความส าเร็จหรือ
สรา้งภาพฝันร่วมกันแล้ว ผู้วิจัยจึงไดด้  าเนินกิจกรรมการระดมสมองเพ่ือออกแบบแผนการใช้
กระบวนการวิจยั โดยด าเนินการสอดคลอ้งตามกระบวนการวิจยั ไดแ้ก่ การตัง้ปัญหา/ ท่ีมาและ
ความส าคญั การสืบคน้หรือทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การออกแบบวิธีการวิจยัโดยเนน้ในเรื่อง
การวิจยัเชิงปฏิบตัิการรวมถึงการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง การวิเคราะหผ์ลการศกึษาและการรายงาน
สรุปผล การเขียนอภิปรายและสรา้งการต่อยอด จากนัน้จึงใหผู้ร้่วมวิจัยทุกคนไดเ้ขียนแผนของ
ตนเองเก่ียวกบัปัญหาหรือพฤตกิรรมท่ีตนเองสนใจ 

ผูว้ิจยัตัง้ค  าถามสรา้งพลงั โดยมีค าถามหลกั คือ “หากท่านคือครูนกัวิจยัท่ีท าวิจยั
ไดมี้คุณภาพ ท่านจะวางเป้าหมายและแนวทางกับตนเองอย่างไร” “รูปแบบหรือเทคนิคท่ีท่าน
น ามาบูรณาการกับการสอนของท่านท าไดอ้ย่างไรบา้ง” ผลของการถามค าถาม ท าใหผู้ร้่วมวิจัย
ก าหนดรูปแบบการสนับสนุนเพิ่มเติมจากระยะท่ี 1 โดยประเมินผ่าน 3 ตัวชีว้ัด ได้แก่ 1) ครูมี
ความรูค้วามเขา้ใจในการท าวิจยั 2) ครูมีงานวิจยั 3) ครูมีเจตคติท่ีดีต่อการท าวิจยั และเป้าหมาย
สงูสดุคือการเป็นโรงเรียนแหง่ครูนกัวิจยั  

อย่างไรก็ตามส่วนสนบัสนุนของการขบัเคล่ือนในระยะท่ี 2 นี ้ผูร้่วมวิจยัมีความ
ตอ้งการดา้นการนิเทศ การใหค้  าปรกึษาจากเพ่ือนภายในโรงเรียน เพราะเล็งเห็นศกัยภาพของครู
ในโรงเรียนว่ามีความสามารถในการดแูล ใหค้  าปรกึษารว่มกนัได ้หากมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือกัน
จะท าใหก้ารพัฒนามีความยั่งยืนมากกว่าการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหค้  าปรึกษา ดงันัน้    
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ผู้ร่วมวิจัยจึงวางแนวทางการคัดเลือกกลุ่มให้ค  าปรึกษา โดยแยกออกเป็น  5 กลุ่มตามความ
เช่ียวชาญ ดงันัน้ในระยะท่ี 2 นีผู้ว้ิจยัมุ่งขบัเคล่ือนสมรรถนะดา้นการวิจยัดว้ยการใชพ้ลงัของทีม 
จึงขอใหผู้ร้ว่มวิจยัพิจารณารว่มกันเพ่ือจดักลุ่มท่ีมีความเช่ียวชาญคลา้ยกัน และก าหนดแผนการ
ด าเนินการรว่มกนัดว้ยกระบวนการ PDCA ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

การวางแผน ผู้เข้าร่วมวิจัยได้ร่วมกันก าหนดแผนการท าวิจัยของตนเองให้
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการยกระดบัสมรรถนะการท าวิจยั ไดก้ าหนดไวด้งัตาราง 

ตาราง 31 สรุปวางแผนเปา้หมายและแนวทางการยกระดบั 

หัวข้อหลัก เป้าหมาย/ ผลลัพธ ์ แนวทาง 
สมรรถนะดา้นการวจิยั - ครูมีความรูด้า้นการท าวิจยัเพิม่ขึน้  

- ครูมีงานวจิยัทกุคน 
- ครูมีเจตคติที่ดีตอ่การท าวจิยั 
- โรงเรยีนมคีะแนนการประกนัคณุภาพ
เพิ่มขึน้  
- ครูสามารถบรูณาการเขา้กบัการสอน
ปกต ิ

- ครูควรไดร้บัการอบรมหรอืสอน
เก่ียวกบักระบวนการท าวจิยัเชิง
ปฏิบตัิการ  
- ครูไดร้บัค าแนะน าเรือ่งการ
วิเคราะหผ์ลการวิจยั  
- ครูสามารถเขยีนแผนการท าวจิยัใน
ระยะสัน้และยาวได ้
- ครูควรท าวจิยัใหเ้สรจ็ไปพรอ้มกนั 
ทัง้หมดทกุคน เพื่อท าใหโ้รงเรยีนมี
คะแนนการประกนัคณุภาพเพิ่มขึน้ 

คณุภาพของงานวิจยั - งานวิจยัมีคณุภาพมากขึน้ 
- ผลการวิจยัคือ นกัเรยีนไดร้บัการแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลกั
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  

- มีการนิเทศตดิตามการท าวิจยั
อยา่งสม ่าเสมอ โดยจดัเป็นคูก่าร
นิเทศ/ การสงัเกตการณส์อน   
- ทกุคนตอ้งมีการวางแผนการท า
วิจยัเป็นรายบคุคล  
- ก าหนดใหม้กิีจกรรมแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้

 

จากการออกแบบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของครูในโรงเรียนท่ี 2 พบว่า
กิจกรรมท่ีผูร้ว่มวิจยัตอ้งการจากภายนอก คือ การอบรมเก่ียวกบักระบวนการท าวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
จากวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการศึกษา และความตอ้งการจากภายใน คือ การเขียน
แผนการท าวิจยัของตนเอง มีกระบวนการนิเทศติดตามอยา่งสม ่าเสมอ รว่มกบัการสงัเกตการสอน
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เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิด  าเนินการไปตามกระบวนการวิจยั รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรูช้่วยเพิ่มสรา้ง
องคค์วามรูเ้ก่ียวกับการดแูลเด็ก แกไ้ขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา การแสวงหาเครือข่ายและแนวรว่ม
เก่ียวกบัการท าวิจยัใหก้บัโรงเรียน เป็นตน้ ดงันัน้ ก่อนเขา้สู่ขัน้การท าใหถ้ึงเปา้หมาย ผู้วิจยัจึงเชิญ
วิทยากรภายนอกมาใหก้ารอบรม เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง จากนัน้จึงก าหนดเกณฑแ์ละรูปแบบ
การตดิตาม สงัเกตการสอน เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง จากนัน้จงึเขา้สูข่ัน้ตอ่ไป  

 
2.4 การท าให้ถงึเป้าหมาย (Destiny)  

เม่ือผูร้ว่มวิจยัไดร้บัการอบรม และก าหนดเกณฑก์ารติดตาม สังเกตการสอนจึง
เขา้สู่การลงมือปฏิบตัิในขัน้การท าใหถ้ึงเปา้หมาย (Destiny) ในระยะท่ี 2 นั่นคือ การเป็นโรงเรียน
แหง่ครูนกัวิจยั โดยขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีผูร้ว่มวิจยัไดน้  าแผนท่ีวางไวม้าลงมือปฏิบตักิาร  

ตาราง 32 สรุปวิธีการปฏิบตัเิพ่ือบรรลเุปา้หมายของผูร้ว่มวิจยัโรงเรียนท่ี 2 

วิธีการปฏิบตั ิ ความถี/่ ระยะเวลา สมรรถนะที่เปลี่ยนแปลง 
 1) ผูว้ิจยัคน้หาวิทยากรที่มคีวามเช่ียวชาญ
ดา้นการศกึษา งานวิจยัเชิงปฏิบตัิการ และ
การวจิยัในชัน้เรยีนมาใหค้วามรู ้ 
2) ครูทดลองท าแบบประเมินองคค์วามรู ้
ดา้นการท าวิจยั 
3) คดัเลอืกเพื่อนครูเป็นผูก้ระตุน้ติดตาม ใน
กลุม่เพื่อใหก้ารด าเนินการวิจยัถกูขบัเคลือ่น
ไปพรอ้มกนั  

จ านวน 3 ครัง้ 
ครัง้ละ 2 ชั่วโมง 

✓ สมรรถนะดา้นการวจิยั:  
1) ดา้นความรู ้คือ ผูร้ว่มวจิยัมี
คะแนนการประเมินองคค์วามรู ้
เพิ่มมากขึน้ 
2) ดา้นทกัษะการท าวจิยั คือ ผู้
รว่มวจิยัมีทกัษะดา้นการสงัเกต
เพิ่มขึน้ สามารถสะทอ้นแนวทาง
ตอ่ยอดผลงานวิจยัไปสูก่ารท า
วิจยัในครัง้ตอ่ไปได ้ 

 4) แลกเปลีย่นปัญหาในการท าวจิยัระหวา่ง
กนั และกลุม่เพื่อนใหแ้รงเสรมิ  

จ านวน 1 ครัง้ 
ครัง้ละ 1 ชั่วโมง 

✓ สมรรถนะดา้นการวจิยั:  
1) ดา้นการพฒันาความคดิเห็น 
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ตาราง 32 (ตอ่)  

วิธีการปฏิบตั ิ ความถี/่ 
ระยะเวลา 

สมรรถนะที่เปลี่ยนแปลง 

5) น าเพื่อนที่ประสบ
ความส าเรจ็ในแตล่ะครัง้เลา่
ถึงเทคนิคที่ใชใ้นการ
ตดัสนิใจและการท าวจิยั 
6) เขยีนแผนการพฒันา
ตนเองดา้นการท าวิจยัใน
ระยะสัน้และระยะยาว    

 เก่ียวกบัตนเอง  
2) คณุลกัษณะประจ าตวัของบคุคล คือ ครูมีความกลา้
ตดัสนิใจในการพฒันากระบวนการวิจยัเพิ่มมากขึน้
หลงัจากเขา้รว่มกิจกรรมแลกเปลีย่นความคดิเห็นกนั 
จนน าไปสูแ่นวทางการท าวิจยัตอ่ไป รวมถึง  
3) แรงจงูใจ คือ ผูร้ว่มวิจยัเห็นผลลพัธจ์ากการท าวิจยั 
เช่น การไดร้บัความรว่มมือจากนกัเรยีนมากขึน้ ปัญหา
ในหอ้งเรยีนนอ้ยลง โดยสะทอ้นผลลพัธถ์ึงความรูส้กึ
ประทบัใจและภมูิใจในตนเองมากขึน้ 

7) ผูว้ิจยัสะทอ้นผลการ
ประเมินองคค์วามรูด้า้นการ
ท าวิจยักลบัคืนไปใหผู้ร้ว่ม
วิจยัแตล่ะคน 
8) ใหค้  าปรกึษาการท าวจิยั
เพื่อใหเ้กิดคณุภาพของ
งานวจิยัและเพิ่มศกัยภาพ
ของครูนกัวิจยั  

จ านวน 2 ครัง้ 
ครัง้ละ 1 ชั่วโมง 

✓ คณุภาพของงานวิจยั 
ผูว้ิจยัไดป้ระเมินคณุภาพงานวิจยัที่ผูเ้ขา้รว่มทกุคน 
พบวา่มคีณุภาพของงานวิจยัอยูใ่นระดบั ดีมาก  
 

 
นอกจากนีผ้ลการสะทอ้นผลรว่มกนั ผ่านการตัง้ค  าถาม “สิ่งท่ีท่านประทบัใจจากการ

พัฒนาตนเองในครัง้นีเ้ป็นอย่างไร” ผลการสะทอ้น พบว่า ผู้ร่วมวิจัยเกิดการเปล่ียนแปลงใน 2 
ลกัษณะ ไดแ้ก่  

1. เกิดความประทับใจและภาคภูมิใจในตนเอง เน่ืองจากเกิดการเปล่ียนแปลง
อย่างเห็นไดช้ดั ดงัเช่น การมีผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพเพิ่มมากขึน้ เขา้ใจกระบวนการท าวิจยัในชัน้
เรียนหรือวิจยัเชิงปฏิบตัิการจากการเขา้รว่มกระบวนการวิจยัในครัง้นี ้สามารถใหค้  าแนะน า เพ่ือน
รว่มชัน้ได ้ 

“เมือ่ก่อนเราเองก็ไม่ไดแ้นใ่จวา่เราเขา้ใจถูกหรือเปล่า ทีจ่ะท างานวิจยั แตพ่อ ศน. (ผูว้จิยั) 
มาช่วยเหลือตรงนี ้คอยบอกแนะน า ก็พอท าใหเ้ขา้ใจว่าเราเองก็ท าไดแ้ต่ว่าเราแค่ไม่มั่นใจทีจ่ะท า
เท่านัน้เอง ถา้ถามว่าตอนนีป้ระทบัใจอะไร หนูขอพูดว่าหนูประทบัใจตวัเองนะคะ เพราะว่าหนูก็
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รูส้ึกดีขึน้มาก บางทีท าไปผิดแต่ว่าก็ยงัไดก้ าลงัใจสอนใหเ้ขา้ใจว่าตอ้งท ายงัไง มนัตอ้งลองท าเอง
แบบนีค้ะ่” 

“รูส้กึดทีีส่ง่งานไปแลว้ไดค้ าชมกลบัมานะคะ เรารูส้กึวา่เราก็ท าไดเ้หมือนกนันีน่า” 
“ความรูท้ี่ไดจ้ากลงมือท ากันจริง ๆ เป็นสิ่งที่ท าใหภู้มิใจเพราะว่าเราไดพ้ัฒนาตัวเอง

อาจจะยงัไม่ไดด้ีมากขนาดที่ว่าส่งแลว้ไม่มีอะไรผิดเลยแต่ว่าความรูม้ีมากขึน้ เขา้ใจไดม้ากขึน้คิด
วา่งานวจิยัก็ไม่ไดย้ากมากเหมือนเมือ่ก่อนหนา้นี”้ 

“ครูรู ้สึกว่าการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองดีขึ้น คือ มีขั้นตอนที่
เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมใหเ้ด็ก สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรูค้รูสามารถช่วยเหลือเด็ก
ได ้อย่างเด็กบางคนยงัออกเสียงไม่ถูกตอ้ง เราเองก็ไดเ้สริมขวญัและก าลงัใจใหเ้ด็ก เพือ่เป็นการ
กระตุน้อยากใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู ้แลว้เราเองก็สามารถคน้หาวิธีการวดัและประเมินผลเดก็ได้
เหมาะสมตามศกัยภาพของผูเ้รียนแตล่ะคนได”้ 

 

2. การเปล่ียนแปลงดา้นกระบวนการเรียนรูโ้ดยบรูณาการรว่มกบัการท างานปกติ
ผู้ร่วมวิจัยไดส้ะท้อนถึงแนวทางการเรียนรูผ้่านการปฏิบัติในกระบวนการวิจัยครัง้นี ้ท  าให้เกิด
รูปแบบการบูรณาการเรื่องการท าวิจยัท่ีบูรณาการไปกับกระบวนการจดัการเรียนการสอน ท าให้
สามารถแกปั้ญหาในชัน้เรียนได ้ครูสามารถควบคมุชัน้เรียนไดดี้ขึน้ ส่งเสริมทกัษะการเรียนรูข้อง
นกัเรียนไดดี้ขึน้ รวมถึงสรา้งผลงานการวิจยัรว่มกบัเครือข่ายนอกโรงเรียน ท าใหมี้แนวโนม้การท า
วิจยัอยา่งตอ่เน่ือง  

 

“การท างานของเราไม่ไดแ้ยกส่วนออกจากการท าวิจยัซะทีเดียว เราเคยท า ๆ กนัมา แต่
เราก็อาจจะไม่ไดเ้ขา้ใจว่าตอ้งท าอย่างมีขัน้ตอน เราควรมีแผนการท าวิจัยของเราเราตอ้งเขา้ใจ
กระบวนการวิเคราะห ์หรือแมแ้ต่การเลอืกวธีิการวจิยั มนัก็ตอ้งลงทนุลงแรงตอนแรกเหมือนกนันะ 
แต่จริง ๆ แลว้มนัคุม้ค่าคะ่ เพราะวา่เราไดเ้ห็นว่านกัเรียนกระตือรือรน้มากขึน้ ตืน่เตน้กบัการเรียน
มากขึน้ แถมเราเองก็เก่งขึน้ช านาญขึ้น ถา้เราไม่มีการวิจัยมาวดัเราอาจจะไม่รูว้่าที่เราท าไปให้
เดก็นะ่ เดก็ดีขึน้รึยงั เราท าถูกไหม แตพ่อเราไดม้ีการเอามาประเมิน เออเรารูเ้ลยวา่ดีหรือไม่ด ีก็ถือ
วา่เป็นเรือ่งทีส่  าคญักบัการท างานของเราเหมือนกนัเหมือนอยา่งทีเ่ราก าหนดกนัเอาไวเ้รือ่งการเป็น
โรงเรียนแหง่ครูนกัวจิยั” 

“สิ่งทีเ่กิดขึน้จริงคือ นกัเรียนใหค้วามสนใจกบัสือ่กระบวนการเรียนการสอนทีค่รูใชม้ีความ
กระตอืรือรน้ ตัง้ใจในการท ากิจกรรมตัง้แตเ่ร่ิมถงึจบกิจกรรม นกัเรียนปฏิบตัติามกตกิาทีต่ัง้ไวไ้ด ้มี
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การรบัฟังความคดิเหน็ของเพือ่น นกัเรียนมีความกลา้แสดงออก กลา้แสดงความคิดเห็นของตวัเอง 
นกัเรียนมีความสขุกบัการร่วมกิจกรรม ครูก็มีความสขุคะ่” 

“การเก็บผลการวจิยัก็ไม่ไดย้ากมากนกั ตอนแรกคิดว่ามนัคือยาก มนัคือตอ้งหลายสิ่ง แต่
พอเราไดเ้รียนรู ้ลองท า มนัเขา้ใจวา่ท าไมตอ้งท าแบบนัน้แบบนี ้แลว้เราไดก้ าลงัใจจากเพือ่นตลอด 
มนัท าใหเ้ราไม่ทอ้ ไม่รูส้ึกเป็นภาระในตอนที่สอนเราก็ท าวิจัยไปดว้ยเลย ไม่ไดเ้พิ่มอะไรมากมาย
เลย เพือ่นก็ช่วยกนัใหค้ าแนะน า เหมือนเราไดเ้ห็นวา่คนอืน่ท ายงัไง เราท ายงัไงเราเอาเทคนคิเพือ่น
มาไดเ้หมือนกนั ก็ชอบบรรยากาศแบบนีน้ะคะ มนัไดเ้รียนรูร่้วมกนั” 

“ครูจะเห็นว่าเด็กป้ันดินน ้ามันเป็นรูปร่างสัตว์ต่าง ๆ ไดห้ลากหลายมีทัง้ง่าย มีทัง้ยาก 
อย่างนอ้ยก็ป้ันได ้4 คน จาก 9 คน ก็พฒันากนัไปแต่ก็ท าใหน้กัเรียนก็เกิดการเรียนรูค้รูเองก็รูว้่า
จะน าไปสูผ่ลงานของตวัเองยงัไงคะ่” 

 
ผลการประเมินการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 

นอกจากผลการสะทอ้นการเปล่ียนแปลงดงักล่าวผูว้ิจัยไดมี้การประเมินผล คือ ผล
ประเมินตนเอง โดยใหค้รูประเมินสมรรถนะของตนเองภายหลงัเสร็จสิน้กระบวนการวิจยัสามารถ
สรุปผลการวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

ตาราง 33 สรุปผลการวิเคราะหก์ารประเมินสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโรงเรียนท่ี 2 

สมรรถนะ ค่าเฉลี่ย แปลผล 
1. ทักษะ   
สามารถใชก้ระบวนการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน 4.79 มากที่สดุ 
การน าผลการวิจยัมาใชเ้พื่อพฒันาผูเ้รยีน 4.74 มากที่สดุ 
รูจ้กัและวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบคุคล 4.63 มากที่สดุ 
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ตาราง 33 (ตอ่)  

สมรรถนะ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

การวางแผนและวิเคราะหปั์ญหาเพื่อน าไปสูก่ารท าวิจยั 4.53 มากที่สดุ 

มีการสบืคน้ขอ้มลูไดอ้ยา่งหลากหลาย 4.47 มากที่สดุ 

สามารถบรหิารจดัการชัน้เรยีนได ้ 4.47 มากที่สดุ 

สามารถวิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผลการวิจยัได ้ 4.32 มากที่สดุ 

สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 4.21 มากที่สดุ 

2. ความรู้   

มีการก าหนดปัญหาการวิจยั 4.58 มากที่สดุ 

สามารถออกแบบการจดักระบวนการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 4.53 มากที่สดุ 

สามารถเขียนรายงานการวจิยัได ้ 4.53 มากที่สดุ 

สามารถแสวงหาแหลง่ความรูเ้พือ่น ามาใช ้
ออกแบบการวิจยัได ้

4.37 มากที่สดุ 

มีการก าหนดนวตักรรมเพื่อใชใ้นการท าวิจยั 4.26 มากที่สดุ 

สามารถเลอืกหรอืสรา้งเครือ่งมือที่ใช ้
ในการวิจยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.47 มากที่สดุ 

มีการตรวจสอบและหาคณุภาพของ 
เครือ่งมือที่ใชใ้นการวจิยั 

4.11 มากที่สดุ 

สามารถวิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผลการวิจยั 4.42 มากที่สดุ 

3. ความคดิเห็นเกี่ยวกับตนเอง   

มีความรกัในวชิาชีพครู 4.95 มากที่สดุ 

มีความภมูใิจในตนเอง 4.79 มากที่สดุ 
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ตาราง 33 (ตอ่)  

สมรรถนะ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

เช่ือวา่การวจิยัมคีวามส าคญัตอ่การพฒันาวชิาชีพครู 4.68 มากที่สดุ 

มีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง 4.58 มากที่สดุ 

มีวิสยัทศันใ์นการท างาน 4.53 มากที่สดุ 

เช่ือวา่กระบวนการวิจยัท าใหค้รูพฒันาการเรยีนการสอนไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ 

4.53 มากที่สดุ 

มีทศันคติทีด่ีตอ่การท าวิจยั 4.47 มากที่สดุ 

4. คุณลักษณะประจ าตัวของบุคคล   

มีการสือ่สารเชิงบวกกบัผูเ้รยีน เพื่อนรว่มงาน  
และผูบ้งัคบับญัชา 

4.74 มากที่สดุ 

มีความมุง่มั่น ตัง้ในในการท างานวิจยั 4.68 มากที่สดุ 

มีความรบัผิดชอบ 4.68 มากที่สดุ 

ใฝ่หาความรูอ้ยูเ่สมอ 4.58 มากที่สดุ 

มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 4.58 มากที่สดุ 

มีความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ 4.21 มากที่สดุ 

มีการวิพากษว์ิจารณอ์ยา่งมเีหตผุล 4.21 มากที่สดุ 

5. แรงจูงใจ   

มีความภาคภมูิใจที่ท าวิจยัส  าเรจ็ตามเปา้หมาย 4.68 มากที่สดุ 

มีความพยายามปรบัปรุงวิธีการท างานของตนเองอยูเ่สมอ 4.63 มากที่สดุ 

มีความมุง่มั่นตอ่การท าวจิยัใหส้  าเรจ็ตามเปา้หมาย 4.58 มากที่สดุ 

มีการตัง้เปา้หมายที่ทา้ทายในการท างาน 4.47 มากที่สดุ 
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จากผลการประเมินตนเองพบว่าผูร้ว่มวิจยัส่วนใหญ่มีสมรรถนะดา้นการวิจยัอยูใ่นระดบั
มากท่ีสดุ แบง่เป็นองคป์ระกอบดา้นสมรรถนะ พบวา่  

1. ด้านทักษะ ผู้ร่วมวิจัยมี ระดับคะแนนการประเมินตนเอง ในเรื่องการใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.79 รองลงมาคือ การน า
ผลการวิจัยมาใชเ้พ่ือพัฒนาผู้เรียน ค่าเฉล่ีย 4.74 และรูจ้ักและวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล 
คา่เฉล่ีย 4.63 ตามล าดบั  

2. ด้านความรู ้ผู้ร่วมวิจัยมีระดับคะแนนการประเมินตนเอง ในเรื่องการก าหนด
ปัญหาการวิจยั มากท่ีสดุ คา่เฉล่ีย 4.58 รองลงมาคือ สามารถออกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้
ไดด้ว้ยตนเอง คา่เฉล่ีย 4.53 และสามารถเขียนรายงานการวิจยัได ้คา่เฉล่ีย 4.53 ตามล าดบั 

3. ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง ผูร้ว่มวิจยัมีระดบัคะแนนการประเมินตนเองใน
เรื่องการมีความรกัในวิชาชีพครู มากท่ีสดุ คา่เฉล่ีย 4.95 รองลงมาคือ มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
คา่เฉล่ีย 4.79 และ เช่ือวา่การวิจยัมีความส าคญัตอ่การพฒันาวิชาชีพครู คา่เฉล่ีย 4.68 ตามล าดบั 

4. ดา้นคณุลกัษณะประจ าตวัของบคุคล ผูร้ว่มวิจยัมีระดบัคะแนนการประเมินตนเอง 
ในเรื่องการส่ือสารเชิงบวกกับผูเ้รียน เพ่ือนร่วมงานและผูบ้ังคบับญัชา มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.74 
รองลงมาคือ มีความมุ่งมั่นตัง้ใจในการท างานวิจยั ค่าเฉล่ีย 4.68 และมีความรบัผิดชอบ คา่เฉล่ีย 
4.68 ตามล าดบั  

5. ดา้นแรงจงูใจ ผูร้ว่มวิจยัมีระดบัคะแนนการประเมินตนเองในเรื่องความภาคภูมิใจ
ท่ีท าวิจัยส าเร็จตามเป้าหมาย มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.68 รองลงมาคือ มีความพยายามปรบัปรุง
วิธีการท างานของตนเองอยู่เสมอ ค่าเฉล่ีย 4.63 และมีความมุ่งมั่นต่อการท าวิจัยใหส้  าเร็จตาม
เปา้หมาย คา่เฉล่ีย 4.58 ตามล าดบั  

ทัง้นี ้ผูร้ว่มวิจยัไดพ้ฒันางานวิจยัในชัน้เรียนเป็นผลงานวิจยัของตนเอง ไดด้งันี  ้

ตาราง 34 สรุปผลงานวิจยัของผูร้ว่มวิจยัในโรงเรียนท่ี 2 

คนที ่ ผลงานวิจัย สรุปผลการวิจัย 

1 
(ครูนก) 

 

ทกัษะทางภาษาดา้นการอา่นและการ
เขียนของเดก็ปฐมวยัที่ไดร้บัการจดั
กิจกรรมการอา่นรว่มกนั 

นกัเรยีนมีพฒันาการทางดา้นภาษาดา้นการอา่น
และการเขยีนสงูขึน้, ไดร้บัการสง่เสรมิพฒันาการ
ทัง้ 4 ดา้น 

2 
(ครูปา) 

 

 การสง่เสรมิพฒันาการดา้นกลา้มเนือ้มือ
ใหแ้ข็งแรงโดยใชศ้ิลปะการป้ัน 

นกัเรยีนมีพฒันาการดา้นรา่งกาย กลา้มเนือ้มือที่
แข็งแรงประสานกบัตาไดด้ีขึน้, มพีฒันาการดา้น
อารมณ ์จิตใจ มีสมาธิ จดจ่อมากขึน้ 
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ตาราง 34 (ตอ่)  

คนที ่ ผลงานวิจัย สรุปผลการวิจัย 

3 
(ครูฝน) 

 

การพฒันาความสามารถในการรูค้า่
จ านวน 1-20 ของนกัเรยีนชัน้อนบุาล 3 
โดยใชช้ดุกิจกรรมมหศัจรรยส์ตัวโ์ลก
หรรษา 
 

นกัเรยีนมีพฒันาการดา้นสติปัญญา
ความสามารถดา้นคณิตศาสตร ์การรูค้า่
จ านวน 1-20 อยูใ่นระดบัด ี

4 
(ครูชชั) 

 

การพฒันาทกัษะการอา่นออกเสยีงของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 โดยการใช้
นิทาน 

นกัเรยีนมีพฒันาการอา่นออก, สามารถอา่น
ออกเสยีงได ้และมีพฒันาการในการอา่นออก
เสยีงดีขึน้ 

5 
(ครูแตงโม) 

 

การพฒันาทกัษะการอา่นออกเสยีงค าศพัท์
ภาษาองักฤษนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 
2 โดยใชบ้ตัรค า (Flash card) 
 

นกัเรยีนไดร้บัการฝึกทกัษะการอา่นสะกดค า
และจดจ าความหมายค าศพัทไ์ด ้และมีทกัษะ
ในการอา่นและสามารถจดจ าความหมาย
ค าศพัทด์ีขึน้ 

6 
(ครูกอ้ยใหญ่) 

  

การฝึกทกัษะการแสดงและการเคลือ่นไหว
พืน้ฐานนาฏศิลป์ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 1 โดยใชร้ะบบเพื่อนช่วย
เพื่อน 

นกัเรยีนสามารถจดจ าทา่ร  า และเคลือ่นไหว
ทา่ทางไดด้ีขึน้, มีความกลา้แสดงออก และ
ปรบัตวัเขา้กบัเพื่อนไดด้ี ชว่ยเหลอืกนัมากขึน้ 

7 
(ครูกอ้ยเลก็) 

 

การพฒันาแบบฝึกทกัษะเพื่อสง่เสรมิการ
อา่นสะกดค าของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 1 

นกัเรยีนมคีวามสามารถดา้นการอา่นสะกดค า
สงูขึน้, อา่นไดถ้กูตอ้งตามหลกัภาษาไทย และ
สามารถฝึกสะกดค าไดด้ว้ยตนเอง 

8 
(ครูมกุ) 

 

การพฒันาแบบฝึกทกัษะการหารเศษสว่น            
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 

นกัเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร ์
เรือ่งการหารเศษสว่น สงูขึน้ 

9 
(ครูมะเหมี่ยว) 

 

การพฒันาทกัษะการอา่นและการเขียนค า
ราชาศพัทโ์ดยใชแ้บบฝึกการอา่นและการ
เขียนค าราชาศพัทช์ัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 

นกัเรยีนมีพฒันาการดา้นทกัษะการอา่นและ
เขียนค าราชาศพัท ์สงูขึน้ และมีความสนใจใน
การเรยีนภาษาไทยมากขึน้ 

10 
(ครูกระแต) 

 

การพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะหใ์นกลุม่
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา เรือ่ง การใช้
แผนท่ีและภาพถ่าย โดยใช ้Power Point 
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 

นกัเรยีนไดร้บัการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์
, มีความสนใจในการเรยีนดขีึน้, มีทกัษะการ
ท างานเป็นทีม 
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ตาราง 34 (ตอ่)  

คนที ่ ผลงานวิจัย สรุปผลการวิจัย 

 
11 

(ครูตั๋ง) 

การจดักิจกรรมการเรยีนรูว้าดภาพระบายส ีโดย
ใชบ้ทเรยีนสือ่ประสม ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 5 

นกัเรยีนไดร้บัการสง่เสรมิความสามารถ
ทางดา้นศิลปะ มีทกัษะการวาดภาพระบายสี
ไดด้ีขึน้ 

12 
(ครูอว่ม)  

 

การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกลุม่สาระการ
เรยีนรูก้ารงานอาชีพ เรือ่ง งานช่าง โดยใช้
บทเรยีนส าเรจ็รูป ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 4 

นกัเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการฝึก
ทกัษะงานชา่ง, เพื่อสง่เสรมิการมงีานท า 
และทกัษะการท างานท่ีหลากหลาย 

13 
(ครูเป็น
หนึง่) 

 

การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกลุม่สาระการ
เรยีนรูก้ารงานอาชีพ เรือ่ง การบนัทกึรายรบั-
รายจา่ย ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ดว้ย
วิธีการเรยีนแบบเพือ่นช่วยเพื่อน 

นกัเรยีนไดร้บัการปลกูฝังคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค,์ สง่เสรมิความมีวินยั, การท างาน
รว่มกบัผูอ้ื่นไดม้ากขึน้ 

14 
(ครูจอย) 

 

การพฒันาทกัษะการอา่นจบัใจความส าคญัโดย
ใชแ้บบฝึกทกัษะการอา่นจบัใจความส าคญัของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 

นกัเรยีนมีทกัษะดา้นการอา่นจบัใจความ
ส าคญัดีขึน้ เพื่อสง่เสรมิ พฒันาทกัษะการคิด
วิเคราะห ์

15 
(ครูเอ)้ 

 

การพฒันาทกัษะการอา่นออกเสยีงและเขยีน
สะกด ค าศพัทภ์าษาองักฤษ ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษา  ปีที่ 1 

นกัเรยีนมีทกัษะดา้นการอา่นและการเขยีน
สะกดค าพืน้ฐานภาษาองักฤษดขีึน้, มีเจตคติ
ที่ดี และรกัในวชิาภาษาองักฤษมากขึน้ 

16 
(ครูนสั) 

 

การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร ์
เรือ่ง อสมการ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ ของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 

นกัเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชา
คณิตศาสตร ์เรือ่ง อสมการ สงูขึน้, มีความ
มุง่มั่นในการเรยีนมากขึน้ 

17  
(ครู

นกกระจิบ) 

การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิทยาศาสตร ์
เรือ่ง แรงและการเคลือ่นท่ีของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 2 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 

นกัเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในวิชา
วิทยาศาสตร ์เรือ่งแรงและการเคลือ่นท่ี 
สงูขึน้, มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ดีขึน้ 

18 
(ครูเสอื) 

 

การพฒันาแบบฝึกทกัษะเพื่อสง่เสรมิการคิด
วิเคราะห ์เรือ่ง การก าหนดและวเิคราะหปั์ญหา
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 

นกัเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิในวชิาวิทยาการ
ค านวณสงูขึน้, มีทกัษะการคิดวิเคราะหเ์พื่อ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนวชิาอ่ืน ๆ ได ้

19 
(ครูเบส) 

 

การพฒันาทกัษะการเสริฟ์มือลา่ง โดยใชส้ือ่การ
เรยีนรู ้Serve Basic Board รายวิชาพลศกึษา
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 

นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจ และมีทกัษะการเสริฟ์
ดว้ยมือลา่ง ในการเลน่วอลเลย่บ์อลดีขึน้ 



  184 

จากผลการด าเนินกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการเพ่ือสรา้งรูปแบบสมรรถนะดา้น
การวิจยัในระยะท่ี 2 เกิดผลลพัธท่ี์ส าคญั คือ เกิดระบบการใหค้  าปรกึษาดา้นงานวิจยัในโรงเรียนท่ี 
2 โดยจดักิจกรรมกลุ่มดว้ยการมอบหมายบทบาทการใหค้  าปรกึษากลุ่มแบบหมุนเวียน นดัหมาย
ส่งความตอ้งการหรือปัญหาในการวิจัยมายังเพ่ือนครูแกนน านักวิจัย ซึ่งถูกแต่งตัง้ขึน้เพ่ือช่วย
สนับสนุนนักวิจัยหรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกให้ช่วยตอบค าถามหรือช่วยเหลือใหค้  าปรึกษาดา้น   
ต่าง ๆ หากครูแกนน านักวิจัยเห็นว่าครูในโรงเรียนท่านใดเคยมีประสบการณ์แกปั้ญหาดงักล่าว 
โดยในระยะแรกของการจัดการระบบการใหป้รึกษาดา้นงานวิจัยนีผู้ว้ิจัยไดส้ังเคราะหรู์ปแบบท่ี
เกิดขึน้ตัง้แต่ระยะท่ี 1 จนจบระยะท่ี 2 เพ่ือใหผู้ร้่วมวิจยัไดร้ว่มกนัปรบัปรุงและดึงจุดเด่นของการ
ขบัเคล่ือนในแตล่ะกระบวนการ สามารถสรุปออกมาเป็นรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยั
ของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหาของโรงเรียนท่ี 2 โดยน าเสนอในหวัขอ้ถดัไป 

 
สรุปรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยโดยใช้สุนทรียแสวงหาของโรงเรียนที ่2 

จากผลการด าเนินการทั้งสิน้ 2 ระยะของโรงเรียนท่ี 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง      
มีบริบทของการขบัเคล่ือนสมรรถนะดา้นการวิจยัในลกัษณะของการขบัเคล่ือนทัง้โรงเรียนคือ มีผู้
รว่มวิจยัทัง้สิน้ 20 คนเขา้รว่ม โดยผูว้ิจยัไดน้  าแนวทางสุนทรียแสวงหามาขบัเคล่ือนรว่มกบัการดึง
พลงักลุ่มเขา้มาพัฒนา ผูว้ิจยัเนน้การสรา้งค าถามเชิงบวกตัง้แต่ระยะท่ี 1 เพ่ือใหเ้กิดการสะทอ้น
ศกัยภาพท่ีตนเองมี และเปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มวิจยัไดค้ดัเลือกสมรรถนะเฉพาะท่ีตอ้งการพฒันาดว้ย
ตนเอง ท าใหมี้ความพยายามในการยกระดบัสมรรถนะดา้นการวิจยั ขอ้คน้พบท่ีส าคญัคือ การใช้
สนุทรียแสวงหารว่มกบับรรยากาศกลัยาณมิตร โดยการสรา้งความปลอดภยัในการพดูคยุ ในขณะ
ท่ีระยะท่ี 2 ผูว้ิจยัยงัคงด าเนินการพฒันาสมรรถนะการวิจยัดว้ยวิธีการสนุทรียแสวงหา โดยมุ่งการ
พฒันาคุณภาพดา้นกระบวนการท าวิจยั ใหส้อดคลอ้งกับการตัง้เป้าหมายของผูร้่วมวิจัย นั่นคือ 
การเป็นโรงเรียนนกัวิจยั มีผลการประเมินคณุภาพดา้นการท าวิจยัของโรงเรียนสูงขึน้ ทัง้นีผ้ลการ
วิเคราะหรู์ปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยของครูโดยใชสุ้นทรียแสวงหา โรงเรียนท่ี 2 
สามารถสรุปไดด้งัภาพประกอบ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 13 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใช ้         สนุทรียแสวงหา  
โรงเรียนท่ี 2 
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จากการด าเนินการทั้งสิน้ 2 โรงเรียน ผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์เพ่ือสรา้งรูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา เพ่ือจดัท าเป็นคู่มือตามวตัถุประสงค์
ขอ้ท่ี 3 ต่อไป ทัง้นีผู้้วิจัยสามารถสังเคราะหก์ระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการใช้
สนุทรียแสวงหากบัการขบัเคล่ือนสมรรถนะดา้นการวิจยัท่ีแบง่ออกเป็น 5 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 
ดา้นทักษะดา้นความรู ้ดา้นความเขา้ใจเก่ียวกับตนเอง ดา้นคุณลักษณะส่วนบุคคล และดา้น
แรงจงูใจสามารถสรุปไดด้งัตาราง 

ตาราง 35 สรุปแนวทางท่ีใชก้ารพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัทัง้ 5 องคป์ระกอบหลกั 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะยอ่ย 
โรงเรียน 

แนวทางการพัฒนา 
1 2 

ดา้นทกัษะ 1. การคิดวิเคราะหปั์ญหาและ
ผลการวิจยั 
2. การแกปั้ญหา 
3. การสงัเกตพฤติกรรม 
4. การสบืคน้ขอ้มลู 
5. การสรา้งและใชส้ือ่ที่หลากหลาย 
6. การสือ่สารกบัผูเ้รยีน 

✓ 
 
✓ 
✓ 
✓ 

 

✓ 
 
 
 

 
✓ 
✓ 

- การอบรมและฝึกปฏิบตั ิ
- การวางแผนจดัการศกัยภาพของตนเอง 
- การสรา้งระบบใหค้ าปรกึษา 
- ระบบการนิเทศติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 

ดา้นความรู ้ 1. รูปแบบการเขยีนรายงานการ
วิจยั 
2. ดา้นกระบวนการวิจยั 
3. เขา้ใจสาเหตแุละความแตกตา่ง
รายบคุคล 
4. ความรูเ้รือ่งการจดัการเรยีนการ
สอน 

✓ 
✓ 

 

 
 
✓ 

 
✓ 

 

- การอบรมและฝึกปฏิบตั ิ
- การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้รว่มอภิปราย 
- การจดักลุม่ความเช่ียวชาญ 
- ระบบการใหค้  าปรกึษา 
- การนิเทศใหค้วามรู ้
- ใชต้วัแบบ สรา้งตวัอยา่งการพฒันา
ความรู ้
- การสนบัสนนุเช่ือมโยงฐานขอ้มลูของ
โรงเรยีนในดา้นขอ้มลูนกัเรยีนรายบคุคล  

ดา้นความ
เขา้ใจเก่ียวกบั
ตนเอง 

1. ความรกัในวิชาชีพครู 
2. มีความเมตตาตอ่นกัเรยีนและ
เพื่อนรว่มงาน  

✓ 
✓ 

 

✓ 
✓ 

 

- การยอ้นเลา่ประสบการณแ์ละสะทอ้น
ความประทบัใจของตนเอง  
- การแลกเปลีย่น ระดมสมอง จบัคูบ่ดัดี ้
- การใชต้วัแบบจงูใจและสรา้งแรง
บนัดาลใจตอ่วชิาชีพครู 
- การช่ืนชมใหก้ าลงัใจ 
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ตาราง 35 (ตอ่) 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะยอ่ย 
โรงเรียน 
1        2 

แนวทางการพัฒนา 

ดา้น
คณุลกัษณะ
ประจ าตวัของ
บคุคล 

1. มีความอดทนมุง่มั่น 
2. ช่างสงัเกตและตัง้ค าถาม 
3. กลา้ตดัสนิใจและลงมือปฏิบตัิดว้ย
ตนเอง 
4. รบัผิดชอบตอ่ผลที่เกิดขึน้ 
5. มีความรบัผิดชอบตอ่งานท่ีท า 
6. รกัในการแสวงหาความรูอ้ยูเ่สมอ 

✓ 
✓ 
✓ 

 
✓ 

 
 

✓ 
✓ 
✓ 

 
✓ 
✓ 
✓ 

 - การยอ้นเลา่ประสบการณแ์ละ
สะทอ้นความประทบัใจของตนเอง  
- การอบรมและฝึกปฏิบตั ิ
- การวางแผนจดัการศกัยภาพของ
ตนเอง 
- สรา้งบรรยากาศชมุชนแหง่การเรยีนรู ้
- ใชต้วัแบบจงูใจและสรา้งแรงบนัดาล
ใจ 

ดา้นแรงจงูใจ 1. มุง่มั่นตอ่ความส าเรจ็ในการพฒันา
ตนเองและผลงาน 
2. เอาใจใสก่บัทกุงาน 

✓ 
 
 

✓ 
 
✓ 

- การยอ้นเลา่ประสบการณแ์ละ
สะทอ้นความประทบัใจของตนเอง  
- การช่ืนชมใหก้ าลงัใจ 
- การตัง้ค  าถามทรงพลงั 
- เทคนิคการก าหนดเปา้หมาย 
- ใชต้วัแบบจงูใจและสรา้งแรงบนัดาล
ใจ 

 
อย่างไรก็ตามสมรรถนะดา้นการวิจัยท่ีกล่าวมาข้างตน้นั้น ผู้ร่วมวิจัยไดค้ัดเลือกบาง

สมรรถนะย่อยมาประยุกตใ์ชพ้ัฒนาร่วมกับสมรรถนะดัง้เดิมท่ีตนเองมี ซึ่งยืดหยุ่นไปตามความ
ตอ้งการรายบุคคล แตอ่ย่างไรก็ตามผูว้ิจยัไดส้งัเคราะหรู์ปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยั
ของครูดว้ยแนวคดิสนุทรียแสวงหาไดด้งัตาราง  

ตาราง 36 ผลสรุปการสงัเคราะหรู์ปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูทัง้สองโรงเรียน 

ระยะ/ ขั้นตอน กิจกรรม เงือ่นไขสนับสนุน 

ระยะที่ 1 : มุ่งเน้นการสร้างคุณลักษณะการเป็นครูที่มีสมรรถนะด้านการวิจัย 

ขัน้การคน้หา 1. การคน้หาประสบการณใ์นอดตีที่ท  าใหภ้าคภมูิใจ - การเลอืกสมรรถนะยอ่ยได้
ดว้ยตนเอง 
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ตาราง 36 (ตอ่)  

ระยะ/ ขั้นตอน กิจกรรม เงือ่นไขสนับสนุน 

 2. ท าลายขอ้จ ากดัทางความคิด 2 แนวทาง 
  2.1 การควบคมุ: บรรยากาศและความกงัวลใจ 
  2.2 การปรบัปรุง: ขอ้จ ากดัจากงานประจ า 

- ลดขอ้จ ากดัดา้นเวลาในการ
สือ่สารและการเรยีนรู ้

ขัน้การสรา้งฝัน 1. ก าหนดเปา้หมายการพฒันาสมรรถนะดา้น
การวจิยัที่เป็นไปได ้
2. ท าความเขา้ใจตอ่เปา้หมายโดยใหน้ิยาม, 
ความหมาย และพฤตกิรรมบง่ชี ้
3. เปรยีบเทียบเปา้หมายและความเป็นจรงิ 
รวมถงึปรบัเปลีย่นและระบใุหช้ดัเจนขึน้ 
4. สบืคน้สาเหตหุรอืกลไกที่สนบัสนนุการปฏิบตัิ
ตามเปา้หมาย 

- การสรา้งบรรยากาศสง่เสรมิ
จินตนาการ 
- การควบคมุเง่ือนไขการแสดง
ความคิดเห็น เนน้การเคารพ
และสง่เสรมิกนั 
- การสรา้งแรงบนัดาลใจจาก
ตวัแบบ 
- การใชค้  าถามทรงพลงักระตุน้
จินตนาการ 

ขัน้การออกแบบ 1. การสรา้งทางเลอืกที่หลากหลายและยดืหยุน่ 
2. คดัเลอืกแนวทางที่ช่ืนชอบหรอืเป็นแนวทางที่ดี
ที่สดุ 
3. ก าหนดรายละเอยีดในแผนปฏิบตัิการ 

- ใชก้ระบวนการวางแผนตามที่
ผูร้ว่มวิจยัรูส้กึคุน้เคย 
- ควรอยูใ่นขอบเขตการใช้
ทรพัยากรที่มีอยูเ่ดมิ 

ขัน้การท าใหถ้งึ
เปา้หมาย 

1. การติดตามการปฏิบตัติามแผน เช่น การเขา้
รว่มอบรม การทดลองสรา้งเคา้โครงงานวจิยั เป็น
ตน้ 
2. สะทอ้นผลการเปรยีบเทียบความเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึน้ 
3. การวางเปา้หมายขัน้ถดัไป 

- การเปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มวิจยั
ปรบัเปลีย่นเปา้หมายได ้
- ช่ืนชมตอ่การเปลีย่นแปลง 
- ตัง้ค  าถามอนัทรงพลงั 
- การสนบัสนนุทรพัยากรที่
จ  าเป็นเพิ่มเติม  
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ตาราง 36 (ตอ่)  

ระยะ/ ขั้นตอน กิจกรรม เงือ่นไขสนับสนุน 
ระยะที่ 2: การลงมือปฏิบัติและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่คงทน 
ขัน้การคน้หา 1. จดัการศกัยภาพของตนเอง 

2. คน้หาจดุแข็งภายนอก 
- การสนบัสนนุดา้นวิชาการ 
- การช่ืนชมและใหก้ าลงัใจ 

ขัน้การสรา้งฝัน 1. แบง่ปันภาพฝันรว่มกบัเพื่อน  
2. การวางเปา้หมายปลายทางใหช้ดัเจน 

- การสนบัสนนุจากผูบ้รหิาร 

ขัน้การออกแบบ 1. การบรูณาการการพฒันาสมรรถนะกบังานปกติ  
2. การเลอืกใชเ้ทคนิคทีเ่ฉียบคม 

- เทคนิคการน าเปา้หมายเป็น
จดุตัง้ตน้ 
- การสรา้งบรรยากาศที่ไมม่ี
ขอ้จ ากดัการประเมินตาม
ตวัชีว้ดั 

ขัน้การท าใหถ้งึ
เปา้หมาย 

1. การขอรบัค าปรกึษาและนิเทศติดตามอยา่ง
สม ่าเสมอ 
2. การสะทอ้นผลการเปลีย่นแปลง 
3. การตรวจสอบเปรยีบเทียบเปา้หมาย 

- ระบบเดิมของโรงเรยีนที่
สนบัสนนุการพฒันาสมรรถนะ
ดา้นการวจิยัของครูใหย้ั่งยืน 
- การสนบัสนนุบรรยากาศการ
เรยีนรูด้า้นการท าวิจยั  

 

สรุปการวิเคราะหผ์ลการถอดบทเรียน (AAR) 
นอกจากนีภ้ายหลังท่ีด  าเนินการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยของครูโดยใช้ 

สุนทรียแสวงหา ครบวงรอบท่ี 2 ผูว้ิจัยไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้เขา้ร่วมวิจัยไดถ้อดบทเรียนแบบ After 
Action Review (AAR) เพ่ือสะทอ้นปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ีสรา้งให้เกิดการเปล่ียนแปลง ผูว้ิจัย
พบวา่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ปรากฏขึน้ในระดบับคุคล คือ มีความกลา้ในการปรกึษาหรือแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการท าวิจยั เกิดความมั่นใจในตนเองและเช่ือมั่นว่าตนเองสามารถท างาน
วิจัยได ้ไดร้บัก าลังใจจากเพ่ือนในยามท่ีตอ้งการก าลังใจ สามารถจัดการกับชีวิตของตนเองได ้
ดงัเช่น การแบ่งเวลา รวมถึงไดส้ะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงเชิงบรรยากาศในการท าวิจัยร่วมกัน 
โดยเฉพาะมีก าลงัใจในการท างานไปรว่มกนั สามารถยกตวัอยา่งค าพดูไดด้งันี ้
 
 “เมื่อก่อนพี่คิดว่าพี่ไม่เก่ง พี่เป็นครู พี่ไม่ไดเ้ป็นนกัวิจัยมาใหพ้ี่ท า ไม่ใช่ว่าพี่อยากท า 
เพราะพอท าแลว้มนัมีปัญหา มนัท าไม่ไดเ้ราก็ไม่รูว้่าเราจะไปปรึกษาใคร เพือ่นครูที่บอกก็จะบอก
วา่เธอตอ้งท าอยา่งนี ้ๆ ๆ สิ แตเ่อาเขา้จริง ๆ พอพีเ่จอปัญหา พีก็่ไม่กลา้ไปถามเขาคือจริง ๆ ก็เขา
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เป็นเด็กเนอะหรือจริง ๆ เราไม่รูว้่าจะถามว่าอะไรดว้ยซ ้า (หวัเราะ) แต่ตอนนีพ้ีภู่มิใจนะทีพ่ีเ่ป็นทัง้
คนทีส่อนคนอืน่ หรือเรียนรูจ้ากคนอืน่ มนัท าใหเ้รามั่นใจนะ กลา้คิด กลา้ถาม คือกิจกรรมนีม้นัท า
ใหเ้ราเป็นคนแบบนัน้ เหมือน ศน. จะบอกวา่ใหค้ิดอะไรก็ไดม้นัเป็นไปได ้เรากลา้พดูเพราะทกุคนก็
เป็นเหมือนกันคงมีค าถามเหมือนเราน่ะแหละ พี่จะไม่กลวัแลว้ที่จะเดินไปหานอ้ง ๆ เออช่วยพี่
หนอ่ยส ิพีไ่ม่เขา้ใจตรงนี ้หรือพีท่  าแบบนีไ้ดไ้หม ตอนนีไ้ม่กงัวลทีจ่ะถามแลว้” 
 “เมื่อก่อนใช่ไหมคะ เราท าคนเดียว เราก็ไม่รูจ้ะหันไปหาใครแต่พอพี่ ๆ มาวางแผน
ช่วยกนัท า มนัเหมือนวา่เออทีพ่ีเ่ขาสะทอ้นออกมาเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาท าไดต้ัง้แต่แรก เขาแค่ไม่ไดท้อ้ 
เราก็ตอ้งท าไดเ้หมือนกนั พอมันมีเพื่อนท าดว้ยกันมันรูส้ึกดีจนสุดทา้ยแลว้มีงานวิจัยออกมาได ้ 
จริง ๆ”  
 “การบังคับตวัเองบางทีมันก็เครียด แต่พอมาเขา้ร่วมโครงการเราไดร้ับค าพูดที่ดี ตัง้
ค าถามชวนใหค้ิดกลบักลบัมา พอคิดอะไรออกมาแลว้เพือ่นก็พรอ้มสนบัสนนุ เหมือนที่ ศน. บอก
ว่าใหล้ดค าพูดว่าแต่ พอมนัไม่มีค าว่าแต่ มนักลบักลายเป็นว่าเออเราคิดไดน้ี่หว่า แบบนัน้ก็ท าได ้
แบบนีก็้ท าได ้เหมือนมาปลดลอ็คความคดินะ่คะ่”  
 “ตอนที่ยังไม่ไดเ้ขา้ร่วมเราวางแผนอะไรก็ไม่ไดเ้ป็นแบบแผนแบบนี ้แลว้เราก็บังคับ
ตวัเองไม่ไดค้่ะ อย่างทีพ่ีเ่ขาพูดก็ถูกว่าบงัคบัตวัเองก็เครียด แลว้เรามีขอ้อา้งเยอะ แต่หนูจะคิดได้
อย่างหนึ่ง หนูเป็นคนที่ว่าถา้โอกาสมาหนูจะรีบควา้ พอมีคนมาสรา้งกิจกรรมแบบนี ้ผอ. ก็ไม่ว่า
อะไรแถมสนบัสนนุดว้ย หนูจะรีบเลยค่ะ มนัเป็นเรื่องการพฒันาตวัเอง พอไดล้องท าก็ดูว่าเออไม่
ยากนะ ท าได ้ถา้ไดท้ าบ่อย ๆ ท าเรื่อย ๆ ก็คิดว่าเราคงช านาญมากขึน้นะ แลว้ก็ดีใจค่ะที่ว่าพี ่ๆ 
เขาก็เจอแบบเรา เราไดใ้หค้ าแนะน าเขาได ้กิจกรรมนีเ้ขา้มาช่วยเปลี่ยนแนวทางการใชช้ีวิตอะไร
อกีหลายอยา่งดว้ย”  
 
 เม่ือชวนผูเ้ขา้รว่มวิจยัสะทอ้นปัจจยัแหง่ความส าเรจ็ในครัง้นี ้ผูว้ิจยัสามารถวิเคราะหไ์ด้
ว่าปัจจัยท่ีมีความส าคัญ ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 การส่ือสาร โดยผู้เข้าร่วมวิจัยได้
สะท้อนว่าการใช้ค  าพูดและค าถามในเชิงบวกช่วยท าให้รูส้ึกดี ไม่เครียด พร้อมทั้งได้เรียนรู้
ประสบการณท่ี์ดีของเพ่ือน ทุกคนมีความยินดี และช่ืนชมซึ่งกันและกัน ส่งผลใหเ้กิดความสุขใจ
และก าลงัใจในการท าวิจยัไปพรอ้มกนั 
 
 “เราไม่ไดเ้ครียดเพราะวา่เราไม่ไดเ้ร่ิมจากปัญหา AI เร่ิมจากการมองดูว่าเรามีอะไร เรา
ดอีะไร เราจะท าอะไรไดบ้า้ง ซ่ึงมนัรูส้กึดทีีจ่ะคดิจะพดูเกีย่วกบัเรือ่งบวก ๆ”  
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 “ชอบกิจกรรมที่ใหเ้ราไดเ้ล่าประสบการณ์ของเรา และไดฟั้งของเพื่อน ๆ ครูดว้ยกัน 
บางอนัมนัก็ท าใหเ้ราลืมคิดไปว่าเออในสมยันัน้ตอนเราเป็นสาว ๆ เราก็คิดจะเป็นครูไฟแรงแบบนี ้
เหมือนกนั แลว้เอ๊ะมนัหายไปไหนนะ ไฟแรงตอนนัน้” (หวัเราะ) 

 
 “หนูมองว่ามนัเหมือนเป็นกิจกรรมบ าบดัเลยอ่ะ ทกุคนพูดถึงกนัดีหมด ไม่มีใครคอยขดั
กบัใคร ทกุคนมีสิทธิท์ีพู่ดไดเ้พราะมนัท าใหท้ีมเราพฒันา โรงเรียนเราก็พฒันา มนัไม่น่าเชื่อแต่หนู
คดิวา่การพดูด ีๆ ตอ่กนันีแ่หละทีท่  าใหม้นัส าเร็จ”  
 
 มิติท่ี 2 การจัดการ โดยผูเ้ขา้ร่วมวิจัยไดส้ะทอ้นว่าการเขา้ร่วมกิจกรรมในครัง้นีมี้ส่วน
ช่วยสรา้งให้เกิดระบบขนาดเล็กท่ีบูรณาการเขา้กับบทบาทหนา้ท่ีท่ีมีอยู่  สามารถบูรณาการกับ
แนวคดิชมุชนการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพได ้ทัง้นีย้งัพบวา่แมผู้้เขา้รว่มวิจยัแตล่ะคนมีประสบการณจ์ดัท า
แผนการเรียนการสอน แต่อย่างไรก็ตามแผนท่ีสรา้งขึน้ในกิจกรรมนีไ้ดถ้กูก าหนดเป็นแผนท่ีชดัเจน 
มีท่ีมาท่ีไป เช่น การก าหนดสมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาในครัง้นีเ้กิดจากการปรึกษารว่มกับทีมจึง
ก าหนดเป็นสมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันา รวมถึงร่วมวางแผนแนวทางพฒันาจึงเปรียบเสมือนเป็น
การวางแผนจดัการศกัยภาพของตนเอง โดยมีการก าหนดเป้าหมายท่ีจะไปถึงชดัเจน เน่ืองจากใน
ขัน้ตอน Dream ใหส้ะทอ้นถึงความรูส้ึกท่ีตนเองไปอยู่ท่ีจุดนัน้ ผู้เขา้รว่มวิจยัไดก้ล่าวว่าเม่ือคิดถึง
เป้าหมายพรอ้มความรูส้ึก ท าใหเ้กิดพลงัในการจดัการและวางแผนไปสู่ความรูส้ึกนัน้ไดง้่ายกว่า
การท าแผนทั่วไปท่ีระบไุวเ้พียงตวัอกัษร 
 
 “ทีเ่คยท าแผนการสอนเนีย่มนัจะระบแุบบภาพรวมไวว้า่อยากใหไ้ปถึงอย่างนัน้ อย่างนี ้
แต่ จริง ๆ แล้วพอได้เข้ากิจกรรมนี ้ท าให้เราจัดการตัวเองได้ดีขึ้น วางแผนได้ดีขึ้น ก าหนด
เป้าหมายชัดขึ้นเพราะ ศน. ใหเ้ขียนว่าเราจะก าหนดนิยามเป้าหมายเราว่าอย่างไร สังเกตได้
อย่างไรว่าเราถึงแลว้ ความรูส้ึกทีเ่ราจะไปถึงเราจะเป็นอย่างไร เหมือนภาพยนตร์ 4D เลย มาทัง้
รูป รส กลิ่น เสยีง” (หวัเราะ)  
 
 มิติท่ี 3 บรรยากาศท่ีเป็นมิตรและมีความปลอดภัย พบว่าปัจจัยดา้นบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้อ านวยช่วยท าใหเ้กิดชมุชนแห่งการเรียนรูเ้ป็นอีกหนึ่งปัจจยัความส าเร็จ โดย
ผูเ้ขา้รว่มวิจยัไดส้ะทอ้นวา่การเขา้มาในกิจกรรมเพ่ือพดูคยุแลกเปล่ียนเรียนรูก้นัโดยไมต่อ้งเขินอาย
กัน ท าใหรู้ส้ึกถึงมิตรภาพท่ีดีต่อกันมากขึน้ รวมถึงการท่ีผู้วิจัยให้ดึงศกัยภาพท่ีตนเองมีเพ่ือมา
แบง่ปันหรือช่วยเหลือกนั จะพบว่าแมค้รูท่ีไมเ่ช่ียวชาญดา้นไอที แตส่ามารถชว่ยรุน่นอ้งในส่วนของ
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การแบ่งปันประสบการณห์รือเทคนิคท่ีประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัในการก าหนดเนือ้หา
ของการออกแบบการวิจยัหรือกิจกรรมท่ีจะใชท้ดลองกบัเด็กนกัเรียนต่อไป ดงันัน้สามารถสรุปได้
วา่บรรยากาศท่ีเป็นมิตร สรา้งใหเ้กิดชมุชนการเรียนรู ้และแผนการพฒันาสมรรถนะไดเ้ป็นรูปธรรม
มากขึน้  
 
 “หนูไดเ้รียนรูจ้ากพี่ ๆ และเพือ่น ๆ เยอะมาก มนัท าใหค้ิดว่าต่อไปเราจะอยู่กนัแบบนี ้
เหรอ เราท าใหม้นัดีขึน้ไดน้ินา โรงเรียนเรามีงานวิจยัส่งได ้แลว้เราตอ้งท ามนัใหด้ีดว้ย เราแค่ชวน
กนัท า พอมนัออกมาไดแ้บบนีเ้ราก็ชืน่ใจร่วมกนั”  
 “หลงัจากทีท่  ากิจกรรมแลว้เราไดเ้หน็วา่เราช่วยกนัมนัไปไดไ้กล ในหอ้งทีเ่ราอยูก่นัตรงนี ้
มนัเหมือนเป็นหอ้งสมุดที่มีชีวิต คือ มีหลายชีวิตที่มานั่งเล่า นั่งปลอบ นั่งคิด มาแนะน ากันบา้ง 
ผอ.แวะมาใหก้ าลงัใจบา้ง มี ศน. มาใหเ้ติมพลงัใหเ้ราบา้ง มนัเป็นอะไรที่ไม่ตอ้งกลวันะว่าจะท า
ไม่ไดม้นัมีคนหนนุหลงัเราอกีเยอะค่ะ ก็อยากใหม้ีโครงการแบบนีไ้ปเรื่อย ๆ นะคะ ไม่รูว้่าจะท าต่อ
ไดไ้หมแตม่นัมีประโยชน ์มนัท าใหเ้ราเหน็ภาพชมุชนแหง่การเรียนรูไ้ดจ้ริง ๆ คะ่”  
 
 มิติท่ี 4 มิติกระบวนการเสริมสรา้งการเรียนรู ้จากผลการสะทอ้นหลงัจบโครงการพบว่า
ผูใ้หข้อ้มลูบางรายใหค้วามเห็นว่าในปัจจยัความส าเร็จคือการเพิ่มความรู ้เน่ืองจากในระหว่างการ
ท ากิจกรรมครัง้นี ้ผูบ้ริหารไดใ้หก้ารอบรมเรื่องการวิจยัในชัน้เรียน รวมถึงการสรา้งไลนก์ลุ่มเพ่ือ
ขอรบัค าปรกึษาดา้นงานวิจยักบัผูเ้ช่ียวชาญและศกึษานิเทศก ์ซึ่งเป็นการเพิ่มความรูร้ว่มกบัการให้
ค  าปรกึษาท าใหก้ารพฒันาสมรรถนะดา้นงานวิจยัท าไดดี้มากขึน้  
 
 “ไดม้ีโอกาสขอรบัค าปรึกษาเรื่องการรีวิวจากท่าน ศน. ในไลน์ ไดค้ าตอบมาท าใหเ้รา
เคลียร์มากขึน้ ท าใหรู้ว้า่เออมนัใช่วา่ตอ้งเขียนอะไรเยอะแยะ แตส่ิ่งทีเ่ราจะตอ้งเอามาใชค้ือ กรอบ
แนวคิด หรือคอนเซปของเขา ตอนแรกไม่เคยเขา้ใจเลยค่ะว่ามนัจะเอามาใชอ้ย่างไร แต่ว่าตอนที่
ลงปฏิบัติจริงแล้วอาจารย์เขาก็แนะน าทฤษฎีนี ้งานวิจัยนี ้พอเห็นเราก็อยากท าตาม แต่มา
ประยกุต์ใหเ้ขา้กบัเด็กหอ้งเราเอง เพราะเด็กหอ้งหนูมีเด็กพเิศษเยอะ บางทีเราก็ตนัเหมือนกนั เรา
ไม่รูน้ิว่าเด็กกลุ่มพวกนีเ้ราจะควบคุมเขายงัไง เอาใจเขายงัไง แต่พอมีคอนเซปอะไรมาสกัอนั เรา
เอามาใชจ้ริงแลว้เลยถงึบางออ้ วา่เออมนัก็ใชแ้บบนี ้เก็บขอ้มูลแบบนีไ้ป”  
 “เขา้ไปเรียนเพิ่มเติมค่ะ จากเว็บไซต์บา้ง จากหนงัสือบา้ง จากตวัอย่างงานของรุ่นพี่
บา้ง แต่ว่าชอบกิจกรรมนีน้ะคะ มันเหมือนไดท้ัง้วิชาการคืออบรมดา้นวิจัยใหเ้ราดว้ย แลว้ก็ดา้น
ก าลงัใจ คอื ขดุเอาของดขีองตวัเองออกมาใสใ่นงานนะ่คะ่”  
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 ดงันัน้จากผลการสะท้อนหลังจบโครงการดว้ยเทคนิค AAR สามารถสรุปไดว้่าปัจจัย
ความส าเร็จ ประกอบดว้ย 1) การส่ือสารเชิงบวก เช่น การตัง้ค  าถามอันทรงพลัง การช่ืนชมให้
ก าลงัใจ การใชต้วัแบบสรา้งแรงจูงใจ เป็นตน้ 2) การจดัการตนเองและระบบสนบัสนุน เช่น การ
วางแผนจดัการศกัยภาพของตนเอง การก าหนดเปา้หมาย การสรา้งระบบสนบัสนนุ เชน่ การนิเทศ
ติดตามอย่างตอ่เน่ือง การสรา้งกลุ่มความเช่ียวชาญในตนเอง เป็นตน้ 3) บรรยากาศเป็นมิตรและ
สภาพแวดล้อมเอือ้อ านวยต่อการเรียนรู ้เช่น การมีชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิ งวิชาชีพ การสรา้ง
บรรยากาศมิตรภาพ เป็นตน้ 4) การเสริมสรา้งความรูแ้ละก าลงัใจ เช่น การอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
การสรา้งระบบใหค้  าปรกึษากบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นงานวิจยั เป็นตน้  

 
สรุปการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครูโดยใช้ 

สุนทรยีแสวงหา 
การพฒันาและสงัเคราะหรู์ปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรีย 

แสวงหา ในกระบวนการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการ 2 ระยะ โดยระยะท่ี 1 มุ่งเนน้การสรา้ง
คุณลักษณะให้ครูเพ่ือเสริมสรา้งสมรรถนะด้านการวิจัย โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะส าคัญคือ 1) 
สมรรถนะท่ีมีอยู่เดิม ดงัเช่น สมรรถนะเรื่องความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง เรื่องการรกัและเมตตาต่อ
นกัเรียน, การรกัในวิชาชีพ 2) สมรรถนะท่ีมีความจ าเป็นต่อการท าวิจยัท่ีตอ้งการการส่งเสริม โดย
รูปแบบการพฒันาทัง้ 2 ลกัษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ การใชค้  าถามกระตุน้และสรา้งพลงั
ใหก้บัผูเ้ขา้รว่มเกิดความคิดสรา้งสรรคแ์ละความคดิเชิงวิเคราะหเ์พ่ือหาวิธีการท่ีดีท่ีสดุในการไปถึง
เปา้หมาย ในสถานการณห์รือบรบิทท่ีเกิดขึน้ โดยในระยะท่ี 1 มีสมรรถนะท่ีถกูพฒันามากท่ีสดุ คือ 
สมรรถนะดา้นทักษะ ดา้นความรู ้ดา้นคณุลกัษณะประจ าตวัของบุคคล ระยะท่ี 2 มุ่งเนน้การน า
คณุลกัษณะจากระยะท่ี 1 มายกระดบัเป็นรูปธรรม และสรา้งการเปล่ียนแปลงท่ีคงทน ดงันัน้ใน
ระยะท่ี 2 จึงไดด้  าเนินการตามรูปแบบท่ีถูกก าหนดไว ้โดยสมรรถนะท่ีถูกพฒันามากท่ีสุดในขัน้นี ้
คือ สมรรถนะดา้นทกัษะ ดา้นความรู ้และดา้นแรงจงูใจ 

สรุปผลของการสงัเคราะหรู์ปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัในครัง้นี ้เกิดขึน้เป็น
กระบวนการท่ีมีผลต่อเน่ืองกัน ผู้วิจัยเน้นการวางแผนท่ีสามารถยืดหยุ่นปรับเปล่ียนไปตาม
สถานการณ์ได ้รวมถึงแสดงบทบาทเป็นผู้อ  านวยความสะดวกมากกว่าการชีน้  า เน่ืองจากการ
คดัเลือกแนวทางหรือสมรรถนะเฉพาะดา้นดว้ยตวัของผูร้่วมวิจยัเองย่อมท าใหเ้กิดความรบัผิดชอบ 
ความกระตือรือรน้ และท าใหเ้กิดความคงทนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงัเชน่ ผลการสะทอ้นของครู
ท่ีแสดงความคิดเห็นเรื่องการช่ืนชอบในเรื่องการก าหนดเปา้หมายไดด้ว้ยตนเอง นั่นคือ ผูร้ว่มวิจยั
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โรงเรียนท่ี 2 มุง่เนน้เรื่องการเรียนรู ้ไม่เนน้การถกูประเมินผา่นตวัชีว้ดั (KPIs) หากผูว้ิจยัเปิดโอกาส
ดงักล่าวรว่มกบัการสรา้งความปลอดภยัหรือไวเ้นือ้เช่ือใจระหว่างการท าการพฒันา ย่อมท าใหค้รู
สามารถพฒันาคณุลกัษณะใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางหรือเปา้หมายท่ีวางไวไ้ดง้่ายมากขึน้  

สรุปไดว้่าในระยะท่ี 1 มีรูปแบบท่ีด าเนินการตามแนวคดิสนุทรียแสวงหา 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
ขัน้ตอนท่ี 1 การคน้หา (Discovery) โดย 1) การคน้หาประสบการณก์ารใชแ้นวทางการวิจยัท่ีเคย
เกิดขึน้ในอดีตแต่ยังคงน ามาสู่ความภาคภูมิใจในปัจจุบนั 2) ท าลายขอ้จ ากัดทางความคิดดว้ย
แนวทาง 2 แนวทาง คือ แนวทางท่ี 1 การควบคุม (Control) สถานการณ์ให้เกิดบรรยากาศ
กัลยาณมิตร ปลอดภัยต่อการส่ือสารหรือเปิดใจ และเง่ือนไขท่ีปลดปล่อยความกังวลใจเรื่องการ
ด าเนินการตามหลักวิชาการ หรือการน ามาประเมินผลงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจัยเลือก
สมรรถนะท่ีจ าเป็นดว้ยตนเอง แนวทางท่ี 2 การปรบัปรุง (Improve) เพ่ือน ามาแกไ้ขระบบท่ียงัคง
เป็นจุดอ่อนต่อการพัฒนาสมรรถนะ ดงัเช่น ไม่มีเวลาเฉพาะส าหรบัการพัฒนาเฉพาะสมรรถนะ 
ดงันัน้การพฒันาครัง้นีจ้ึงใหค้รูเป็นผูเ้ลือกสมรรถนะเฉพาะดา้นท่ีครูเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีจ  าเป็นและควร
พัฒนาก่อนตามล าดบั ลดขัน้ตอนการขอรบัค าปรึกษาหรือการลองผิดลองถูกลง ดว้ยการสรา้ง
กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ซึ่งท าให้ระยะเวลาของการฝึกฝนหรือพัฒนาสมรรถนะสั้นลง 
ขัน้ตอนท่ี 2 การสรา้งฝัน (Dream) มีขัน้ตอนส าคญั 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ก าหนดเปา้หมายท่ีเป็นไป
ได ้ซึ่งขัน้ตอนนีต้อ้งอาศยัการสรา้งบรรยากาศการสนบัสนนุเชิงความคิด เปิดโอกาสใหป้ลดปล่อย
จินตนาการท่ีตนเองเคยคาดหวงัไว ้แมจ้ะพบว่ามีขอ้จ ากดัเรื่องการนึกภาพดงักล่าวไม่ออก ผูว้ิจยั
สามารถใชว้ิธีการแสดงตวัแบบทัง้รูปแบบตวัแบบจริง ดงัเช่น โรงเรียนท่ี 1 ไดน้  าผูบ้ริหารท่ีไดร้บั
ความศรทัธาจากผูร้ว่มวิจยัทุกคนมาพูดโนม้นา้วใหเ้กิดการคิดและจินตนาการ ในโรงเรียนท่ี 2 ได้
น าตวัแบบยกมาเป็นตวัอย่าง ซึ่งวิธีการดงักล่าวสามารถจดุประกายใหเ้กิดการคิดสรา้งสรรคไ์ด ้2) 
การท าความเขา้ใจต่อเป้าหมาย โดยระบุความหมายหรือนิยามพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงเป้าหมาย
ดงักล่าว 3) เปรียบเทียบเปา้หมายและความเป็นจริง พร้อมระบุเป้าหมาย ผลของขัน้การสรา้งฝัน 
โรงเรียนท่ี 1 คือ การเป็นครูนักวิจัยมืออาชีพ ในขณะท่ีโรงเรียนท่ี 2 คือ การไดร้บัค าช่ืนชมและ
โรงเรียนไดร้บัการยกระดบัการประเมินใหสู้งขึน้ 4) สืบคน้สาเหตหุรือกลไกท่ีช่วยสนบัสนุนใหถ้ึง
เป้าหมาย โดยเง่ือนไขสนบัสนุนในขัน้นีคื้อ การสรา้งบรรยากาศส่งเสริมจินตนาการ การควบคุม
เง่ือนไขในการแสดงความคิดเห็น เคารพและส่งเสริมซึ่งกันและกัน การสรา้งค าถามกระตุน้และ
สรา้งจินตนาการ และการสรา้งแรงบนัดาลใจจากตวัแบบ ขัน้ตอนท่ี 3 การออกแบบ (Design) เป็น
ขัน้ของการน าภาพจินตนาการหรือเป้าหมายมาสรา้งแนวทางการปฏิบตัิ โดยมีขัน้ตอนส าคญั 3 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การสรา้งทางเลือกท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น นั่นคือ การก าหนดแนวทางการ
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ปฏิบตัินัน้สามารถเป็นไปไดห้ลากหลายวิธีการ โดยก าหนดขอ้ดีหรือขอ้เสียของแตล่ะวิธีการ 2) การ
คดัเลือกแนวทางท่ีช่ืนชอบหรือเป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุด 3) การก าหนดรายละเอียดในแผนปฏิบตัิการ 
โดยระบุรายละเอียดท่ีจ าเป็น ดงัเช่น ความถ่ีในการด าเนินกิจกรรมนัน้ ๆ บทบาทหรือผูเ้ขา้รว่มใน
กิจกรรมดังกล่าว อุปกรณ์ท่ีต้องการ เป็นต้น ซึ่งมีความจ าเป็นมากส าหรับโรงเรียนท่ี 2 ท่ีมุ่ง
ขบัเคล่ือนดว้ยพลงักลุม่ เง่ือนไขสนบัสนนุท่ีเก่ียวขอ้งในขัน้ตอนนีคื้อ การใชก้ระบวนการออกแบบท่ี
ครูรูส้ึกคุน้เคย เช่น PLC, PDCA เป็นตน้ และทรพัยากรหรือแนวทางท่ีออกแบบควรอยู่ในขอบเขต
ของทรพัยากรท่ีมีอยู่เดิม และขัน้ตอนท่ี 4 การท าใหถ้ึงเป้าหมาย (Destiny) เป็นขัน้ท่ีผูว้ิจยัมุ่งเนน้
ใหผู้ร้่วมวิจัยทุกคนไดป้ฏิบัติตามแผนการท่ีไดอ้อกแบบไว ้และน ามาประเมินผล โดยมีขัน้ตอน
ส าคญั 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การติดตามการปฏิบตัิตามแผน เช่น การเขา้รว่มอบรม การฝึกทกัษะ 
การสรา้งแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง การขอรบัค าปรึกษาหรือสอบถาม เป็นตน้ 2) สะทอ้นผล
การเปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 3) การวางเปา้หมายในขัน้ถดัไป โดยเง่ือนไขสนบัสนนุ 
ประกอบดว้ย การเปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มวิจยัสามารถปรบัเปล่ียนเปา้หมายหรือแนวทางได,้ ช่ืนชมตอ่
การเปล่ียนแปลง, ตัง้ค  าถามอันทรงพลังท่ีสรา้งหรือกระตุน้ให้เกิดการต่อยอดสมรรถนะ, การ
สนบัสนนุทรพัยากรท่ีจ าเป็นเพิ่มเตมิ 

สรุปไดว้า่ระยะท่ี 2 เป็นระยะท่ีผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มวิจยัน าคณุลกัษณะท่ีถกูสรา้งขึน้
จากระยะท่ี 1 มาสรา้งสรรคใ์หเ้กิดความคงทน เป็นรูปธรรมและมีแบบแผน ในระยะนีพ้บวา่เง่ือนไข
สนบัสนนุจากภายนอก ดงัเช่น การสนบัสนนุก าลงัใจจากผูบ้ริหารโรงเรียน การสนบัสนนุทรพัยากร
เพ่ือการด าเนินการตามแผนของโรงเรียนหรือชุมชน เป็นเง่ือนไขท่ีท าให้เกิดผลลัพธ์ของการ
ยกระดบักระบวนการท าวิจยั การปรบัปรุงเทคนิคการจดัการเรียนการสอนของครู รวมถึงเกิดระบบ
การแลกเปล่ียนเรียนรูท่ี้เขม้แข็งมากขึน้หากเทียบกบัในระยะท่ี 1 สงัเกตไดจ้ากการเขา้รว่มกลุ่มท่ีมี
สมาชิกเพิ่มมากขึน้ โดยผูเ้ขา้รว่มวิจยัทกุคนทราบถึงความเช่ียวชาญและความถนดัของแตล่ะคน
ท าใหก้ารสอบถามค าถามหรือปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างการท าวิจยั ทัง้นีใ้นระยะท่ี 2 ผูว้ิจยัไดแ้บ่ง
ออกเป็น 4 ขัน้ตอน ขัน้ตอนท่ี 1 การคน้หา (Discovery) จากระยะท่ี 1 ผูร้ว่มวิจยัไดร้่วมกันคน้หา
จดุแข็งและศกัยภาพอีกครัง้ มีขัน้ตอนส าคญั 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) จดัการศกัยภาพของตนเอง นั่น
คือ ผู้ร่วมวิจัยไดจ้ัดการดึงศกัยภาพท่ีปรากฏในระยะท่ี 1 มาจัดท าอย่างเป็นระบบมากขึน้ โดย
โรงเรียนท่ี 1 มุ่งเนน้การสรา้งแผนปฏิบตัิรายบุคคล (Action plan) และโรงเรียนท่ี 2 มุ่งเนน้การจดั
กลุ่มความเช่ียวชาญเพ่ือน าเสนอหรือหาความรูก้บักลุ่มเพ่ือนรว่มงานได ้2) คน้หาจดุแข็งภายนอก 
เชน่ เครือขา่ยท่ีมีความพรอ้ม กลุ่มครูภายในโรงเรียนท่ีมีความช านาญ เป็นตน้ เง่ือนไขสนบัสนนุใน
ขัน้ตอนนีคื้อ การสนับสนุนความช่วยเหลือดา้นวิชาการ เช่น การอบรม การใหแ้บบฝึกหัด การ
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ประเมินและใหข้อ้เสนอแนะการสนบัสนนุอปุกรณ ์เป็นตน้ รวมถึงเง่ือนไขการช่ืนชมและใหก้ าลงัใจ
ในการเขียนโครงร่างของการวิจัย ขัน้ตอนท่ี 2 การสรา้งฝัน (Dream) เป็นขัน้ของการสรา้งภาพ
จินตนาการเก่ียวกบัการท าวิจยัท่ีมีคณุภาพ มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีใชเ้ทคนิคท่ีเฉียบ
คม โดยมีขั้นตอนส าคัญ  2 ขั้นตอน คือ 1) การแบ่งปันภาพฝันร่วมกันกับ เพ่ือน 2) การ
วางเป้าหมายปลายทางให้ชัดเจน เง่ือนไขสนับสนุนในขั้นตอนนี ้คือ การสนับสนุนจากปัจจัย
ภายนอก ดงัเช่นการแสดงออกถึงการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารในการด าเนินการตามท่ีเสนอ ขัน้ตอน
ท่ี 3 การออกแบบ (Design) เป็นขัน้ตอนท่ีผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มวิจยัไดบ้รูณาการการออกแบบ
เคา้โครงงานวิจยัเขา้กับการปฏิบตัิหนา้ท่ีปกติ ร่วมกับการใชเ้ทคนิคเขา้ดว้ยกัน เช่น เทคนิคการ
นิเทศ การจบัคู่ใหค้  าปรกึษาแบบบดัดี ้เง่ือนไขสนบัสนุนขัน้ตอนนีคื้อ เทคนิคการคิดออกแบบโดย
น าเป้าหมายเป็นตัวตัง้ และการสรา้งบรรยากาศการเรียนรูท่ี้ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องตวัชีว้ัดหรือการ
ประเมินผลงาน ขัน้ตอนท่ี 4 ท าใหถ้ึงเป้าหมาย (Destiny) เป็นขัน้ตอนท่ีผูร้่วมวิจยัไดด้  าเนินการ
ตามแผนของการปฏิบัติ โดยมีขัน้ตอนส าคัญคือ 1) การขอรบัค าปรึกษาหรือการนิเทศติดตาม
อย่างสม ่าเสมอ 2) การสะท้อนผลการเปล่ียนแปลง 3) การตรวจสอบเปรียบเทียบเป้าหมาย 
เง่ือนไขสนบัสนุนในขัน้ตอนนีคื้อ ระบบเดิมของโรงเรียนท่ีสนบัสนุนการพฒันาสมรรถนะดา้นการ
วิจัยของครูใหย้ั่งยืน  ดงัเช่น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีตอ้งใชก้ารสืบคน้สาเหตุและหา
วิธีการแกไ้ขปัญหา และเง่ือนไขการขบัเคล่ือนบรรยากาศการเรียนรูด้า้นการท าวิจยั เช่น การเป็น
ชมุชนแหง่การเรียนรู ้(PLC) ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหค้รูสะทอ้นผลการท าวิจยัในท่ีประชมุ เป็นตน้  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงไดส้ังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยของครูโดยใช้ 
สนุทรียแสวงหาของครูทัง้สองโรงเรียน ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 14 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรีย แสวงหา (EGAR 
Model) 

 

จากภาพประกอบ 14 แสดงรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครูโดยใช้ 
สุนทรียแสวงหา (EGAR Model) ซึ่งเป็นผลมาจากการสงัเคราะหก์ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
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ตามแนวทางการใช้สุนทรียแสวงหากับการขับเคล่ือนสมรรถนะด้านการวิจัยทั้งสองโรงเรียน 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 1 คน้หาประสบการณ ์(Esteem experiences) 
เป็นการคน้หาศกัยภาพของตนเอง จดัการศกัยภาพเหล่านัน้มาสู่พลังความคิด เชิงบวก รวมถึง
คน้หาจุดแข็งหรือปัจจยัสนบัสนุนท่ีอยู่รอบตวั ซึ่งมีกิจกรรมส าคญั ไดแ้ก่ การคน้หาประสบการณ์
ในอดีตท่ีภาคภูมิใจ การท าลายขอ้จ ากัดของการพัฒนาสมรรถนะการจัดการต่อศกัยภาพของ
ตนเอง การคน้หาจุดแข็งภายนอก องคป์ระกอบท่ี 2 ร่วมตัง้เป้าหมาย (Goal setting) เป็นการน า
พลงัความคิดเชิงบวกเหล่านัน้มาขยายขอบเขต ซึ่งมีกิจกรรมส าคญั ไดแ้ก่ การก าหนดเป้าหมาย 
การท าความเขา้ใจตอ่เปา้หมาย การเปรียบเทียบช่องว่างระหว่างความคาดหวงัและความเป็นจริง
เพ่ือปรับเปล่ียนเป้าหมายให้ชัดเจนขึน้ฃการสืบค้นสาเหตุหรือกลไกการสนับสนุนเพ่ือไปสู่
เป้าหมายเหล่านัน้ การแบ่งปันภาพฝันฃร่วมกับเพ่ือน การวางเป้าหมายปลายทางอย่างชัดเจน 
องค์ประกอบท่ี 3 คัดเลือกแนวทางท่ีดี (Alternative selections) เป็นการท าให้ภาพฝันและ
แนวทางท่ีดีท่ีสดุมาสู่ความเป็นจริงฃหลอมรวมกบัภารกิจหนา้ท่ีท่ีเป็นปัจจบุนั โดยกิจกรรมส าคญั 
ไดแ้ก่ การสรา้งทางเลือกท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น การคดัเลือกแนวทางท่ีช่ืนชอบหรือเห็นว่าเป็น
ทางท่ีดีท่ีสดุ ก าหนดรายละเอียดลงในแผนปฏิบตัิการ การสรา้งแนวทางการบรูณาการการพฒันา
สมรรถนะเข้ากับงานปกติ การเลือกใช้เทคนิคท่ีเฉียบคม และองคป์ระกอบท่ี  4 สะท้อนผลการ
เรียนรู ้(Reflections) เป็นการลงมือปฏิบตัติามแผนและน ามาสะทอ้นถึงผลการเปล่ียนแปลง โดยมี
กิจกรรมส าคัญ คือ การติดตามการปฏิบัติตามแผน การสะท้อนผลการเปรียบเทียบความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ การวางเป้าหมายในขัน้ถัดไป การขอรบัค าปรกึษาและนิเทศติดตามอย่าง
สม ่าเสมอ การสะทอ้นผลการเปล่ียนแปลง การตรวจสอบเปรียบเทียบเป้าหมาย นอกจากนีผ้ล
การศึกษาพบว่าเง่ือนไขสนับสนุนท่ีส าคัญส าหรับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
ประกอบดว้ย 1) ความยืดหยุ่นในการด าเนินการวิจัย โดยการเปิดโอกาสใหผู้้ร่วมวิจัยตดัสินใจ
เลือกสมรรถนะส าหรบัการพัฒนาและสามารถปรบัเปล่ียนเป้าหมายไดด้ว้ยตนเอง  2) การลด
ขอ้จ ากัดดา้นเวลาในการส่ือสารและการเรียนรูเ้น่ืองจากครูมีภารกิจจ านวนมาก  3) การสรา้ง
บรรยากาศ ดังเช่น การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการ การสร้างบรรยากาศ
กัลยาณมิตร บรรยากาศการช่ืนชมใหก้ าลังใจและการส่ือสารเชิงบวกและตัง้ค  าถามอันทรงพลัง 
บรรยากาศแห่งการเรียนรู ้เป็นตน้ นอกจากนีใ้นดา้นเง่ือนไขของบรรยากาศ ผูว้ิจยัควรมีบทบาทใน
ดา้นการควบคมุบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นท่ีมุ่งเนน้การเคารพและสง่เสรมิซึ่งกนัและกนั 4) 
การใชก้ระบวนการขบัเคล่ือนท่ีครูคุน้เคย 5) การใชท้รพัยากรท่ีมีอยู่เป็นหลกัรวมถึงมีการสนบัสนนุ
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เพิ่มเติม 6) มุง่เนน้การขบัเคล่ือนโดยมีเปา้หมาย 7) สรา้งกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายโรงเรียน
หรือระเบียบท่ีก าหนดไว ้

 
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครูโดยใช้สุนทรียแสวงหา (EGAR 

Model)  
โมเดล EGAR เป็นโมเดลท่ีสกดัองคค์วามรูท่ี้เกิดจากกระบวนการวิจยัปฏิบตักิารตาม

แนวทางของสนุทรียแสวงหา ซึ่งมีแนวคิดหลกั คือ การมีความเช่ือต่อความสามารถของบุคคลว่า
ทุกคนมีจุดแข็งอนัเกิดจากประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ (Esteem experiences) เม่ือรวมกลุ่มกัน
จุดแข็งเหล่านั้นจะช่วยส่งเสริมทีมให้เกิดความแข็งแกร่งด้วยการก าหนดภาพอนาคตท่ีเป็น
เป้าหมายร่วมกัน (Goal setting) อย่างไรก็ตามการคน้หาเสน้ทางท่ีน าไปสู่เป้าหมายนั้น บุคคล
ตอ้งน าประสบการณท่ี์มีอยู่รว่มกบัการไดเ้รียนรูก้ับเพ่ือนมาสรา้งใหเ้กิดความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการ
ขยายขอบเขตของความรูเ้ดิมใหห้ลากหลายมากขึน้ ย่อมสง่ผลตอ่การมีทางเลือกมากขึน้ ซึ่งบคุคล
ต้องย้อนกลับมาเทียบกับความส าเร็จ ท่ี เกิดขึ ้นกับตนเองเพ่ือพิจารณาเส้นทางท่ีดี ท่ีสุด 
(Alternative selections) การมีส่วนรว่มตอ่การวางแผนและการเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จ  มกั
น ามาซึ่งความสขุของบคุคล ดงันัน้การลงมือท าเป็นขัน้ตอนท่ีท าใหแ้ผนนัน้ส าเร็จไปสู่เปา้หมายได้
ง่ายมากขึน้ ซึ่งการลงมือปฏิบตัิจะท าใหเ้กิดประสบการณ์ท่ีทับซอ้นกับประสบการณ์เดิม จะวน
กลบัเขา้สู่วงจรเดิมนั่นคือ การสะทอ้นผลของการเรียนรูอ้อกมา (Reflections) และสะทอ้นต่อจุด
แข็งหรือสิ่งท่ีตนเองท าไดดี้ในกิจกรรมท่ีผ่านมา จึงยอ้นกลบัไปสู่การมีประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ
ไดอี้กครัง้ 

การขบัเคล่ือนโมเดล EGAR ใชก้ลไกส าคญัคือ การตัง้ค  าถามเชิงบวก หมายความว่า
ผู้กระตุ้นมีการตั้งค  าถามอันทรงพลัง มีเป้าหมายท่ีชัดเจน สรา้ง ให้เกิดการไตร่ตรองหรือคิด
วิเคราะห ์เพ่ือใหเ้กิดการดงึศกัยภาพของแตล่ะคนออกมา ใชค้วามเช่ือมั่นของผูก้ระตุน้ท่ีแสดงออก
ชดัเจนว่าทุกคนมีขอ้ดีและศกัยภาพอยู่ภายในตนเอง แมเ้นือ้หาของการส่ือสารนัน้มักเป็นเพียง
ค าถาม แตก่ลบัสรา้งพลงัใหค้นฟังไดค้ิดทบทวนถึงประสบการณข์องตนเองในดา้นบวก ดงึความ
ภาคภูมิใจในอดีตท่ีอาจถกูกลบดว้ยเรื่องราวในแตล่ะวนั ถ่ายทอดเรื่องราวพรอ้มความรูส้ึกออกมา 
ซึ่งการกระท าดงักลา่วยงัสง่ผลตอ่กลุม่ใหเ้กิดความอิ่มเอมใจรว่มกนั  

ทัง้นี ้ขอ้ควรระวงัในการใชโ้มเดล EGAR คือ เรื่องการตัง้เป้าหมายร่วมกัน ควรเป็น
เป้าหมายท่ีทุกคนไดมี้ส่วนรว่ม รวมถึงการก าหนดแผนท่ีส าหรบัเดินไปสู่เปา้หมายนัน้ตอ้งไม่ยาก
เกินไปจนท าไม่ไดห้รือใครบางคนในกลุ่มไม่สามารถท าได ้และไม่ควรง่ายเกินไปจนไม่มีความทา้
ทาย เพราะระดบัความยากง่ายนัน้เป็นปัจจยัท่ีเพิ่มหรือหยุดความกระตือรือรน้ในการเรียนรูจ้าก
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ประสบการณ ์ในขณะท่ีบรรยากาศท่ีสรา้งสรรคแ์ละมีความปลอดภยัในการแสดงความคดิเห็น ถือ
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีควรสรา้งควบคู่ไปกับการประยุกตใ์ช้ EGAR model จากผลการสังเคราะห์
ดงักลา่วผูว้ิจยัสามารถสรุปแนวทางการด าเนินการไดด้งันี ้

ตาราง 37 สรุปกระบวนการและรายละเอียดของ EGAR Model  

กระบวนการ รายละเอียด ค าถามกระตุ้นหลกั 
Esteem experiences เป็นกระบวนการท่ีดงึประสบการณใ์นอดีตที่

ประสบความส าเรจ็ เพื่อใหเ้กิดการทบทวน
ถึงจดุแข็งหรอืศกัยภาพของแตล่ะบคุคลขึน้
เป็นมาเป็นจดุแข็งของทีม เปา้หมายเพื่อให้
เกิดพลงังาน ทีใ่ชใ้นการขบัเคลือ่นยกระดบั
การกา้วผา่นสถานการณแ์หง่ความทา้ทาย  

- คณุเกง่ที่สดุในเรือ่งอะไร? 
- คณุท าอะไรไดด้เีสมอ? 

Goal setting เป็นกระบวนการท่ีดงึภาพในจินตนาการมา
เปรยีบเทียบกบัความเป็นจรงิ และก าหนด
เปา้หมายหรอืจดุที่เรยีกวา่ประสบ
ความส าเรจ็ พรอ้มทัง้ความรูส้กึที่ควรเกิดขึน้
เมื่อไปถึง ผลลพัธข์องกระบวนการนีค้ือ 
บคุคลจะมองเห็นคณุคา่และผลประโยชนท์ี่
จะเกิดขึน้จากการผลกัดนัศกัยภาพของ
ตนเองในขัน้ตอ่ไป  

- ภาพอนาคตที่เราใฝ่ฝันเป็น
อยา่งไร? 
- เราจะเป็นอยา่งไรเมื่อเราไปถึง
เปา้หมายนัน้? 

Alternative selections เป็นกระบวนการท่ีสรา้งเสน้ทาง (Pathway) 
การยกระดบัตนเองไปสูภ่าพแหง่อนาคต
อยา่งมีล  าดบัขัน้ตอน โดยการเปิดโอกาสให้
ทกุคนมีสว่นรว่มเสนอแนวทางการยกระดบั
ดว้ยการเช่ือมโยงเทคนคิ วิธีการ 
ประสบการณท์ี่ผา่นมา มาสูก่ารวางเสน้ทาง
และตดัสนิใจเลอืกวธีิการท่ีดีที่สดุมาเป็น
หนทางรว่ม ผลลพัธข์องขัน้ตอนนีค้ือ เกิด
แผนงานการปฏิบตัิที่ทกุคนมีสว่นรว่ม และ
ใหส้ญัญารว่มกนัวา่จะปฏิบตัิตามบทบาท
หนา้ที่ท่ีตนเองก าหนดไวใ้นแผนงาน 

- มีทางใดบา้งทีจ่ะท าใหเ้ราไปถึง
เปา้หมายนัน้? 
- เราควรเลอืกเสน้ทางใดเป็น
เสน้ทางที่ดีที่สดุส  าหรบัพวกเรา? 
- เราจะสอดประสานบทบาทและ
ภารกิจของเรารว่มกนัไดอ้ยา่งไร?  
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ตาราง 37 (ตอ่) 

กระบวนการ รายละเอียด ค าถามกระตุ้นหลกั 
Reflections เป็นกระบวนการสะทอ้นผลของการ

ขบัเคลือ่นงานในสถานการณจ์รงิตาม
แผนท่ีก าหนดไว ้มกีารตรวจสอบและ
ประเมินสถานการณร์ว่มกนั เพื่อปรบักล
ยทุธก์ารยกระดบันัน้ใหเ้ขา้ใกลเ้ปา้หมาย
มากขึน้ ผลลพัธข์องกระบวนการนีค้ือ ผล
การประเมินสถานการณ ์ควรเขา้ใกลห้รอื
มีความใกลเ้คียงกบัเปา้หมายที่วางรว่ม
มากขึน้กวา่สถานการณก์่อนการลงมือ
ปฏิบตัิ  

- เราด าเนินการอะไรไปบา้งแลว้? 
- มีอะไรที่เราท าไดอ้ีกบา้ง? 
- เราเปลีย่นแปลงอยา่งไรบา้ง? 

 

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการสรา้งโมเดล EGAR นีมี้จุดเริ่มตน้มาจากพืน้ท่ีการวิจยัท่ีเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็นโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานท่ี 3 ดา้นการจดัการศึกษา ครูมีการปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและมีการศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียน
การสอน อยู่ในระดับพอใช้ ประกอบกับเป็นโรงเรียนท่ีมีบริบทเฉพาะ ทั้งในเรื่องจ านวนครูท่ีมี
จ  านวนนอ้ยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่จึงไม่มีความไม่สอดคลอ้งกันระหว่างภารกิจการจดัการเรียน
การสอนและภารกิจอ่ืน ๆ กับจ านวนของบุคลากรในโรงเรียน ดว้ยความไม่สอดคลอ้งกนัดงักล่าว
กลายเป็นสาเหตสุ  าคญัท่ีท าใหผ้ลงานการวิจยัของครูมีจ านวนนอ้ย เพราะมีงานวิจยัตวัอย่างท่ีท า
ขึน้ใช้ในโรงเรียนจ านวนน้อย ส่งผลให้ครูมีทัศนคติเก่ียวกับการท าวิจัยว่าเป็นสิ่งท่ียากเกิน
ความสามารถของตนเอง รูส้ึกโดดเด่ียวเม่ือตอ้งท างานวิจัยตามล าพัง แต่อย่างไรก็ตามในใน
กระบวนการสรา้งโมเดล EGAR นี ้ถกูสรา้งขึน้ภายใตบ้ริบทของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ซึ่งมีความง่ายในการรวมกลุ่มเพ่ือพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยั เพราะมีการส่ือสารท่ีมีขัน้ตอนไม่
ซบัซอ้น การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารท าไดอ้ย่างรวดเร็วเพราะเขา้ถึงไดง้่าย ซึ่งถือเป็นปัจจยัเบือ้งตน้
ท่ีชว่ยสนบัสนนุใหก้ารใชโ้มเดล EGAR ท าไดมี้ประสิทธิภาพสงูสดุ 
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แต่อย่างไรก็ตามในการประยุกตใ์ชโ้มเดล EGAR สู่บริบทโรงเรียนอ่ืน ๆ หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ สามารถน าไปปรบัใชไ้ด ้เน่ืองจากแมจ้ะเป็นการสรา้งมาจากพืน้ฐานบรบิทโรงเรียนขนาดเล็ก
และขนาดกลาง แต่ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งบรรยากาศท่ีใกลเ้คียงกับบรรยากาศการระดมสมอง
ทั่วไป กิจกรรมท่ีใชมุ้่งเน้นการใช้กิจกรรมและกระบวนการท่ีครูคุน้เคยและมีอยู่ในทุกโรงเรียน 
ดงัเช่น กระบวนการ PBL เลือกจดักิจกรรมโดยสอดแทรกไปในช่วงเวลาท่ีครูมีการประชุมรว่มกัน 
เป็นตน้ จึงมิใช่เป็นการเพิ่มภาระหรือเบียดเบียนเวลาพักผ่อนของครูมากนัก ผลการสังเคราะห์
โมเดลท่ีเกิดขึน้ผูว้ิจยัใชก้ารสกัดแก่นกลาง (Core) ของผลการวิจยัดว้ยการสงัเคราะหโ์มเดลหลกั
ของแตล่ะโรงเรียนในลกัษณะโมเดล 4D จากนัน้น ามาวางเปรียบเทียบโมเดลเพื่อหาแก่นกลางท่ีทัง้
สองโรงเรียนมีเช่นเดียวกนั ท าใหเ้กิดโมเดล 4D ภาพรวม ดงัปรากฏท่ีตารางท่ี 36 จากนัน้ผูว้ิจยัจึง
น าโมเดล 4D ภาพรวมนัน้มาอภิปรายกบัทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จนน ามาสู่การสงัเคราะห์
เป็นโมเดล EGAR ซึ่งเป็นการยกระดบัโมเดลให้มีความเป็นกลางผ่านการดึงแก่นสารท่ีไดจ้าก
ผลงานวิจยัมาใช ้สามารถสรุปไดด้งัภาพประกอบท่ี 15 
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Discovery: D1 
ค าถามหลกั  

“อะไรที่มีคณุคา่ในชีวิต
คณุ” 

Esteem Experiences: E 
ค าถามหลกั  

“ประสบการณท์ีด่ีที่สดุของคณุเป็น
อยา่งไร? 

Dream: D2 
ค าถามหลกั  

“คณุจินตนาการไว้
อยา่งไร?” 

Goal Setting: G 
ค าถามหลกั  

“คณุวางภาพตวัเองเป็นอยา่งไรใน
อนาคต?” 

แนวคิดเดิม คือ เป็นการคน้หาศกัยภาพที่ตนเองมีจาก
ประสบการณท์ี่เกิดขึน้เช่นเดียวกนั  
เพิ่ ม เติ ม  จ าก ผลก า รวิ จั ย ที่ พ บ ว่ า ก า รส ะท้ อ น
ประสบการณข์องตนเองนัน้ ควรคดัเลอืกประสบการณท์ี่
ตนมีความรูส้กึแฝงในประสบการณข์องตนเองหรือของ
เพื่อน (Esteem experiences) ดงัเช่น เป็นประสบการณ์
ที่รูส้ึกดีที่สดุ รูส้กึมีความสขุหรือภาคภูมิใจที่สดุ เพื่อท า
ใหเ้กิดพลงั 

แนวคิดเดิม คือ เป็นการจินตนาการภาพฝัน ภาพในอดุม
คติ ภาพที่ตนเองหรือกลุม่อยากเป็น และมารว่มแบ่งปัน
เช่นเดียวกนั 
เพิ่มเติม จากผลการวิจยัที่พบวา่การท าใหภ้าพฝันมีความ
ชัดมากขึน้ด้วยการให้นิยามต่อเป้าหมายอย่างเป็น
รูป ธรรม  (Goal setting)  ดั ง เช่ น  ค รู ให้นิ ย าม แล ะ
พฤติกรรมบ่งชีก้  าหนดไว ้ท าใหทุ้กคนเขา้ใจเป้าหมาย
แบบเดียวกัน และด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันมาก
ขึน้  

Destiny: D4 
ค าถามหลกั  

“มนัจะเป็นอยา่งไร?” 

Reflections: R 
ค าถามหลกั  

“เม่ือท าไปแลว้ทา่นจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงอะไรบา้ง เพราะอะไร” 

Design: D3 
ค าถามหลกั  

“มนัควรเป็นอยา่งไร” 

Alternative Selections: 
A 

ค าถามหลกั  
“เสน้ทางการพฒันาตวัเองไปสูภ่าพ
อนาคต มีทางเลือกใดบา้ง ทางไหน

คือสิ่งที่ดีที่สดุส  าหรบัคณุ” 
แนวคิดเดิม คือ เป็นกระบวนการสะทอ้นการขบัเคลื่อน
งานในสถานการณจ์ริงตามแผนท่ีก าหนดไวโ้ดยสะทอ้น
ผลการปรบักลยทุธเ์พื่อเขา้ใกลเ้ปา้หมายที่มากขึน้ 
เพิ่มเติม จากผลการศึกษาพบว่าการสะทอ้นผลลพัธ์ที่
เกิดขึ ้นควรด าเนินการควบคู่กับความรู้สึกถึงการ
เปลี่ยนแปลงของตนเองและกลุ่ม (Reflections) เพราะ
ผลการวิจัยพบว่ายิ่งมีประสบการณ์รว่มกันมากเท่าใด 
ยิ่ งช่วยส่งเสริมความเป็นทีม ซึ่งพลังกลุ่มดังกล่าว
สามารถช่วยขบัเคลื่อนการพฒันางานวิจยัของครูแต่ละ
คนไดด้ียิ่งขึน้  

แนวคิดเดิม คือ เป็นการออกแบบทางเลือกเพื่อไปถึง
เปา้หมายเช่นเดียวกนั โดยอาศยัประสบการณข์องแต่ละ
คนในกลุ่มช่วยการสรา้งเสน้ทางการไปสู่เป้าหมายและ
เลอืกทางที่ดีที่สดุ 
เพิ่มเติม จากผลการศึกษาพบว่าการออกแบบเสน้ทาง
ไปสู่เป้าหมายนั้นควรมีความหลากหลายทางเลือก 
(Alternative Selections) เนื่องจากโรงเรียนมกัมีภารกิจ
สอดแทรกอยู่เสมอ การใช้แผนปฏิบัติงานนั้นจึงต้องมี
ความยืดหยุ่น  ปรับ เปลี่ยนได้ มี แผนส ารองหากมี
สถานการณ์ ป รับ เปลี่ ยน  เป็ นแผนที่  1, 2, 3 ซึ่ งมี
เป้าหมายเดียวกันและทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ปรบัแผน 

 
 

ภาพประกอบ 15 สรุปการสงัเคราะหโ์มเดลภาพรวม 4D ไปสูโ่มเดล EGAR 
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ดงันัน้สามารถสรุปไดว้่าผูท่ี้มีความสนใจตอ้งการประยุกตใ์ชโ้มเดล EGAR นีส้ามารถ
น าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นบริบทอ่ืน ๆ โดยมีเง่ือนไขการใชง้าน คือ ควรพิจารณาความเหมาะสมดา้น
การส่ือสารท่ีควรสัน้ กระชบั สถานท่ีท่ีใชค้วรปราศจากการรบกวนจากภายนอก มีบรรยากาศท่ี
ปลอดภยัและเป็นมิตร การสนบัสนนุจากผูบ้ริหารเป็นสิ่งท่ีส  าคญัอย่างยิ่ง หากไดร้บัการสนบัสนุน
และก าลงัใจจะท าใหก้ลุม่ครูสามารถเปิดใจและมีความเพียรพยายามคดิหาหนทางพฒันางานวิจยั
ร่วมกันได้มากขึน้  นอกจากนี้ลักษณะของกลุ่มคนท่ีเข้าร่วม ควรมีเป้าหมายร่วมกันและมี
ประสบการณใ์กลเ้คียงกนั ยกตวัอย่างดงัเชน่ กลุ่มครูท่ีตอ้งมีบทบาทภารกิจในการพฒันางานวิจยั
รว่มกันแต่ยงัไม่มีเวลา เป็นตน้ เพราะดว้ยภารกิจท่ีมีรว่มกันและมีประสบการณค์ลา้ยกัน จะช่วย
สรา้งบรรยากาศการเป็นทีมท่ีเขา้อกเขา้ใจกัน สามารถดึงประสบการณข์องเพ่ือนในทีมเขา้มาใช้
ร่วมกันไดง้่ายมากขึน้ นอกจากนีก้รณีศึกษาท่ีนักตัง้ค  าถามอันทรงพลังหยิบยกมาเพ่ือถ่ายทอด
และสรา้งแรงบนัดาลใจนัน้ควรมีบริบทท่ีใกลเ้คียงกับผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม เพราะท าใหเ้ห็นภาพใน
อนาคตหรือสามารถเลียนแบบตน้แบบไดง้่ายมากขึน้ 

ส่วนที ่3 การสร้างคู่มือการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครูโดยใช้สุนทรียแสวงหา 
จากผลการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยของครูโดยใช้สุนทรี

ยแสวงหาผู้วิจัยไดข้ยายผลการวิจัยสู่การน าไปประยุกตใ์ช้ โดยจัดท าคู่มือส าหรบัการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัยของครู กลุ่มเป้าหมายหลักในการประยุกต์ใช้งานครัง้นี ้คือ ผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งของการพัฒนาครู และคุณครูในโรงเรียน ทั้งนีผู้้วิจัยไดด้  าเนินการวิจัยเพ่ือคน้หาแนว
ทางการสรา้งคูมื่อดว้ยการจดัเวทีสนทนากลุม่ เชิญผูท้รงคณุวฒุิมารบัฟังผลการศกึษา รว่มกบัรว่ม
อภิปรายเก่ียวกบัแนวทางการเผยแพรคู่มื่อและการจดัท าคูมื่อ โดยมีประเดน็ส าคญั ดงันี ้

1. การประยุกตใ์ช้กับโรงเรียน  
จากผลการสนทนากลุ่ม พบว่าผูท้รงคณุวฒุิมีความเห็นสอดคลอ้งในเรื่องการน าไป

ประยกุตใ์ชง้านในโรงเรียนไดจ้ริง เน่ืองจากผลการวิจยัสามารถตอบเปา้หมายของช่องว่างทางการ
วิจยั นั่นคือ การคน้หาวิธีการท่ีสรา้งเสริมใหค้รูมีความรกั ช่ืนชอบ และพฒันาความสามารถในการ
ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มีผลงานวิจัยทุกคน ท าใหช้่วยส่งเสริมผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนได ้รวมถึงผลการศึกษาครัง้นีถื้อเป็นแนวทางหนึ่งท่ีสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กับโรงเรียนทั้งใน เขตพื ้น ท่ีและนอกเขตพื ้นท่ีส านักงานเขตพื ้น ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาสมทุรปราการเขต 1 เน่ืองจากในขอ้จ ากดัของครูในพืน้ท่ีอ่ืนมีลกัษณะเดียวกนัคือ ไม่
ตอ้งการท าวิจยั เพราะขอ้จ ากัดเรื่องความไม่มั่นใจในความสามารถ ไม่มีแรงจูงใจหรือเป้าหมาย
ของการท าวิจัย เป็นตน้ สรุปไดว้่า มติของผู้ทรงคุณวุฒิในครัง้นีมี้ความเห็นว่าการน าแนวทาง 
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สุนทรียแสวงหามาประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยของครูในโรงเรียน สามารถ
น าไปประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริง ใชไ้ดก้ับหลายโรงเรียน และสนบัสนุนการสรา้งคู่มือการพฒันาสมรรถนะ
ดา้นการวิจยัของครู 

 
“ผมไดเ้ขา้ไปมีสว่นร่วมในการวจิยัครัง้นีน้ะครบัก็ไดเ้หน็วา่ในการท าครัง้นีเ้ป็นผลประโยชน์

ดีต่อทุกฝ่าย และตกประโยชน์ใหก้บันกัเรียน ซ่ึงเราเห็นเป็นกระบวนการที่เราตอ้งสรา้งฝัน สรา้ง
ก าลงัใจ อะไรพวกนีค้ือมนัเป็นตวักระบวนการทีส่ามารถใชไ้ดท้กุที ่ทีไ่หนก็ใชไ้ดเ้พราะจุดมุ่งหมาย
ก็เหมือนกนั ก็คือการสรา้งแรงบนัดาลใจ เมื่อไหร่เราสรา้งไดเ้ราจะท าได ้คือ ครูมีขอ้จ ากดัว่า ฉนั
ท าไม่เป็น เราก็ใหก้ าลังใจให ้แลว้ก็ใหอ้งค์ความรู ้ครูรูส้ึกไม่ถูกทอดทิ้ง เมื่อไหร่ครูรูส้ึกไม่ถูก
ทอดทิง้ก็อยากท านะ่ ถา้ประยกุตใ์ชก็้จะสรา้งและตอ่ยอดได”้ (ผูท้รงคณุวฒุิคนที ่3) 
 

2. แนวทางการประยุกตใ์ช้งานคู่มือ  
จากผลการวิเคราะหก์ารสนทนากลุ่มในเรื่องแนวทางการประยกุตใ์ชง้านคูมื่อ พบว่า

มีหลากหลายแนวทาง โดยมีขอ้เสนอแนะเรื่องจดัท าคูมื่อเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการประยุกต ์
ดงันี ้

2.1 ขอ้เสนอแนะดา้นเนือ้หา 
2.1.1 คู่มือควรมีการระบุบทบาทหนา้ท่ีใหช้ดัเจน จากผลการคืนขอ้มูลของ

ผูว้ิจัย ผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเก่ียวขอ้งในลักษณะของการมีส่วนร่วมในเรื่องการพัฒนาครู 
ดังนั้นคู่มือควรมีการแจกแจงบทบาทหน้าท่ีและตัวอย่างของการปฏิบัติ เพ่ือท าให้ผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งสามารถปฏิบตัิไดอ้ย่างถกูตอ้ง หากมีหลายส่วนเก่ียวขอ้ง ควรมีการระบุการด าเนินการ
หลกัและรอง 

 
“ผมเห็นว่าตอ้งระบใุหช้ดัเจนว่าใครจะเป็นผูใ้ชง้านในคู่มือนี ้ถา้มีหลายส่วนก็ตอ้งบอกว่า 

ใครตอ้งท าอะไร เพราะผมเหน็วา่ประเดน็จะตา่งกนัไป อยา่งผูบ้ริหารก็จะรูว้า่ตวัเองตอ้งท าอะไรถา้
เอาไปใชจ้ะไดก้ าหนดเขา้ไปในแผนกลยุทธ์ หรือนโยบายของโรงเรียน ซ่ึงผูบ้ริหารอาจจะเป็นส่วน
ส่งเสริม แต่ถา้เป็นครูก็เอาจริงเลย เร่ิมตัง้แต่วิธีการใช ้เราจะใชอ้ย่างไร หรือศึกษานิเทศก์ จะท า
อยา่งไรใหค้รูเอาคูม่ือนีไ้ปใช ้สรา้งความตระหนกัอยา่งไร” (ผูท้รงคณุวฒุิคนที ่1) 

“คูม่ือนัน้ตอ้งครอบคลมุไดห้มด อา่นแลว้ปุ๊ บ ใครมีบทบาทอยา่งไร” (ผูท้รงคณุวฒุิคนที ่3) 
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2.1.2 คูมื่อควรมีเนือ้หาท่ีระบกุารแกปั้ญหา ผูท้รงคณุวฒุิไดเ้สนอแนะว่าการ
สรา้งคุณลักษณะและการเสริมสรา้งสมรรถนะด้านการวิจัยของครูนั้น ต้องเผชิญข้อจ ากัด
หลากหลายด้าน ดังนั้นคู่มือควรมีการระบุแนวทางการแก้ปัญหาหรือแก้ไขข้อจ ากัดดังกล่ าว 
โดยเฉพาะขอ้จ ากัดทางความคิดท่ีครูทุกโรงเรียนรูส้ึกกังวล นั่นคือ ครูไม่ตอ้งการท าวิจยั เพราะมี
ความยุ่งยาก มีภาระงานมาก ท าวิจยัไดต้อ่เน่ืองหรือไม่ส  าเร็จ ซึ่งผูท้รงคณุวฒุิไดส้ะทอ้นความเห็น
วา่ บทบาทของผูว้ิจยัท่ีด  าเนินการในครัง้นีถื้อเป็นเง่ือนไขท่ีส าคญั ควรมีการระบลุงไปในเครื่องมือ 
ดงัเช่น การเขา้มานิเทศงานวิจยัอย่างสม ่าเสมอ สรา้งความอุ่นใจใหก้ับครู การน าผูบ้ริหารมาพูด
สรา้งก าลงัใจเป็นสิ่งท่ีสรา้งใหค้รูเกิดก าลงัใจ การแกปั้ญหาเรื่องการไม่มีเวลา โดยการปรบัเปล่ียน
นโยบายของโรงเรียนใหมี้เวลาส าหรบัการท าวิจยัโดยเฉพาะซึ่งเป็นเวลานอกการจดัการเรียนการ
สอน เป็นตน้  

 
“โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ครูมีหลากหลายและแตกต่างกนั ตอนแรกที่ผูว้ิจัย

จะเขา้มาหา คือ สิ่งทีเ่รากงัวล คือ ครูไม่อยากท าวจิยั 5 บท เราก็บอกว่าไม่ตอ้งเป็น 5 บทก็ได ้แต่
ครูก็ยงัคิดว่าเราจะท าไดไ้หม ขอ้จ ากดัที่นีค่ือไม่อยากท า 5 บทเพราะดูวา่จะยุ่งยากมาก แต่ผูว้ิจัย
ชัดเจนมาก คือ การชีแ้จงเป้าหมายเลยว่าไม่ไดต้อ้งการเอาตอนนี ้พัฒนาไปดว้ยกัน ใหเ้วลา
ส าหรบัการพฒันาผลงาน ไม่ไดเ้หมือนกับการเขา้มาโรงเรียนแลว้สั่งว่าจะเอา ตอ้งเอามาใหพ้ี่
ตอนนี ้ๆ นะ แต่ผูว้จิยัจะทิง้ระยะ แลว้เขา้มาเป็นระยะก็รูส้ึกอบอุ่น เมือ่ไหร่ทีท่  าไม่ได ้เราจะโทรหา 
ผูว้ิจยัก็จะเขา้มา สิ่งที่ดีอีกแบบหนึ่งก็คือ การนิเทศ ก็คือ ครูรูส้ึกสบายใจ เราไม่ไดไ้ปจับผิดว่าครู
ท าถูกหรือผิด แต่เป็นการจบัคู่ช่วยกนัซ่ึงตรงนีเ้ป็นสิ่งที่ดีมาก ตรงนีค้ิดว่าควรระบุเขา้ไปในเนือ้หา
ของคูม่ือดว้ยนะคะ”(ผูท้รงคณุวฒุิคนที ่4) 

 

2.1.3 ควรมีการระบุแนวทางการสร้างความยั่ งยืนให้เกิดขึน้ เน่ืองจาก
เป้าหมายของผูว้ิจัยในการสรา้งคู่มือนีต้อ้งการใหเ้กิดความยั่งยืน ดว้ยการสรา้งพลังบวกเพ่ือให้
ขยายสูก่ารพฒันาตนเองของครู ดงันัน้แนวทางการสรา้งพลงับวกดงักลา่วควรมีแนวคดิก ากบั อาจ
เป็นหลกัการท่ีเป็นขอ้ความท่ีสัน้ กระชบัหรือเป็นเฉพาะแนวคิดหลกัของทฤษฎีหรือหลกัการนัน้  ๆ 
เพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจสามารถสืบคน้ตอ่ได ้รวมถึงแนวทางการสรา้งพลงับวกกบัตนเอง ควรมีแนวทางท่ี
จงูใจใหค้ดิตาม เชน่ การคดิถึงประโยชนข์องเดก็นกัเรียน เป็นตน้ 
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“ตอ้งสรา้งคู่มืออย่างไรก็ตามทีท่  าใหท้ะลคุวามคดิของเขาได ้คือมีแนวคิดสกัหน่อย หรือมี
ตัวแปรอะไรที่ เกี่ยวข้องก็อาจจะสรุปเนื ้อหาคร่าว ๆ เพื่อให้คนที่เขาสนใจไปสืบค้นต่อได้” 
(ผูท้รงคณุวฒุิคนที ่4) 

“โรงเรียนเราเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก ก็คุยกันครู 5 คน เราก็กังวลใจ ก็ขนาดเล็ก งานก็
พอสมควร เราก็คิดว่าไม่รูจ้ะท าวิจยักนัทนัหรือเปล่า แต่เราไดร้บัค าแนะน าวา่ ก็ไม่จ าเป็นตอ้งแย่ง
เวลาทีเ่ราสอนนีน่า ตอนแรกก็คิดวา่หนูจะท าไดม้ัย้ จะตอ้งท าทีละขัน้ตอน สรา้งความมั่นใจใหก้บั
ตวัเองก่อน ถา้เราท าไปแลว้มันส่งผลดีต่อใคร ประโยชน์สูงสุด อยู่ที่นกัเรียน นักเรียนสามารถ
พฒันาต่อไปได ้ดว้ยเทคนิคอย่างนีม้ันก็ท าใหเ้รามีก าลงัใจ จะท าใหท้นัได ้แต่เพียงแต่ว่าควรมี
แนวทางทีจู่งใจ คือ เขียนใหค้นอ่านไดค้ิดตามแบบที่ควรมีพืน้ฐานของหลกัวิชาการที่กระตุน้ดว้ย
คะ่” (ผูท้รงคณุวฒุิคนที ่6) 

 
2.1.4 คูมื่อควรมีการระบุตวัอย่างค าถามอนัทรงพลงั ประโยคตวัอย่างท่ีเป็น

การส่ือสารเชิงบวก โดยเฉพาะในสถานการณท่ี์ตอ้งพบบอ่ยครัง้ เช่น สถานการณท่ี์ครูท าวิจยัคา้ง
ไวแ้ต่ไม่มีแรงบนัดาลใจในการท าต่อจนส าเร็จ สถานการณ์ท่ีครูปฏิเสธการคน้ควา้หรือวิเคราะห์
เพิ่มเติมเน่ืองจากภาระงานอ่ืนสอดแทรก เป็นตน้ เน่ืองจากผลการศกึษาครัง้นีใ้หค้วามส าคญักับ
การตั้งค  าถามอันทรงพลัง และการส่ือสารเชิงบวก จึงควรมีตัวอย่างค าพูดท่ีใช้แล้วประสบ
ความส าเรจ็ในการลดความกงัวลใจ 

 
“เร่ิมแรกเลยไดท้ าวิจัย ครูทัง้หมด 19 คนที่ลงมือท าตัง้แต่เร่ิม ตัง้แต่การหาขอ้มูลการหา

ปัญหา มีการรวมกลุม่ แบ่งกลุม่การท า เหมือนระดมสมอง คือครูนะ่ท าวิจยัอยูแ่ลว้คะ่ แต่ครูก็ยงัมี
ความกงัวลอยู่ ทีนีเ้มื่อผูว้ิจยัเขา้พืน้ทีไ่ปแลว้ มีประโยคไหนทีพู่ดกบัครูแลว้ท าใหค้รูลดความกงัวล
ได ้หรือผลท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงที่ครูรูส้ึกว่ามนัง่ายขึน้ ท าใหค้รูเห็นว่าเป็นเรื่องใกลต้วั การ
นเิทศของเราหรือใหใ้ครเป็นคนพดูก็จะมีประสทิธิภาพมากขึน้คะ่” (ผูท้รงคณุวฒุิคนที ่6) 

 

2.1.5 คูมื่อควรมีเครื่องมือการประเมินหรือส ารวจการเปล่ียนแปลง เพ่ือใหค้รู
ไดใ้ชเ้ป็นเครื่องมือในการทดสอบหรือประเมินนกัเรียน รวมถึงแบบการประเมินความพึงพอใจกับ
ผูป้กครอง เพ่ือเป็นผลการสะทอ้นให้ครูไดท้ราบผลของการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยและ
ผลการวิจัยของตนเองท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของนกัเรียน ซึ่งการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เป็น
ตวัชีว้ดัหนึ่งท่ีบ่งบอกว่าครูมีการพัฒนาและท างานวิจยัอย่างต่อเน่ืองจนเกิดการเปล่ียนแปลงของ
นกัเรียนท่ียาวนาน คงทน ไมก่ลบัมาท าพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาซ า้เดมิอีก 
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“ผมคิดว่าเมื่อเรียนไปแลว้ ยังตอ้งการการวดัความคงทนอีก โดยเวน้ระยะห่างใหด้ี 2 
อาทิตย์ขึน้ไปเพราะทีผ่่านมาเราพบว่าครูท าไป แลว้พอมีภาระงานแทรกก็หยดุท าเมื่อหยดุท าเด็ก
อาจจะพฤติกรรมเปลีย่นกลบัไปเหมือนเดิม ตรงนีก็้อยากใหว้ดัเหมือนกนัว่าโมเดลของเรามนัสรา้ง
ให้เกิดความคงทนกับ เด็กห รือไม่  คือคู่มื อนี ้ควรเป็นลักษณะที่ค รูท าจนเป็น  Routine” 
(ผูท้รงคณุวฒุิคนที ่1) 

“จริง ๆ แบบประเมินเราก็ควรจะมีถามถึงความพงึพอใจกบัผูป้กครองดว้ยนะคะ มนัเป็น
การสะทอ้นกลบัมาอกีอยา่งหนึ่งวา่การท าวจิยัของเราสรา้งการเปลีย่นแปลงแลว้ตวัพอ่แม่เองพอใจ
หรือไม่ ส ารวจหรือประเมินน่ะค่ะ ถา้มีผลตอบรบักลบัมาจากผูป้กครองดว้ยก็จะยิ่งดี ก็อยากให้
คูม่ือนีม้ีแบบประเมินความพอใจจากผูป้กครองดว้ยคะ่” (ผูท้รงคณุวฒุิคนที ่4) 
 

2.2 ข้อเสนอแนะด้านการเผยแพร่ผลงาน 
จากมติการสนทนากลุ่ม พบว่าผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นเรื่องการ

เผยแพรผ่ลงาน คือ การเผยแพรผ่า่นทาง Website และส่ือโซเชียล ในขณะเดียวกนัควรมีการจดัท า
เป็นคู่มือในลักษณะของหนังสือพกพาดว้ยเช่นเดียวกัน ทัง้นีผู้ท้รงคุณวุฒิใหค้  าแนะน าเรื่องการ
ปรบัค าเรียกของโมเดล ใหมี้ความสัน้ กระชบั จดจ าไดง้่าย  

 
“จะเป็นโมเดลที่ชื่ออะไร คิดค าขึน้มา เวลาไปเผยแพร่จะจ าไดด้ี อ๋อ เนี่ยเหรอจะจ าไดด้ ี

อ่อท าเรื่องสนุทรียแสวงหา ระดบัการเผยแพร่ก็ทางไลน์ ทางเฟส ทางออนไลน์ทีท่นัสมยักบัสมยันี ้
ถา้พดูถงึโมเดลนีก็้จะนกึถงึ AI ครบั” (ผูท้รงคณุวฒุิคนที ่1) 

“การเผยแพร่ ตามเขตพืน้ที่ แขวนไว ้Link แลว้ก็กระจายไปไดท้ั่วไป เป็นรูปเล่มก็ดีครบั
แลว้แต่บางคนอาจจะเป็น paper ผมว่ามีความส าคญัอยู่ ฝากไวก้บัหน่วยงานรฐัต่าง ๆ นะครบั” 
(ผูท้รงคณุวฒุิคนที ่2) 

 

 จากการสนทนากลุ่มเพ่ือหาแนวทางการจดัท าคู่มือเพ่ือใชใ้นการเผยแพร่รูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา ผูท้รงคณุวฒุิเห็นว่ามีความเป็นไปได้
ในการประยุกตใ์ชก้ับโรงเรียนทัง้ในและนอกเขตพืน้ท่ีการศึกษาในครัง้นี ้เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ี
สร้างความเช่ือมั่ นให้กับครู ให้สามารถพัฒนาตนเองได้ ซึ่ งตอบสนองต่อนโยบายของ
กระทรวงศกึษาธิการดา้นการพฒันาวิชาชีพครู การสรา้งชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ และนโยบาย
ของโรงเรียน โดยการพฒันาคูมื่อครัง้นี ้ควรมีเนือ้หาเพิ่มเติมใน 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ควรมีการระบุ
บทบาทหนา้ท่ีและกิจกรรมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใหช้ดัเจน 2) ควรมีการระบวุิธีการแกปั้ญหาเม่ือน า
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รูปแบบไปใช ้3) ควรมีการระบุแนวทางการสรา้งความยั่งยืน 4) ควรมีการก าหนดหรือยกตวัอย่าง
การใชค้  าถามอนัทรงพลังและการส่ือสารเชิงบวก 5) คู่มือควรมีเครื่องมือการประเมินหรือส ารวจ
การเปล่ียนแปลง นอกจากนีแ้นวทางการเผยแพร่รูปแบบ ผูท้รงคณุวุฒิใหค้  าแนะน าใหใ้ชว้ิธีการ
เผยแพร่ผ่านทางส่ือออนไลน์ เผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องส านักงานเขต พืน้ท่ีการศึกษา รวมถึง
เผยแพรใ่นรูปแบบของหนงัสือพกพา 
 
 2.3 รูปแบบคู่มือการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครูโดยใช้สุนทรีย 
แสวงหา 
 จากผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือปรับแก้ไขร่างคู่มือการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา สามารถสรุปไดว้า่คูมื่อควรมีรูปแบบท่ี
เขา้ใจไดง้่าย สามารถใชไ้ดห้ลากหลายบริบท ดงันัน้คูมื่อควรมีการระบุถึงบทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้มี
สว่นเก่ียวขอ้งกบัการน าคูมื่อฉบบันีไ้ปใชง้าน ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายท่ีชดัเจนและแนว
ทางการใชง้าน พรอ้มทัง้จดัท ารูปแบบการเผยแพร่ในลกัษณะออนไลนเ์พ่ือใหเ้กิดการใชง้านขยาย
วงกวา้ง จากนัน้ผูว้ิจยัจึงไดน้  าขอ้แนะน ามาปรบัเพ่ือสรา้งคู่มือฉบบัสมบูรณ ์สามารถสรุปเนือ้หา
และรูปแบบของคูมื่อไดด้งันี ้
 ตาราง 38 สรุปเนือ้หาและรูปแบบของคูมื่อฉบบัสมบรูณ ์
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ชื่อเร่ือง คูมื่อการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา 
เป้าหมายของ
การจัดท าคู่มือ 

เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการใชส้นุทรียแสวงหากบัการพฒันาสมรรถนะดา้นการ
วิจยัของครูในโรงเรียน 

วัตถุประสงคก์าร
จัดท าคู่มือ 

1. เพ่ือน าเสนอรูปแบบและแนวทางการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของ
ครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา 
2. เพ่ือส่งเสริมผู้บริหาร กลุ่มครู และศึกษานิ เทศก์ ให้มีความรู้และ
ศักยภาพ ในการใช้สุนทรียแสวงหาเพ่ื อการพัฒ นาค รูได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

ประโยชน ์ ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดร้บั ประกอบดว้ย 
มิตทิี่ 1 กลุ่มครู ไดร้บัการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยั ดว้ยสนุทรียแสวง
หา ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีมีความโดดเดน่ดา้นการดงึประสบการณเ์ชิงบวก มาใช้
ในการผลกัดนัศกัยภาพภายในตนเอง อนัน าไปสูก่ารพฒันาสมรรถนะดา้น 
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ตาราง 38 (ตอ่) 

หัวข้อ รายละเอียด 
 การวิจยัในอนาคต 

มิตทิี่ 2 กลุ่มผู้บริหาร มีแนวทางส าหรบัการเสรมิสรา้งศกัยภาพของกลุ่มครู
ในโรงเรียนดว้ยการใชส้นุทรียแสวงหา ซึ่งแนวทางดงักล่าวช่วยท าใหผู้บ้รหิาร
สามารถตั้งค  าถามอันทรงพลังได้อย่างเฉียบคม คู่มือจึงเปรียบเสมือน
เครื่องมือท่ีชว่ยใหผู้บ้รหิารดงึสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นตวัครูออกมาได ้
มิติที่ 3 กลุ่มนักเรียน ไดร้บัประโยชนจ์ากการท่ีครูมีสมรรถนะดา้นการท า
วิจัยเพิ่มขึน้ ส่งผลให้นักเรียนได้รบัการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
ไดร้บัการพฒันาตรงตามสภาพและบรบิทมากขึน้ 
มิตทิี ่4 บุคคลทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนท่ัวไป ไดร้บัประโยชนด์า้น
องคค์วามรูเ้ก่ียวกบัแนวทางการพฒันาศกัยภาพของกลุม่ครู 

ผู้ใช้งานคู่มือ 1. ผูบ้รหิารท่ีตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู 
2. กลุม่ครูท่ีตอ้งการสรา้งทีมขบัเคล่ือนสมรรถนะดา้นการวิจยั 
3. ครูท่ีตอ้งการพฒันาตวัเอง 
4. ประชาชนทั่ วไปท่ีต้องการศึกษาแนวคิดและรูปแบบการประยุกต์ใช้
สนุทรีย แสวงหา  

อุปกรณแ์ละ
สถานที่ส าหรับ
การจัดกิจกรรม 

1. สถานท่ี ควรเป็นหอ้งท่ีมีบรรยากาศผ่อนคลาย ไมถ่กูรบกวนหรือก่อกวน 
2. อปุกรณ ์ดงัเช่น Presentation เก่ียวกบั AI, อปุกรณเ์ครื่องเขียน เช่น ฟลิป
ชารต์หรือกระดานเพ่ือใชป้ระมวลผล, อปุกรณข์ยายเสียง (ในกรณีท่ีตอ้งใช)้, 
อปุกรณส์ านกังาน เชน่ เครื่องปริน๊ท ์เป็นตน้ 
3. อุปกรณ์สืบคน้ขอ้มูล เช่น หนังสือ คอมพิวเตอร ์สมารท์โฟน สัญญาณ
อินเทอรเ์น็ต เป็นตน้  
4. ข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เช่น แฟ้มใบงานของนักเรียน ผลงานวิจั ยท่ี
เก่ียวขอ้ง ตวัอยา่งคลิปตน้แบบ กรณีศกึษาเรื่องเลา่เรา้พลงั เป็นตน้ 
5. อปุกรณก์ารบนัทกึเสียงหรือภาพ  

บุคคลทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้องในการ
จัดกระบวนการ 

นักตั้งค าถามอันทรงพลัง หมายถึง บุคคลท่ีมีความสามารถในการส่ือสาร
เชิงบวก สามารถตัง้ค  าถามท่ีกระตุน้ใหก้ลุ่มนึกยอ้นคดิถึงประสบการณ ์และ
น าไปสูก่ารวางแผนในอนาคตได ้มีคณุสมบตัใินการคดิวิเคราะห ์สงัเคราะห ์ 
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ตาราง 38 (ตอ่) 

หัวข้อ รายละเอียด 
 สรุปประเด็นไดอ้ย่างรวดเร็วและเฉียบคม เป็นผูช้่วยเหลืออ านวยความ

สะดวกในการท ากระบวนการมากกว่าเป็นผูชี้น้  า โดยนกัตัง้ค  าถามอนัทรง
พลังสามารถเป็นบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร ครูพ่ีเลีย้ง เพ่ือนครู 
ศกึษานิเทศก ์นกัจดักิจกรรมหรือผูน้  ากลุ่ม นกัวิชาการ ตนเอง (กรณีปรบั
ใชก้บัการตัง้ค  าถามดว้ยตนเอง)  
     กลุ่มครู หมายถึง ครูท่ีตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยั มีความ
มุ่งมั่นพยายาม สามารถประเมินและสะทอ้นแนวทางการปรบัปรุงพฒันา
กลุม่ได ้สามารถสละเวลาเพ่ือเขา้รว่มไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 
     กลุ่มทดลอง หมายถึง กลุ่มเด็กนักเรียนหรือกลุ่มเพ่ือนครูท่ีเป็นผูร้บั
ผลประโยชนจ์ากการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู โดยครูไดร้่วม
วางแผนการท าวิจยัในชัน้เรียนและน าไปทดลองใชก้บัเด็กนกัเรียนหรือใช้
พฒันาเพ่ือนครู จากนัน้จึงน ามาปรบัปรุงใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ส่งผล
ใหน้กัเรียนหรือเพ่ือนครูไดร้บัการจัดการเรียนการสอนหรือการพฒันาท่ีมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ 

แนวคิดส าคัญของ
สุนทรียแสวงหา  

การลดความคิดดา้นปัญหาและหันกลับมาคิดหรือใชจุ้ดแข็งของตนเอง
สรา้งเป้าหมายและท าใหไ้ด ้มองเห็นความดีของผูอ่ื้นรวมถึงความดีของ
ตนเอง โดยมีขัน้ตอนส าคญั 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  
1. การคน้หา (Discovery) เป็นขัน้ท่ีมุ่งเนน้การรว่มกันคน้หาขอ้ดีของสิ่งท่ี
เกิดขึน้  
2. การสรา้งฝัน (Dream) เป็นขัน้การส ารวจความเป็นไปไดใ้นการเดินทาง
สูเ่ปา้หมาย 
3. การออกแบบ (Design) เป็นขัน้การสรา้งค าประกาศ วิสยัทศัน ์ก าหนด
คุณสมบัติท่ีต้องการ รวมถึงร่วมกันก าหนดแผนหรือแนวทางของการ
ด าเนินการ 
4. การท าให้ถึงเป้าหมาย (Destiny) เป็นขัน้แห่งการปฏิบัติการ ติดตาม 
และประเมินผลเพ่ือสรา้งใหอ้นาคตเป็นจรงิไดอ้ยา่งยั่งยืน 
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ตาราง 38 (ตอ่) 

หัวข้อ รายละเอียด 
กระบวนการ
ขับเคล่ือน 

ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งมี
ความโดดเด่นเรื่องการวิจัยด้วย “การลงมือปฏิบัติ” เป็น “กระบวนการ
ต่อเน่ือง” ท่ีสรา้งให้เกิดองคค์วามรูแ้ละน าไปสู่การก าหนดรูปแบบการ
ยกระดบัพฤตกิรรมดา้นการท าวิจยั  

แนวคิดตาม EGAR 
Model 

แนวคิดตาม EGAR Model แบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก่ 

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

E : ค้นหาประสบการณ์ (Esteem experiences) 
มุ่ งเน้นการค้นหาศักยภาพของตนเอง จัดการ
ศกัยภาพเหล่านัน้มาสู่พลังความคิดเชิงบวก และ
ค้นหาจุดแข็ งหรือปัจจัยสนับสนุน ท่ี มี รอบตัว 
กิจกรรมส าคญั คือ การคน้หาประสบการณืในอดีต
ท่ีภาคภูมิใจ การท าลายข้อจ ากัดของการพัฒนา
สมรรถนะการจดัการตอ่ศกัยภาพตนเอง การคน้หา
จดุแข็งภายนอก 

- นักตั้งค  าถามอัน
ทรงพลงั 
- กลุม่ครู 

G : ร่วมตั้งเป้าหมาย (Goal setting) การน าพลัง
ความคิดเชิงบวกมาขยายขอบเขต กิจกรรมส าคญั 
คือ การก าหนดเป้าหมาย การท าความเข้าใจต่อ
เป้าหมาย การเปรียบเทียบช่องว่างระหว่างความ
คาดหวังและความ เป็นจริง  เพ่ื อปรับ เป ล่ียน
เปา้หมายใหช้ดัเจนขึน้ รวมถึงการสืบคน้สาเหตหุรือ
กลไกการสนบัสนนุเพ่ือไปสู่เปา้หมายเหล่านัน้ การ
แบ่งปันภาพฝันร่วมกับเพ่ือน การวางเป้าหมาย
ปลายทางอยา่งชดัเจน 

- นักตั้งค  าถามอัน
ทรงพลงั 
- กลุม่ครู 
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ตาราง 38 (ตอ่) 

หัวข้อ รายละเอียด 
 A : คัดเลือกแนวทางท่ีดี (Alternative selections)   

ท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น การคดัเลือกแนวทางท่ี
ช่ืนชอบหรือเห็นว่าเป็นทางท่ี ดี ท่ีสุด  ก าหนด
รายละเอียดลงในแผนปฏิบตัิการ การสรา้งแนวทาง
การบรูณาการการพฒันาสมรรถนะเขา้กบังานปกต ิ
การเลือกใชเ้ทคนิคท่ีเฉียบคม 

- กลุ่มทดลอง (ใน
ก รณี ท่ี เริ่ ม ล ง มื อ
ทดสอบ) 

R : สะท้อนผลการเรียน รู้ (Reflections) ลงมือ
ปฏิบัติตามแผน สะท้อนผลการเปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ วางเป้าหมายในขั้นถัดไป 
ขอรบัค าปรึกษาและนิเทศติดตามอย่างสม ่าเสมอ 
เปรียบเทียบเปา้หมาย 

- นักตั้งค  าถามอัน
ทรงพลงั 
- กลุม่ครู/ ครูพ่ีเลีย้ง 
- ผูบ้รหิาร/ 
ผูเ้ช่ียวชาญ/ 
ศกึษานิเทศก ์ 

วงรอบที ่1 
EGAR Model 

กิจกรรมหลัก/รายละเอียด 

เป้าหมายหลัก เป้าหมายเพือ่ดงึประสบการณเ์ชิงบวกในการท าวิจัย 
ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง 
- นกัตัง้ค  าถามอนัทรง
พลงั 
- กลุม่ครู 

1.1 นักตัง้ค  าถามอันทรงพลัง ชวนกลุ่มครูถ่ายทอดความรูส้ึกประทับใจ
เก่ียวกับประสบการณ์การท าวิจัยท่ีผ่านมา พรอ้มสะท้อนจุดแข็งของ
ตนเองและสิ่งสนบัสนนุท่ีตนเองมีแลว้และยงัตอ้งการพฒันาเพิ่มเตมิ  

-------------------------------------- 
ตวัอย่างสถานการณ์ ครูสะทอ้นว่าครูทุกคนมีทักษะเรื่องการส่ือสารกับ
เดก็ไดดี้ แตย่งัขาดทกัษะเรื่องการสืบคน้ขอ้มลูเพื่อพฒันาเดก็ เป็นตน้ 

-------------------------------------- 
ตวัอย่างค าถามอนัทรงพลงั เชน่ คณุเก่งท่ีสดุในเรื่องอะไร? คณุท าอะไรได้
ดีเสมอ? เป็นตน้ 

ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง 
- นกัตัง้ค  าถามอนัทรง
พลงั 

1.2 ร่วมกันตัง้เป้าหมาย โดยจินตนาการถึงภาพฝัน ภาพอนาคตท่ีอยาก
เป็น พรอ้มสะทอ้นความรูส้กึท่ีจะเกิดขึน้หากไปถึงจดุดงักลา่ว 

-------------------------------------- 
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ตาราง 38 (ตอ่) 

หัวข้อ รายละเอียด 
- กลุม่ครู ตวัอย่างสถานการณ ์ครูสะทอ้นว่าครูทกุคนมีทกัษะเรื่องการส่ือสารกบัเด็ก

ไดดี้ แตย่งัขาดทกัษะเรื่องการสืบคน้ขอ้มลูเพื่อพฒันาเด็ก เป็นตน้ 
-------------------------------------- 

ตวัอย่างค าถามอนัทรงพลงั เชน่ คณุเก่งท่ีสดุในเรื่องอะไร? คณุท าอะไรไดดี้
เสมอ? เป็นตน้ 

ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง 
- นกัตัง้ค  าถามอนั
ทรงพลงั 
- กลุม่ครู 

1.2 ร่วมกันตัง้เป้าหมาย โดยจินตนาการถึงภาพฝัน ภาพอนาคตท่ีอยาก
เป็น พรอ้มสะทอ้นความรูส้กึท่ีจะเกิดขึน้หากไปถึงจดุดงักลา่ว 

-------------------------------------- 
ตวัอย่างสถานการณ ์ครูลงมตกินัวา่ ทกัษะการสืบคน้ขอ้มลูเป็นจุดเริ่มตน้ท่ี
ส าคญัท่ีจะท าวิจยัในชัน้เรียนไดมี้ประสิทธิภาพ โดยรว่มกนัมองภาพฝันว่า
ครูท่ีมีทกัษะการสืบคน้ขอ้มลูอย่างเช่ียวชาญ คือ ครูท่ีสามารถบอกแหล่งท่ี
จะสืบคน้ได ้รูจ้กัฐานขอ้มูลจ านวนมาก สามารถบอกหรือสกดัความรูท่ี้ได้
จากผลการวิจยัมาใชใ้นงานวิจยัของตนเองได ้เป็นตน้ 

-------------------------------------- 
ตวัอย่างค าถามอันทรงพลงั เช่น ภาพอนาคตท่ีเราใฝ่ฝันเป็นอย่างไร? เรา
จะเป็นอยา่งไรเม่ือเราไปถึงเปา้หมายนัน้? เป็นตน้ 

ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง 
- นกัตัง้ค  าถามอนั
ทรงพลงั 
- กลุม่ครู 

1.3 ร่วมกันคิดหนทางท่ีจะไปสู่ เป้าหมายนั้น  และร่วมกันคัดเลือก
แผนปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุ น าไปลงมือปฏิบตัิ โดยครูแตล่ะคนควรปฏิบตัิตามแผน
ท่ีไดร้ว่มกนัวางแนวทาง 

-------------------------------------- 
ตัวอย่างสถานการณ์  ครูร่วมกันหาหนทางท่ีดี ท่ีสุดส าหรับการไปถึง
เป้าหมายเหล่านัน้ เช่น แนวทางท่ี 1 ใหทุ้กคนแบ่งปันฐานขอ้มูลท่ีตนเอง
มกัเขา้ไปสืบคน้เพ่ือใหท้กุคนลองเขา้ไปใชโ้ดยมีเลขากลุ่มเป็นคนรวบรวม, 
แนวทางท่ี 2 ให้ทุกคนแบ่งกลุ่มหัวข้อการวิจัยท่ีตนเองสนใจ จากนั้นให้
สมาชิกในกลุ่มแตล่ะคนหางานวิจยัมาคนละ 5 เรื่อง เพ่ือน ามาแบ่งปันกัน
ในครัง้ถัดไป เป็นตน้ จากนัน้ลงมติรว่มกันว่าควรใชแ้นวทางใด หรือบรูณา
การอยา่งไร และน าไปทดลองท าในขัน้ถดัไป 
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ตาราง 38 (ตอ่) 

หัวข้อ รายละเอียด 
  

-------------------------------------- 
ตวัอย่างค าถามอนัทรงพลงั เช่น มีทางใดบา้งท่ีจะท าใหเ้ราไปถึงเปา้หมาย
นัน้? เราควรเลือกเสน้ทางใดเป็นเสน้ทางท่ีดีท่ีสุดส าหรบัพวกเรา? เราจะ
สอดประสานบทบาทและภารกิจของเรารว่มกนัไดอ้ยา่งไร? เป็นตน้ 

ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง 
- นกัตัง้ค  าถามอนัทรง
พลงั 
- กลุม่ครู 
- ผูบ้รหิาร/ 
ผูเ้ช่ียวชาญ/  
ครูพ่ีเลีย้ง 

1.4 ร่วมกันสะท้อนผล หลังจากท่ีทดลองท าตามแผนการปฏิบัติแล้ว ให้
กลุ่มครูมาสะท้อนสมรรถนะท่ีเพิ่มขึน้จากการลองสืบคน้ข้อมูล ร่วมกับ
เปรียบเทียบผลกับเป้าหมายท่ีวางไว ้สงัเคราะหปั์จจยัอปุสรรคหรือปัจจยั
สนบัสนนุรว่มกนั  

-------------------------------------- 
ตวัอย่างสถานการณ์ ครูมาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์หลังจากลงมือ
ปฏิบัติ เช่น คนท่ี 1 ได้สะท้อนว่าลองเข้าใช้ฐานข้อมูลใหม่ ๆ ท่ีเพ่ือน
แนะน าแล้ว เกิดความรูส้ึกว่าขอบเขตการหางานวิจัยมาสนับสนุนกวา้ง
มากขึน้, คนท่ี 2 ไดส้ะทอ้นว่าไม่ลองเขา้ใชฐ้านขอ้มูลแลว้แต่ตอ้งใชร้หัส
ของโรงเรียนเท่านัน้ จึงติดขดัในเรื่องการสืบคน้ตอ่ท่ีบา้น เป็นตน้ อย่างไรก็
ตามในขัน้นีอ้าจมีการสะทอ้นถึงอุปสรรค ความไม่เขา้ใจหรือมีค าถามท่ี
ตอ้งการค าตอบ ในระยะนีส้ามารถเชิญผูผู้บ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญ ครูพ่ีเลีย้ง
หรือครูรุน่พ่ีเขา้มาชว่ยแนะน าได ้

-------------------------------------- 
ตวัอย่างค าถามอนัทรงพลงั เช่น เราด าเนินการอะไรไปบา้งแลว้? มีอะไรท่ี
เราท าไดอี้กบา้ง? เราเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง? เป็นตน้ 

วงรอบที ่2 
EGAR Model 

กิจกรรมหลัก/รายละเอียด 

เป้าหมายหลัก เป้าหมายเพื่อลงมือปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยด้วย
การลงมือท าวิจัย 

ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง 
- นกัตัง้ค  าถามอนัทรง  

2.1 นกัตัง้ค  าถามอนัทรงพลงั ชวนกลุ่มครูถ่ายทอดความรูส้กึของการลงมือ
พฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัท่ีมีมตติกลงรว่มกนั โดยเฉพาะเรื่องการ  
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ตาราง 38 (ตอ่) 

หัวข้อ รายละเอียด 
พลงั 
- กลุม่ครู 
 

เปล่ียนแปลงทั้งด้านพฤติกรรม ความคิดความรูส้ึก และบรรยากาศการ
ท างานท่ีเปล่ียนไป โดยนกัตัง้ค  าถามอนัทรงพลงัตอ้งสะทอ้นมมุบวกท่ีแตล่ะ
คนไดไ้ปพฒันาออกมาใหเ้ห็นถึงพลงัของการลงมือปฏิบตัใิหม้ากท่ีสดุ 

-------------------------------------- 
ตัวอย่างสถานการณ์  นักตั้งค  าถามอันทรงพลังถามว่า ท่านเห็นการ
เปล่ียนแปลงในตนเองอย่างไรบา้ง แตล่ะคนมีประสบการณใ์หม่อย่างไรบา้ง 
ทา่นไดด้งึศกัยภาพหรือคน้พบความสามารถอะไรของตนเองเพิ่มขึน้ และเปิด
โอกาสใหค้รูมาร่วมแบ่งปันสิ่งท่ีตนเองไปท ามาตามแผนหรือมากกว่าแผนท่ี
วางไว ้เช่น ครูคนท่ี 1 ไดล้องเขียนสงัเคราะหผ์ลการทดลองเป็นตาราง ท าให้
เห็นสิ่ งท่ีน่าสนใจ ครูคนท่ี 2 ได้สะท้อนว่าได้เดินทางไปห้องสมุดของ
มหาวิทยาลยั ท าใหรู้ว้่ามีหนังสือท่ีเก่ียวขอ้งอยู่ในชัน้ 2 จ  านวนมาก พรอ้ม
แนะน าใหเ้พ่ือนไปหรืออาสาพาไป เป็นตน้ จากนัน้นกัตัง้ค  าถามอนัทรงพลงั 
ไดส้งัเคราะหศ์กัยภาพท่ีเพิ่มขึน้ของกลุ่ม เช่น กลุม่เราเริ่มมีศกัยภาพดา้นการ
สกดัขอ้มลูไดเ้พิ่มมากขึน้เพราะคณุมองเห็นขอ้มลูบางอย่างท่ีสะทอ้นออกมา
จากการเรียงงานวิจยัในตารางของคณุหากเป็นไปไดด้ิฉัน/ ผมอยากให้คุณ
ช่วยสอนเพ่ือน ๆ ดว้ยนะคะ/ ครบั ดิฉัน/ ผมยงัไดเ้ห็นอีกว่าคณุมีทกัษะเรื่อง
การสืบคน้เพิ่มมากขึน้จากการไปหาหนังสือเพิ่มเติม ท่ีคุณอาจจะหาไม่ได้
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ท าให้เห็นได้ว่ากลุ่มเรามีคนคิดนอกกรอบ 
สามารถหาชอ่งทางการสืบคน้ไดห้ลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งท่ีดีมาก ขอใหท้า่นท า
ตอ่ไป แลว้อยา่ลืมมาแบง่ปันใหเ้พ่ือนดว้ย  

-------------------------------------- 
ตวัอย่างค าถามอนัทรงพลงั เช่น ท่ีคณุไดล้องท าไปคณุคิดว่าคณุเก่งท่ีสดุใน
เรื่องอะไร? คณุมกัท าอะไรไดดี้เสมอ? ท่ีผา่นมาคณุชอบอะไรท่ีสดุ? เป็นตน้ 

ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง 
- นกัตัง้ค  าถามอนัทรง
พลงั 
- กลุม่ครู 

2.2 รว่มกันตัง้เปา้หมาย โดยจินตนาการถึงภาพฝัน ภาพอนาคตท่ีอยากเป็น 
พรอ้มสะทอ้นความรูส้ึกท่ีจะเกิดขึน้หากไปถึงจุดดงักล่าว โดยเป้าหมายใน
วงรอบท่ี 2 ควรขยบัใหใ้กลเ้คียงกบัภาพฝันสงูสดุท่ีวางไวใ้นวงรอบท่ี 1  

--------------------------------------  
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หัวข้อ รายละเอียด 
      จากนัน้นกัตัง้ค  าถามอนัทรงพลงั สอบถามตอ่ว่า ทางใดเป็นทางท่ีดีท่ีสุด

ท่ีเราทกุคนพอจะท ารว่มกนัได ้ช่วยสะทอ้นขอ้ดีและขอ้จ ากดัของแตล่ะวิธีให้
ฟังสักหน่อย ขอให้ท่านคิดย้อนกลับไปว่าทางท่ีท่านเลือกนั้นน าท่านไปสู่
เป้าหมายไดจ้ริงหรือไม่ อย่างไร เพ่ือใหก้ลุ่มครูทวนสอบความคิดกลบัไปสู่
เปา้หมายอีกครัง้ จากนัน้เม่ือไดม้ตขิองกลุม่แลว้ ใหท้กุคนลงมือปฏิบตัติาม  

-------------------------------------- 
ตวัอย่างค าถามอันทรงพลงั เช่น มีทางใดบา้งท่ีจะท าใหเ้ราไปถึงเป้าหมาย
นัน้? เราควรเลือกเสน้ทางใดเป็นเสน้ทางท่ีดีท่ีสดุส าหรบัพวกเรา? เราจะสอด
ประสานบทบาทและภารกิจของเราร่วมกันได้อย่างไร? ถ้าให้ท่านนึก
ยอ้นกลบัไปท่านคิดว่าวิธีการดงักล่าวเป็นบนัไดสู่ภาพในฝันท่ีคณุอยากเป็น 
ใช่หรือไม่ ถา้ใช่เราตอ้งการอะไรเพิ่มเติมเพ่ือใหเ้ราท ามนัไดง้่ายขึน้อีก? เป็น
ตน้ 

ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง 
- นกัตัง้ค  าถามอนั
ทรงพลงั 
- กลุม่ครู 
- ผูบ้รหิาร/ 
ผูเ้ช่ียวชาญ/  
ครูพ่ีเลีย้ง/ 
นกัวิชาการ 

2.4 รว่มกนัสะทอ้นผล หลงัจากท่ีทดลองท าตามแผนการปฏิบตัิแลว้ ใหก้ลุ่ม
ครูมาสะทอ้นสมรรถนะท่ีเพิ่มขึน้  

-------------------------------------- 
ตวัอย่างสถานการณ์ นักตัง้ค  าถามอันทรงพลงัขอใหค้รูร่วมกันสะทอ้นการ
ความรูส้กึท่ีมีตอ่การเปล่ียนแปลงของตนเอง และความรูส้ึกท่ีเห็นผลงานของ
ตนเองในขณะนี ้เปรียบเทียบภาพฝันและภาพในตอนนี ้ขอใหช้่วยสะทอ้น
ปัจจัยท่ีช่วยกระตุ้นให้ตนเองเกิดการยกระดับ โดยครูคนท่ี 1 ได้สะท้อน
ความรูส้กึว่าท่ีตนเองท าไดเ้พราะมีกลุ่มเพ่ือนคอยใหก้ าลงัใจ ผูบ้รหิารใหก้าร
สนบัสนุนจึงท าได ้ครูคนท่ี 2 กล่าวว่าไม่น่าเช่ือว่าตนเองจะท าไดเ้ป็นความ
เหลือเช่ือ เป็นต้น นักตั้งค  าถามอันทรงพลัง ควรสรุปการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึน้พรอ้มสะทอ้นกลบัในเรื่องการดึงศกัยภาพท่ีตนเองมีมาสู่การลงมือ
ปฏิบตัิจริง รวมถึงสะทอ้นแง่คิดเก่ียวกับการดึงโอกาสท่ีไดร้บัมาปรบัใชก้ับ
การพฒันาตนเอง ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้จึงเป็นความภาคภมูิใจ และความมั่นใจท่ี
เพิ่มขึน้ นอกจากนีน้ักตัง้ค  าถามอันทรงพลังหรือหัวหน้ากลุ่มครูควรสรา้ง
พนัธะสญัญารว่มกนั (อาจเป็นไดท้ัง้ทางใจ ทางวาจา ทางตวัอกัษร) ในเรื่อง 
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ตาราง 38 (ตอ่) 

หัวข้อ รายละเอียด 
 การพัฒนาดา้นสมรรถนะการท าวิจยัรว่มกันอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม

ในขั้นนี ้อาจมีการสะท้อนถึงอุปสรรค ความไม่เข้าใจหรือมีค าถามท่ี
ตอ้งการค าตอบ ในระยะนีส้ามารถเชิญผูผู้บ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญ ครูพ่ีเลีย้ง
หรือครูรุน่พ่ีเขา้มาชว่ยแนะน าได ้

-------------------------------------- 
ตวัอย่างค าถามอนัทรงพลงั เช่น เราด าเนินการอะไรไปบา้งแลว้? มีอะไรท่ี
เราท าไดอี้กบา้ง? เราเปล่ียนแปลงอย่างไรบา้ง? ความรูส้ึกของเราตอนนี้
เป็นอย่างไร? เราเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ของเพ่ือนแต่ละคนเป็น
อยา่งไร? เป็นตน้ 

เง่ือนไขสนบัสนนุ 1) สรา้งความยืดหยุ่นในการด าเนินการวิจยั โดยการเปิดโอกาสใหก้ลุ่มครู
ตัดสินใจเลือกสมรรถนะส าหรับการพัฒนาและสามารถปรับเปล่ียน
เปา้หมายไดด้ว้ยตนเอง  
2) ลดขอ้จ ากดัดา้นเวลาในการส่ือสารและการเรียนรูเ้น่ืองจากครูมีภารกิจ
จ านวนมาก  
3) สร้างบรรยากาศ ดังเช่น  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หรือ
จินตนาการ การสรา้งบรรยากาศกัลยาณมิตร บรรยากาศการช่ืนชมให้
ก าลงัใจและการส่ือสารเชิงบวกและตัง้ค  าถามอนัทรงพลงั บรรยากาศแห่ง
การเรียนรู ้เป็นตน้ นอกจากนีใ้นดา้นเง่ือนไขของบรรยากาศ นกัตัง้ค  าถาม
อนัทรงพลังควรมีบทบาทในดา้นการควบคุมบรรยากาศการแสดงความ
คดิเห็นท่ีมุง่เนน้การเคารพและสง่เสรมิซึ่งกนัและกนั  
4) ใชก้ระบวนการขบัเคล่ือนท่ีครูคุน้เคย  
5) ใชท้รพัยากรท่ีมีอยูเ่ป็นหลกัรวมถึงมีการสนบัสนนุเพิ่มเตมิ  
6) มุง่เนน้การขบัเคล่ือนโดยมีเปา้หมาย  
7) สรา้งกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายโรงเรียนหรือระเบียบท่ีก าหนดไว ้

 



 

บทที ่5  
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศกึษาวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาเรื่องรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู
โดยใชสุ้นทรียแสวงหา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 โดย
มีวัตถุประสงค ์3 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบตัิงานดา้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนของครู 2) เพ่ือพฒันาและสงัเคราะหรู์ปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู
โดยใชสุ้นทรียแสวงหา 3) เพ่ือสรา้งคู่มือการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยของครูโดยใชสุ้นทรีย 
แสวงหา ด าเนินการตามระเบียบวิจยัเชิงปฏิบตัิการ ด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบตักิารรว่มกบัผูร้ว่มวิจยั
จาก 2 โรงเรียน ซึ่งมีความแตกต่างกันในดา้นขนาดของโรงเรียน ผูร้่วมวิจัยจากโรงเรียนท่ี 1 มี
จ  านวน 6 ราย ผูร้ว่มวิจยัจากโรงเรียนท่ี 2 มีจ  านวน 20 ราย โดยแบง่ระยะการด าเนินการวิจยัทัง้สิน้ 
2 ระยะ แตล่ะระยะประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนตามหลกัการของแนวคิดสนุทรียแสวงหา ประกอบดว้ย 
ขัน้การคน้หา (Discovery) ขัน้การสรา้งฝัน (Dream) ขัน้การออกแบบ (Design) และขัน้ท าใหถ้ึง
เป้าหมาย (Destiny) วิธีการเก็บขอ้มูลครัง้นีผู้ว้ิจยัด  าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสมัภาษณแ์ละ
สนทนากลุ่มเป็นหลกั รวมถึงใชว้ิธีการสงัเกต พรอ้มกบัแบบประเมินตนเองซึ่งถกูน ามาใชเ้ก็บขอ้มลู
ภายหลงัจากท่ีผูว้ิจยัถอนตวัออกจากพืน้ท่ี การวิเคราะหข์อ้มลูใชว้ิธีการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา รว่มกบั
การวิเคราะหส์ถิตเิชิงพรรณนา สามารถสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะไดด้งันี ้

สรุปผลการวิจัย 
การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบตัิการ ซึ่งมีความ

โดดเด่นในเรื่องการด าเนินการวิจยัดว้ยแนวทางการปฏิบตัิ เป็นกระบวนการต่อเน่ืองเพ่ือสรา้งให้
เกิดองคค์วามรูท่ี้น าไปสู่การยกระดบัต่อพฤติกรรมในดา้นการท าวิจยั การสรา้งองคค์วามรูใ้นการ
คัดเลือกและออกแบบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการท าวิจัย เกิดรูปแบบการเรียนท่ี
หลากหลายแตกตา่งไปจากวิถีการเรียนรูแ้บบเดิม รวมถึงมีการสรา้งระบบหรือนวตักรรมท่ีส่งผลดี
ตอ่การจดัการเรียนการสอนใหก้ับนกัเรียน นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดสนุทรียแสวงหา 
(Appreciative Inquiry) มาเป็นแนวทางส าคญัในการดงึศักยภาพของผูร้ว่มวิจยัมาพฒันาตอ่ยอด 
ประกอบกับการสืบหารูปแบบเฉพาะท่ีผูร้่วมวิจัยเห็นว่าเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนของตนเอง    
มาสรา้งใหเ้กิดการพฒันาและการเรียนรูเ้พ่ือยกระดบัสมรรถนะดา้นการวิจยัตอ่ไป  

 
 



  220 

จากการด าเนินการกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการในครัง้นี ้สามารถสรุปผลการวิจยัได้
ดงันี ้ 

1. ผลการศกึษาสภาพการปฏิบตัิงานดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนของ
ครู พบว่า การด าเนินการกบักลุ่มเป้าหมายครัง้นี ้ประกอบดว้ย 2 โรงเรียน มีบริบทแตกตา่งกันใน
เรื่องขนาดของโรงเรียน คือ โรงเรียนท่ี 1 มีขนาดเล็ก มีจ  านวนครูไม่เพียงพอต่อชั้นเรียนท าใหค้รูมี
บทบาทหนา้ท่ีในการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากวิชาเอกท่ีจบการศึกษา พบสถานการณ์
การจดัการเรียนการสอนท่ีหลายหลายและมีปัญหาซบัซอ้น ในขณะท่ีโรงเรียนท่ี 2 มีขนาดกลาง มี
จ านวนครูเพียงพอต่อระดบัชัน้ ครูสอนตามวิชาเอกท่ีจบการศึกษา ซึ่งมีภารกิจดูแลจัดการเรียน
การสอนใหก้ับนักเรียนจ านวนมาก ดงันัน้รูปแบบของทัง้สองโรงเรียนจึงมีความแตกต่างกัน แต่
อย่างไรก็ตามทัง้สองโรงเรียนท่ีถกูคดัเลือกมาเขา้รว่มกระบวนการศกึษาในครัง้นีไ้ดร้บัการประเมิน
ดา้นสมรรถนะดา้นการวิจยัอยู่ในระดบัต ่ากว่ากลุ่มโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีเดียวกัน ซึ่งครูจากทัง้สอง
โรงเรียนมีความยินดีใหค้วามรว่มมือในการเขา้รว่มกระบวนการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยั 

2. ผลการสงัเคราะหรู์ปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรีย 
แสวงหา สามารถสรุปได้ว่าสมรรถนะด้านการท าวิจัยหลักมีทั้งสิน้ 5 สมรรถนะหลัก และ 20 
สมรรถนะย่อย โดยไดน้  ามาพฒันาทัง้สิน้ 16 สมรรถนะย่อยตามการเลือกของผูร้ว่มวิจยั ไดแ้ก่ 1) 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหาและผลการวิจัย 2) ทักษะการแก้ปัญหา 3) ทักษะการสังเกต
พฤติกรรม 4) ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล 5) ความรูด้า้นรูปแบบการเขียนรายงานการวิจยั 6) ความรู้
ดา้นกระบวนการวิจยั 7) ความเขา้ใจต่อสาเหตแุละความแตกต่างรายบุคคล 8) ความรูเ้รื่องการ
จดัการเรียนการสอน 9) ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความอดทนมุ่งมั่น 10) ลกัษณะของบคุคลท่ีเป็นคน
ช่างสงัเกตและตัง้ค  าถาม 11) ลกัษณะของบุคคลท่ีกลา้ตดัสินใจและลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง 12) 
ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความรบัผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิด 13) ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความรบัผิดชอบต่อ
งานท่ีท า 14) ลกัษณะของบคุคลท่ีรกัในการแสวงหาความรูอ้ยู่เสมอ 15) ดา้นแรงจงูใจเรื่องความ
มุ่งมั่นตอ่ความส าเร็จในการพฒันาตนเองและผลงาน และ 16) ดา้นแรงจงูใจเรื่องการเอาใจใส่กับ
ทกุงาน โดยไดต้ดัสมรรถนะย่อยดา้นการสรา้งและใชส่ื้อท่ีหลากหลายการส่ือสารกบัผูเ้รียน ความ
รกัในวิชาชีพครู และการมีความเมตตาต่อนกัเรียนและเพ่ือนรว่มงาน เน่ืองจากผูร้ว่มวิจยัทัง้สอง
โรงเรียนเห็นว่าเป็นสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการลงมือปฏิบตัิท่ีครูถูกฝึกฝนมาก่อนและ
ประเมินว่ามีในสมรรถนะย่อยดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ ท าใหเ้หลือสมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาทัง้สิน้ 
16 สมรรถนะ ในขณะท่ีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะโดยใชสุ้นทรียแสวงหา มีทัง้สิน้ 14 เทคนิค 
ไดแ้ก่ การตัง้ค  าถามอันทรงพลัง, การแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละร่วมอภิปราย, เทคนิคการเล่ายอ้น
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ประสบการณ์และการสะทอ้นความประทับใจของตนเอง, การช่ืนชมใหก้ าลงัใจ, การใชต้วัแบบ
สรา้งแรงจูงใจ, การวางแผนจัดการศักยภาพของตนเอง, การก าหนดเป้าหมาย, การสนับสนุน
ระบบนิเทศติดตามอย่างสม ่าเสมอ, การสรา้งกลุ่มความเช่ียวชาญภายในโรงเรียน, การสนบัสนุน
เช่ือมโยงฐานข้อมูลของโรงเรียน, การสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรู,้ การสรา้งบรรยากาศแบบ
กลัยาณมิตรและปลอดภยัตอ่การส่ือสาร, การอบรมและฝึกปฏิบตั,ิ การสรา้งระบบใหค้  าปรกึษา   

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครูโดยใช้สุนทรียแสวงหา (EGAR 
Model) ซึ่งเป็นผลมาจากการสงัเคราะหก์ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการตามแนวทางการใชส้นุทรีย 
แสวงหากบัการขบัเคล่ือนสมรรถนะดา้นการวิจยัทัง้สองโรงเรียน ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 
องคป์ระกอบท่ี 1 คน้หาประสบการณ ์(Esteem experiences) เป็นการคน้หาศกัยภาพของตนเอง 
จดัการศกัยภาพเหล่านัน้มาสู่พลงัความคิดเชิงบวก รวมถึงคน้หาจุดแข็งหรือปัจจยัสนบัสนุนท่ีอยู่
รอบตวั ซึ่งมีกิจกรรมส าคญั ไดแ้ก่ การคน้หาประสบการณใ์นอดีตท่ีภาคภูมิใจ การท าลายขอ้จ ากดั
ของการพัฒนาสมรรถนะ การจัดการต่อศักยภาพของตนเอง การค้นหาจุดแข็งภายนอก 
องคป์ระกอบท่ี 2 ร่วมตัง้เป้าหมาย (Goal setting) เป็นการน าพลังความคิดเชิงบวกเหล่านัน้มา
ขยายขอบเขต ซึ่งมีกิจกรรมส าคญั ไดแ้ก่ การก าหนดเป้าหมาย การท าความเขา้ใจต่อเป้าหมาย 
การเปรียบเทียบช่องว่างระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริงเพ่ือปรบัเปล่ียนเป้าหมายให้
ชดัเจนขึน้ การสืบคน้สาเหตหุรือกลไกการสนบัสนนุเพ่ือไปสูเ่ปา้หมายเหล่านัน้ การแบง่ปันภาพฝัน
ร่วมกับเพ่ือน การวางเป้าหมายปลายทางอย่างชัดเจน องคป์ระกอบท่ี 3 คัดเลือกแนวทางท่ีดี 
(Alternative selections) เป็นการท าใหภ้าพฝันและแนวทางท่ีดีท่ีสดุมาสู่ความเป็นจรงิ หลอมรวม
กับภารกิจหนา้ท่ีท่ีเป็นปัจจุบนั โดยกิจกรรมส าคญั ไดแ้ก่ การสรา้งทางเลือกท่ีหลากหลายและ
ยืดหยุ่น การคัดเลือกแนวทางท่ีช่ืนชอบหรือเห็นว่าเป็นทางท่ีดีท่ีสุด ก าหนดรายละเอียดลงใน
แผนปฏิบตัิการ การสรา้งแนวทางการบรูณาการการพฒันาสมรรถนะเขา้กบังานปกติ การเลือกใช้
เทคนิคท่ีเฉียบคม และองคป์ระกอบท่ี 4 สะทอ้นผลการเรียนรู ้(Reflections) เป็นการลงมือปฏิบตัิ
ตามแผนและน ามาสะทอ้นถึงผลการเปล่ียนแปลง โดยมีกิจกรรมส าคญั คือ การติดตามการปฏิบตัิ
ตามแผน การสะทอ้นผลการเปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ การวางเปา้หมายในขัน้ถดัไป 
การขอรับค าปรึกษาและนิเทศติดตามอย่างสม ่า เสมอ การสะท้อนผลการเปล่ียนแปลง การ
ตรวจสอบเปรียบเทียบเป้าหมาย นอกจากนีผ้ลการศกึษาพบว่าเง่ือนไขสนบัสนุนท่ีส าคญัส าหรบั
การพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู ประกอบดว้ย 1) ความยืดหยุ่นในการด าเนินการวิจยั โดย
การเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมวิจัยตดัสินใจเลือกสมรรถนะส าหรบัการพัฒนาและสามารถปรบัเปล่ียน
เป้าหมายไดด้ว้ยตนเอง 2) การลดขอ้จ ากัดดา้นเวลาในการส่ือสารและการเรียนรูเ้น่ืองจากครูมี
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ภารกิจจ านวนมาก 3) การสรา้งบรรยากาศ ดงัเชน่ การสง่เสริมความคดิสรา้งสรรคห์รือจินตนาการ 
การสรา้งบรรยากาศกลัยาณมิตร บรรยากาศการช่ืนชมใหก้ าลงัใจและการส่ือสารเชิงบวกและตัง้
ค  าถามอนัทรงพลัง บรรยากาศแห่งการเรียนรู ้เป็นตน้ นอกจากนีใ้นดา้นเง่ือนไขของบรรยากาศ 
ผูว้ิจยัควรมีบทบาทในดา้นการควบคมุบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นท่ีมุ่งเนน้การเคารพและ
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน 4) การใชก้ระบวนการขบัเคล่ือนท่ีครูคุน้เคย 5) การใชท้รพัยากรท่ีมีอยู่เป็น
หลักรวมถึงมีการสนับสนุนเพิ่มเติม  6) มุ่งเนน้การขับเคล่ือนโดยมีเป้าหมาย 7) สรา้งกิจกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายโรงเรียนหรือระเบียบท่ีก าหนดไว ้

3. ผลการสร้างคู่มือ ได้ด  าเนินการด้วยวิธีการสนทนากลุ่มกับผู้เช่ียวชาญด้าน
การศึกษาและดา้นการท าวิจยั โดยคู่มือไดร้ะบุถึงรูปแบบท่ีผ่านการสงัเคราะหจ์ากผลการด าเนิน
กระบวนการวิจัยในโรงเรียนทั้งสองแห่ง พบว่าการจัดท าคู่มือเพ่ือเผยแพร่รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะดา้นการวิจยัของครู โดยใชส้นุทรียแสวงหา ผูท้รงคณุวฒุิเห็นวา่มีความเป็นไปได้ ในการ
ประยุกตใ์ช้กับโรงเรียนทั้งในและนอกเขตพืน้ท่ีการศึกษา และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้มี
ค  าแนะน าการพัฒนาคู่มือครัง้นี ้ควรมีเนือ้หาเพิ่มเติม 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ควรมีการระบุบทบาท
หน้าท่ีและกิจกรรมของผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้ชัดเจน 2) ควรมีการระบุวิธีการแก้ปัญหา เม่ือน า
รูปแบบไปใช ้3) ควรมีการระบุแนวทางการสรา้งความยั่งยืน 4) ควรมีการก าหนดหรือยกตวัอย่าง
การใชค้  าถามอันทรงพลังและการส่ือสารเชิงบวก และ 5) คู่มือควรมีเครื่องมือการประเมินหรือ
ส ารวจการเปล่ียนแปลง นอกจากนีแ้นวทางการเผยแพรรู่ปแบบ ผูท้รงคณุวุฒิใหค้  าแนะน าใหใ้ช้
วิธีการเผยแพรผ่่านทางส่ือออนไลน ์เผยแพรผ่่านเว็บไซตข์องส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา รวมถึง
เผยแพร่ในรูปแบบของหนงัสือพกพา ดงันัน้สรุปไดว้่า แนวทางการพัฒนาเป็นคู่มือถือเป็นสิ่งท่ีมี
ประโยชน ์โดยเนน้การสรา้งรูปแบบการเผยแพรแ่บบออนไลนเ์ป็นหลกั เนือ้หาภายในควรมีการระบุ
ชดัเจนเก่ียวกับหนา้ท่ี กิจกรรม แนวทางการน าไปใช ้ยกตวัอย่างกิจกรรมและการส่ือสารต่าง ๆ 
รวมถึงผลลัพธ์ท่ี เกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้ง่ายต่อการประยุกต์ใช้งานต่อไป โดยคู่มือมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) ช่ือเรื่อง 2) เป้าหมาย 3) วัตถุประสงค ์4) ประโยชน ์5) ผูใ้ชง้าน
คู่มือ 6) ส่ือ อุปกรณ์ และสถานท่ี 7) บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจัดกระบวนการ 8) แนวคิด
ส าคญัของสุนทรียแสวงหา 9) กระบวนการขบัเคล่ือน 10) แนวคิดส าคญัของ EGAR Model 11) 
กิจกรรมหลกัและรายละเอียดในวงรอบท่ี 1 และ 12) กิจกรรมหลกัและรายละเอียดในวงรอบท่ี 2 
โดยทั้ง 2 วงรอบนั้น ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ประกอบด้วย นักตั้งค  าถามอันทรงพลัง ผู้เช่ียวชาญ 
ผูบ้รหิารโรงเรียน ครูพ่ีเลีย้ง และกลุม่ครู  
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากสรุปผลการวิจยัดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นไดว้่าการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู 

สามารถเปล่ียนแปลงและยกระดบัไดโ้ดยผ่านกระบวนการวิจยัอย่างเป็นขัน้ตอน โดยเฉพาะการ
ด าเนินการวิจัยดว้ยฐานความเช่ือเรื่องศกัยภาพของบุคลากรท่ีซ่อนเรน้อยู่ภายในโรงเรียน ทัง้นี ้
เป้าหมายอันสูงสุดของการยกระดับสมรรถนะดา้นการวิจัยของครู ไม่เพียงแต่ครูมีความรูแ้ละ
ความสามารถในดา้นการท าวิจยัเพิ่มขึน้ แตส่ง่ผลตอ่การพฒันาคณุภาพดา้นการเรียนของนกัเรียน
ใหดี้ขึน้อีกเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบตัิการในครัง้นี ้ผูว้ิจยัสามารถ
หยิบยกประเดน็ขอ้คน้พบท่ีส าคญัมาอภิปรายผลได ้4 ประเดน็หลกั ดงันี ้ 

ประเดน็ที ่1 การสังเคราะหรู์ปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
การศกึษาครัง้นีมี้เปา้หมายส าคญัคือการสงัเคราะหรู์ปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้น

การวิจัยของครู โดยใช้กระบวนการสุนทรียแสวงหา โดยได้ด  าเนินการในรูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการท่ีมุ่งเน้นการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เน้นการลงมือปฏิบัติร่วมกับการปรบัปรุง
พัฒนาจนท าให้สมรรถนะได้รบัการพัฒนาให้สามารถผลิตแผนการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคนิคต่าง ๆ อย่างมีขัน้ตอน มีแนวคิดสนบัสนุน รวมถึงเป็นไปตามหลกัการทางวิชาการ จากนัน้
ผูว้ิจยัจึงน ามาสงัเคราะหเ์พ่ือคน้หาแนวทางท่ีเกิดขึน้และท าใหเ้กิดผลลัพธอ์นัพึงประสงค ์ซึ่งผล
การสงัเคราะหรู์ปแบบนีส้ามารถอภิปรายเพิ่มเตมิไดด้งันี ้

ระยะก่อนเริ่มพัฒนาสมรรถนะการท าวิจัยของครูในการศึกษาครัง้นีพ้บว่าทัง้สอง
โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีคลา้ยคลงึกนัคือ ครูรอคอยโอกาสการพฒันาสมรรถนะดา้นการท าวิจยั โดย
ผลในขั้นตอนการค้นหา (Discovery) ในระยะท่ี 1 ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้สะท้อนประสบการณ์
ในขณะศกึษาในระดบัอดุมศกึษารว่มกบัประสบการณก์ารท างานท่ีผ่านมา พบวา่ระหวา่งการเรียน
ตามหลกัสตูรครุศาสตรห์รือศกึษาศาสตรน์ัน้ จะมีการทดลองท าวิจยัหรือโครงการมาก่อน แตเ่ป็น
การท างานกลุม่และมีผูใ้หค้  าแนะน าคืออาจารยท่ี์ปรกึษา แตอ่ยา่งไรก็ตามเม่ือมาด ารงบทบาทเป็น
ครู ท าใหพ้บกบัสถานการณท่ี์หลากหลายแตกตา่งกันออกไป ประสบการณจ์ึงเป็นสิ่งจ  าเป็นอย่าง
มากตอ่สมรรถนะดา้นการวิจยั รวมถึงการมีกลุ่มหรือคนแนะน า ใหก้ าลงัใจตัง้แตเ่ริ่มตน้ถือเป็นจดุ
เปล่ียนส าคญัท่ีท าใหค้รูหนัมากระตุน้ตนเองใหพ้ฒันาสมรรถนะดา้นการท าวิจยั ดงันัน้จะเห็นไดว้่า
ปัจจัยของการขับเคล่ือนท่ีส าคัญของครูคือ การสร้างโอกาสแสดงความสามารถ ขยาย
ความสามารถหรือชีใ้หเ้ห็นถึงความสามารถดัง้เดิม ดงันัน้ขอ้คน้พบส าคญัในการในการพัฒนา
สมรรถนะดา้นการท าวิจยัของครู ในระยะก่อนเริ่มพฒันาและในขัน้ตอนการคน้หาจดุแข็งของผูร้ว่ม
วิจยั คือ ผูว้ิจยัควรมีความเขา้ใจตอ่ความเขา้ใจหรือผลการสะทอ้นการมองตนเองของผูร้ว่มวิจยัทกุ
คน  เพ่ือน ามาสรา้งกลยทุธท่ี์ใชใ้นการสรา้งแรงจงูใจในการพฒันาตนเองตอ่ไป  
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ระยะเขา้สู่กระบวนการวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดแ้บง่ออกเป็น 2 ระยะย่อย เรียกว่า ระยะ
ท่ี 1 และระยะท่ี 2 โดยระยะท่ี 1 มุ่งเน้นการสรา้งคุณลักษณะ เพ่ือให้พรอ้มต่อการยกระดับ
สมรรถนะการท าวิจยัของครู และระยะท่ี 2 มุ่งเนน้การยกระดบัคณุภาพและสรา้งความคงทนของ
ผลการเปล่ียนแปลง ซึ่งการน าแนวคิดมาก ากบัการวิจยัเชิงปฏิบตัิการครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดสนุทรี
ยแสวงหาเป็นหลักในการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู โดยผูว้ิจัยมีบทบาทอย่างมากใน
การสรา้งการส่ือสารเชิงบวก และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ มีเปา้หมายในการตัง้ค  าถามหรือค า
ช่ืนชม ซึ่งเง่ือนไขส าคัญของการเกิดสภาวะการส่ือสารเชิงบวกคือ การอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ี
ปลอดภัย ปราศจากการคุกคามหรือเหยียดหยามทางความคิดต่อกัน ดังนั้นสรุปได้ว่าตลอด
ระยะเวลาการด าเนินการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดมี้การส่ือสารเชิงบวกรว่มกบัการสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ี
เอือ้อ านวยต่อการเรียนรูอ้ยู่ตลอดเวลา เม่ือพบว่ามีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูว้ิจยัไดป้ระเมิน
และคน้หาเทคนิคเพ่ือต่อยอดพฤติกรรมเชิงบวกเหล่านั้นให้เพิ่มขึน้ โดยการจัดการระบบของ
โรงเรียน สรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้อ านวย สง่เสรมิดา้นความรู ้ 

จากผลการศึกษาดงักล่าว มีความสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ สรรกมล กรนุ่ม 
ประทีป จินง่ี และนริสรา พึ่งโพธ์ิสภ (2563) ในเรื่องของการใชปั้จจยัทัง้จากภายนอก และภายใน
มาขับเคล่ือนพฤติกรรม ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีปัญญาสังคม (Social cognitive theory) ท่ีให้
ความส าคัญกับพฤติกรรมมนุษยใ์น 3 ปัจจัยท่ีเช่ือมโยงหรือส่งผลกระทบต่อกัน ( Interaction) 
ไดแ้ก่ 1) การเปล่ียนแปลงอนัเกิดจากอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม 2) การเปล่ียนแปลงอนัเกิดจาก
การเรียนรู ้3) พฤติกรรมของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งคงทน (Bandura,1986)  ซึ่งได้น าแนวคิดเรื่องการ
พฒันาเจตคติการเห็นแบบอย่าง การส่ือสารเชิงบวก และการควบคมุตนเอง มาใชก้ารพฒันาเรื่อง
พฤติกรรมการคบเพ่ือนต่างเพศ ผลการวิจัยพบว่า เง่ือนไขเรื่องเจตคติการเห็นแบบอย่าง การ
ส่ือสารเชิงบวก และการควบคมุตนเอง มีสว่นตอ่การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของวยัรุน่ได ้ในขณะท่ี
การศึกษาครัง้นี ้ผู้วิจัยมุ่งปฏิบัติการทั้ง 3 ปัจจัยเช่นเดียวกัน นั่นคือ 1) การสรา้งอิทธิพลจาก
สภาพแวดลอ้ม โดยการจดัสภาพแวดลอ้มใหร้องรบัต่อการเรียนรู ้สรา้งสถานการณ์โดยการวาง
เง่ือนไขเรื่องการแลกเปล่ียนร่วมอภิปรายกัน ท าให้บุคคลกล้าเปิดเผยศักยภาพท่ีซ่อนเรน้โดย
ปราศจากการระแวงหรือกงัวลว่าจะผิดหรือถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ 2) การสรา้งการเรียนรู ้สรา้ง
ความรู ้โดยเฉพาะในการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจยัไดด้ึงน าประสบการณ์เก่ามาเล่า ท าใหค้วามรูส้ึกต่อ
ตนเองไดร้บัการสนับสนุนจากพลังบวกภายในของตนเอง ซึ่งเป็นก าลงัใจท่ีดีท่ีสุดในการพัฒนา
ตนเอง 3) ปรบักรอบการศึกษาใหมี้ความยืดหยุ่นเน่ืองจากพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นสิ่งท่ีไม่คงท่ี 
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สามารถปรบัเปล่ียนไดอ้ยู่เสมอ ดงันัน้แนวทางการวิจยัเชิงปฏิบตัิการในครัง้นีจ้ึงประยุกตใ์ชก้รอบ
การด าเนินการวิจยัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท่ี์เกิดขึน้จรงิอยูเ่สมอ 

ขอ้คน้พบอีกประการหนึ่ง คือ การน าแนวทางสุนทรียแสวงหามาประยกุตใ์ชน้ัน้ ควร
ใหค้วามส าคญักับการส่ือสาร โดยผลการศกึษาครัง้นีพ้บว่าการส่ือสารเชิงบวกจะมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึน้หากด าเนินการรว่มกบัการท างานเป็นทีม แมใ้นโรงเรียนท่ี 1 จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ครูท่ี
เขา้รว่มการวิจยัมีเพียง 5 ราย แต่ละรายมีการวางแผนการท าวิจยัเป็นรายบุคคล แต่พบว่ายงัคง
ตอ้งการการสนบัสนุนจากองคก์ร ขบัเคล่ือนการยกระดบัสมรรถนะเป็นทีม มีกิจกรรมท่ีท าร่วมกัน 
ในขณะท่ีโรงเรียนท่ี 2 มีเป้าหมายการยกระดบัสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูทัง้โรงเรียน ชีใ้หเ้ห็น
ว่า แม้การท าวิจัยของครูจะเป็นการท ารายบุคคล แต่ตอ้งการการส่ือสารเชิงบวก และการท า
กิจกรรมกลุ่ม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สาหร่าย จันสา (2560) พบว่าการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพรว่มกบัการท างานเป็นทีม มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัการจดัการดา้นความปลอดภยั
ของพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงรว่มกนัพยาการณไ์ดร้อ้ยละ 22.4 สรุปไดว้า่การน าแนวคิดและเทคนิค
ตา่ง ๆ มาบรูณาการรว่มกนัท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการขบัเคล่ือนสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู
ไดเ้ป็นอยา่งดี  

เง่ือนไขท่ีส าคญัอีกประการหนึ่ง คือ การเปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มวิจยัไดมี้สว่นรว่มและเป็น
เจา้ของความคิดหรือเปา้หมายของตนเอง ดงันัน้แนวทางการด าเนินการของผูว้ิจยัคือ ด าเนินการ
วางแผนท่ีมีเปา้หมาย และคดัเลือกสมรรถนะท่ีเห็นว่าจ าเป็น รวมถึงสรา้งความพรอ้มใหก้บัตนเอง
ก่อนการพัฒนาระบบหรือคุณภาพของงานวิจัย  เน่ืองจากค้นพบว่า ก่อนการเข้าร่วม
กระบวนการวิจยัครัง้นีคื้อครูขาดความมั่นใจ ไม่เห็นความจ าเป็นในการท าเอกสาร ครูเกรงว่าหาก
ท าวิจัยโดยปราศจากความรู ้ความเข้าใจ หรือคนชีแ้นะจะท าให้งานวิจัยนั้นไม่ส  าเร็จหรือไม่มี
คณุภาพ ซึ่งความเช่ือดงักลา่วถือเป็นขอ้จ ากดัของการพฒันาตนเองรวมถึงการสรา้งคณุภาพใหก้บั
การท าวิจยัในชัน้เรียนของครูแตล่ะคน ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดด้  าเนินการปรบัเปล่ียนความคิด สรา้งการ
เรียนรู ้และสรา้งคณุลกัษณะใหเ้กิดความมั่นใจต่อการพฒันาผลการวิจยัหรือรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนของครูต่อไป ทัง้นี ้ผลการศกึษาพบว่าทัง้สองโรงเรียน ไม่เลือกพฒันาสมรรถนะย่อย
เรื่องการมีความรกัและเมตตาต่อเด็ก และความรกัในวิชาชีพ ซึ่งผลการระดมสมองของทัง้สอง
โรงเรียนเห็นว่ามีความส าคญัแตไ่ม่ถกูน ามาคดัเลือกเพ่ือพฒันา ส่วนหนึ่งเกิดจากการท่ีครูมีความ
คดิเห็นเก่ียวกบัตนเองในดา้นดงักล่าวสงู สอดคลอ้งกบั มาตรฐานคณุวฒุิ ของคณะครุศาสตรห์รือ
ศึกษาศาสตร ์ ท่ีว่าดว้ยการฝึกฝนเตรียมความพรอ้มครูทัง้ในดา้นสมรรถนะทางวิชาชีพของครู
วิชาชีพ หลกัคณุธรรมและจริยธรรม รวมถึงยึดมั่นจิตวิญญาณความเป็นครู (ราชกิจจานุเบกษา , 
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2562) ซึ่งในหลักสูตรการฝึกสอนครูนั้นตอ้งผ่านกระบวนการดังกล่าวมาอย่างเข้มข้นรวมถึงมี
ประสบการณ์ท่ียาวนาน บ่งบอกถึงการมีจิตใจท่ีรกัต่อวิชาชีพนี ้ท าใหส้มรรถนะดงักล่าวมีความ
จ าเป็นแตไ่มถ่กูคดัสรรเพื่อน ามายกระดบัในครัง้นี ้

นอกจากการแนวทางการเปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มวิจยัคดัเลือกสมรรถนะดว้ยตนเองแลว้   
การสรา้งแรงบนัดาลใจหรือแรงจงูใจ การจดัการระบบตา่ง ๆ ภายในโรงเรียน การสรา้งบรรยากาศ
ของโรงเรียน และการเพิ่มพนูองคค์วามรู ้ยงัเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสมรรถนะ
ดา้นการวิจยัของครูในครัง้นี ้โดยในระหว่างการด าเนินการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู 
ผูว้ิจยัพบวา่ในการน าระบบการสนบัสนนุมาใชน้ัน้ตอ้งมีแผนการเตรียมรองรบัการปรบัตวัตัง้แตใ่น
ระยะแรก และสรา้งความคุน้ชินจนน าไปสู่การประยกุตใ์ชร้ะบบท่ีองคก์รสนบัสนนุรว่มดว้ย โดยใน
ระยะท่ี 1 ถือเป็นระยะส าคญัอย่างมากในการคน้หาระบบท่ีจะน ามาใชใ้นการสง่เสรมิสมรรถนะใน
ดา้นการวิจยัของครู รวมถึงท าใหค้รูรูส้กึคุน้เคยตอ่การใชง้านระบบดงักล่าว ดงัจะเห็นไดว้่าผูว้ิจยัมี
การควบคุมเง่ือนไขเพ่ือสรา้งใหผู้ร้่วมวิจัยเรียนรูแ้ละเกิดการปรบัตวัต่อกิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู ้ชกัชวนใหเ้ช่ือมโยงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบฐานขอ้มูลมาบูรณาการกับการ
ท าวิจยั รวมถึงหาแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขขอ้จ ากดัเพ่ือน าไปสูส่ิ่งใหม่ 

ผลการด าเนินการท่ีผ่านมาท าให้เกิดการเป ล่ียนแปลงในด้านความคิดต่อ
ความสามารถของตนเอง มีความมั่นใจตอ่การใชข้อ้มลูท่ีถกูเก็บอย่างเป็นระบบในฐานขอ้มลู เป็น
ตน้ สอดคลอ้งกบัการอธิบายของ นิพฒัน ์ชยัวรมขุกลุ และวชิราพร ชยัวรมขุกลุ (มปป.) ไดก้ล่าวว่า
การผลัดเปล่ียนทางความคิดเรื่องการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงปัญหาเรื่อง ความเป็นจริงกับ
ความคาดหวงัหรือเป้าหมาย นั่นคือ หากมีช่องว่างมากเกินไปจะก่อใหเ้กิดเป็นปัญหา ซึ่งสามารถ
เกิดขึน้ไดท้ัง้ในลกัษณะของการไม่มีเปา้หมาย และมีเปา้หมายท่ีสงูเกินไป วิธีการแกไ้ขปัญหาหรือ
ช่องว่างเหล่านั้นคือ การควบคุม (Control) และการปรบัปรุง (Improve) โดยใช้แนวทางสุนทรี
ยแสวงหาท่ีดึงศักยภาพของบุคคลนั้นและชักชวนให้มองเห็นในมุมของการมีเป้าหมายและ
แนวทางท่ีดีท่ีสดุในการเดนิถึงเปา้หมาย รว่มกบัการขจดัปัญหาหรือขอ้จ ากดัท่ีเกิดขึน้  

ดังจะเห็นได้จากในการศึกษาครัง้นี ้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดด้านการจัดการระบบทั้ง
จดัการจากระบบการสนับสนุนจากภายนอก และการจัดการต่อปัญหาภายในความคิด ซึ่งเป็น
ขอ้จ ากดัส าคญัของการด าเนินการ ผลการวิเคราะหพ์บว่า ขอ้จ ากดัของการศกึษาครัง้นีแ้บง่ไดเ้ป็น
2 ลักษณะ 1) ข้อจ ากัดท่ีเกิดขึน้แบบชั่ วครัง้ชั่วคราว ดังเช่น ไม่มั่นใจพูดคุยหรือปรึกษา  เรื่อง
งานวิจยั โดยมีสาเหตจุากความไม่มั่นใจในการตัง้ค  าถาม ไม่ทราบว่าควรสอบถามไปแหล่งใด ซึ่ง
เหตุการณ์ดังกล่าวมักเกิดขึน้เสมอเม่ือต้องท างานวิจัยหรือด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนแบบ
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รายบุคคล ดงันัน้การแก้ขอ้จ ากัดเหล่านี ้ผูว้ิจัยจึงเลือกแนวทางการควบคมุ (Control) เพ่ือไม่ให้
ข้อจ ากัดดังกล่าวเพิ่มมากขึน้ในระหว่างการท าวิจัย โดยการวางเง่ือนไข คือ เปิดโอกาสให้
แลกเปล่ียนเรียนรูโ้ดยไม่ตัดสินว่าสิ่ งท่ีเคยท าผ่านมานั้นจะถูกหรือผิด ใช้การช่ืนชมกับความ
พยายามในการลงมือปฏิบตัิเพ่ือน าประโยชนต์อบกลบัสู่นกัเรียน ดงันัน้จะเห็นไดว้า่เม่ือผูว้ิจยัสรา้ง
เง่ือนไขดงักล่าวขึน้ และควบคมุสถานการณใ์หค้งท่ีจนกลายเป็นความเคยชิน ท าใหโ้รงเรียนท่ี 1 
สามารถสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูแ้ละกลา้ขอรบัค าปรกึษาจากเครือข่ายทัง้ภายในและภายนอก 
นอกจากนีต้ลอดกระบวนการผูว้ิจัยทราบดีว่าผูร้่วมวิจัยทุกคนตอ้งการยกระดบัการท าวิจัยของ
ตนเอง แตไ่ม่ตอ้งการใหถ้กูน าไปสรา้งเป็นตวัชีว้ดัหลกัของผลงาน (KPIs) เน่ืองจากมีผลกระทบตอ่
ผลการประเมินผลงาน ดงันัน้เพ่ือใหเ้กิดความรว่มมือและการพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ ผูว้ิจยั
จึงใชว้ิธีการควบคมุกระบวนการทางความคิด ดว้ยการสรา้งความไวเ้นือ้เช่ือใจ หลีกเล่ียงการวดั
หรือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพ่ือนในกลุ่ม ซึ่งเป็นการลดข้อจ ากัดท่ีเกิดขึน้ชั่ วครัง้
ชั่วคราวหรือในบางสถานการณไ์ด ้

ในขณะท่ีขอ้จ ากดัอีกประการหนึ่ง คือ 2) ขอ้จ ากัดท่ีเกิดขึน้มาอย่างยาวนาน สะสม
กดทับการพัฒนาตนเองมาเป็นเวลานาน ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชแ้นวทางการปรบัปรุง ( Improve) ซึ่งมี
ความแตกตา่งจากแนวทางการควบคมุ คือ การปรบัปรุงนีเ้ป็นการสรา้งความเช่ือใหมข่ึน้มาท าลาย
ความเช่ือดัง้เดิม และไม่จ  าเป็นตอ้งสรา้งกฎเกณฑใ์ด ๆ มาควบคมุภายหลงัจากการเปล่ียนแปลง
ทางความคิด ซึ่งแนวทางการปรบัปรุงนี ้ไดถู้กน ามาใชก้ับสิ่งท่ีเป็นความเช่ือดัง้เดิม เป็นสิ่งท่ีเกิด
ขึน้มาอย่างยาวนาน ดงัเช่น พฤติกรรมการท าวิจยัของครู ความไม่เช่ือมั่นต่อความสามารถของ
ตนเอง การไม่เห็นความจ าเป็นตอ่การท าเอกสารหรือการท าวิจยัเน่ืองจากเช่ือมั่นตอ่ประสบการณ์
การจดัการเรียนการสอน โดยผูว้ิจยัไดเ้ช่ือวา่ครูทกุคนมีความสามารถและมีความรกัตอ่การพฒันา
เชิงวิชาชีพ แตอ่ยา่งไรก็ตามผูว้ิจยัเห็นวา่การพฒันาศกัยภาพดัง้เดมิ หากมีการตัง้เปา้หมายเพิ่มขึน้
ย่อมท าให้ทิศทางการพัฒนาสมรรถนะของตนเองท าไดช้ัดเจน ดังนั้นจึงไดน้  าวิธีการปรบัปรุง
กระบวนการคิดมาสะทอ้นและหกัลา้งกบัความเช่ือเดิม ท่ีเห็นว่าตนเองไม่มีความสามารถเพียงพอ
ตอ่การท าวิจยัท่ีมีคณุภาพ ดว้ยการใชแ้นวทางการการน าตวัแบบท่ีดี อยู่ในสถานการณท่ี์ใกลเ้คียง
กนั รวมถึงผูท่ี้ไดร้บัความศรทัธาและเช่ือมั่นตอ่ผูฟั้งมาเป็นแบบอย่างในการศึกษาครัง้นีเ้พ่ือใชใ้น
การปรบัปรุงความคิดดัง้เดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใชสุ้นทรียแสวงหาท่ีเช่ือว่า บุคคลทุกคนมี
ศกัยภาพเพียงรอเวลาน ามาใช ้ดงันัน้การน าตวัแบบมาใชจ้ึงเป็นการกระตุน้ความคิดของผูเ้ขา้รว่ม
วิจยั ผลลพัธด์งักล่าวจงึปรากฏว่าครูมีความกระตือรือรน้ในการวางเปา้หมายในสิ่งท่ีตนเองปฏิเสธ
มาก่อน ดังเช่น โรงเรียน ท่ี  1 ตั้งเป้าหมายการเป็นครูนักวิจัยมืออาชีพ  และโรงเรียนท่ี  2 
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ตัง้เปา้หมายการเป็นโรงเรียนแหง่ครูนกัวิจยั และด าเนินการเพ่ือยกระดบัสมรรถนะดา้นการท าวิจยั
ของตนเองตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว ้ดงัจะเห็นไดว้า่หากใชว้ิธีการปรบัปรุง (Improve) หรือลบลา้ง
ความเช่ือเดิมได ้จึงไม่จ  าเป็นตอ้งใชว้ิธีการควบคมุ (Control) ตลอดเวลาเพราะความเช่ือเดิมและ
พฤตกิรรมถกูปรบัเปล่ียนไปสูก่ารเรียนรูท่ี้คงทนยั่งยืนมากขึน้ 

ประเด็นที่ 2 การใช้แนวคิดสุนทรียแสวงหากับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
ของครู 

ในการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจัยไดน้  าแนวคิดสุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry) มา
ประยกุตใ์ชร้ว่มกบัระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action research) โดยมุง่เนน้การขบัเคล่ือนดว้ย
การส่ือสารอย่างมีเป้าหมายในการดึงเอาศกัยภาพท่ีซ่อนเรน้ของบุคคลมาใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ
จนน าไปสู่การผลักดนัใหเ้กิดแนวทางการพัฒนาใหม่ การยกระดบัสมรรถนะให้เพิ่มขึน้ จากผล
การศกึษาครัง้นีค้น้พบวา่ การน าแนวทางสนุทรียแสวงหามาใชใ้นการขับเคล่ือนสมรรถนะดา้นการ
วิจยัของครูสามารถท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเชิงของการพฒันาสมรรถนะท่ีมีความจ าเป็นต่อ
การท าวิจัย รวมถึงเกิดการเปล่ียนแปลงด้านความคิดจากเดิม ยกตัวอย่าง ดังเช่นก่อนเข้าสู่
กระบวนการวิจยั ผูร้ว่มวิจยัยังเห็นว่าการท าวิจยัไม่มีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน มี
ขอ้จ ากดัทางความคิด นั่นคือ ไม่เช่ือมั่นตอ่ความสามารถของตนเองในการท าวิจยัใหมี้คณุภาพ มี
ความกังวลตอ่กระบวนการหรือขัน้ตอนการท าวิจยัตามหลกัวิชาการ แตเ่ม่ือผ่านกระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบตักิารดว้ยการใชแ้นวคดิสนุทรียแสวงหาในครัง้นี ้พบวา่ผูร้ว่มวิจยัไดส้ะทอ้นความมั่นใจตอ่
การท าวิจัยท่ีบูรณาการเข้ากับการท าหน้าท่ีตามปกติ รวมถึงเกิดความเคยชินต่อการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลหรือพฤติกรรมท่ีแตกต่าง พร้อมทั้งมีความยินดีต่อการแบ่งปัน
ประสบการณ์โดยปราศจากการต าหนิติเตียนท่ีสรา้งใหเ้กิดความไม่มั่นใจต่อการท าวิจยั รวมถึง
ผลลัพธ์ท่ีส  าคญัคือ เกิดการเรียนรู ้ซึ่งผลการศึกษาครัง้นีเ้กิดขึน้ 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การเรียนรูด้ว้ย
ตนเอง การเรียนรูจ้ากประสบการณ์เพ่ือนร่วมงาน และการเรียนรูจ้ากผูส้อนหรือผูถ้่ายทอดองค์
ความรู ้ 

จากผลการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว ยงัสง่ผลตอ่การประเมินตนเองท่ีพบวา่ผูร้ว่มวิจยัให้
คะแนนการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของตนเองอยู่ในระดบัมาก ถึง มากท่ีสดุ ซึ่งผลของการ
วิจยัครัง้นีส้อดคลอ้งตามแนวคิดของสนุทรียแสวงหา ท่ีมีหลกัการส าคญัคือน าความเช่ือมั่นไปต่อ
ยอดและขยายพลงัดา้นบวกดว้ยการสืบหาจุดแข็งท่ีมี แนวทางดงักล่าวมักปรากฏในการพัฒนา
องคก์ร โดยเช่ือว่ามีสิ่งท่ีดีซอ่นเรน้อยู่ในตวัพนกังาน เพียงแตต่อ้งการการคน้หา ตอ่ยอด และขยาย
ผล จนเกิดเป็นสิ่งใหม่หรือนวตักรรม (Cooperrider, Whitney, & Stavros, 2003) ดงันัน้การเริ่มตน้
ของการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูในครัง้นีผู้ว้ิจยัจึงเริ่มตน้ท่ีการยอ้นเลา่ถึงประสบการณ์
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ท่ีภาคภูมิใจในการเป็นครู และไม่ไดเ้ริ่มตน้ท่ีปัญหาของการท าวิจยัในกลุ่มครู  ตามแนวคิดการดึง
ปัญหามาเป็นฐาน ซึ่งลกัษณะดงักลา่วถือเป็นแนวคดิขัว้ตรงขา้มกบัแนวคิดสนุทรียแสวงหา 

อย่างไรก็ตามแมก้ารพฒันาดงักล่าวสามารถสรา้งการเปล่ียนแปลงไดต้ามเปา้หมาย
แต่พบว่าขอ้จ ากัดของการใชสุ้นทรียแสวงหากับการพัฒนาสมรรถนะการท าวิจยัของครูในครัง้นี ้
คือ ขอ้จ ากัดดา้นความคิด รูส้ึกไม่มั่นใจตอ่ความสามารถตนเอง บรรยากาศท่ีไม่ปลอดภัยต่อการ
แสดงความคิดหรือน าเสนอศกัยภาพของตนเอง การไม่เห็นความส าคญัต่อการท าวิจยั ผูว้ิจยัยัง
พบว่าสถานการณท่ี์ยากล าบากท่ีสุดในการประยุกตใ์ชแ้นวทางสุนทรียแสวงหา คือ กระบวนการ
สรา้งจินตนาการให้เกิดขึน้ และการกระตุ้นให้เกิดความคิดสรา้งสรรค์ถึงแนวทางอันน าไปสู่
เป้าหมายท่ีตอ้งการของตนเอง โดยเฉพาะในขัน้ตอนกา้วผ่านระหว่างการสรา้งฝัน (Dream) ไปสู่
ขัน้การออกแบบ (Design) ซึ่งเป็นการดึงภาพท่ีตนเองมุ่งหวงัมาสู่การหาวิธีการท่ีดีท่ีสุด เพ่ือไปสู่
เป้าหมาย ผูว้ิจยัพบว่าขอ้จ ากัดส าคญัคือ ผูเ้ขา้รว่มวิจยันึกภาพไม่ออก ไม่กลา้จินตนาการในสิ่งท่ี
มากเกินความเป็นจริง เน่ืองจากมีความเช่ือดัง้เดิมเก่ียวกับสมรรถนะของตนเอง มีขอ้โตแ้ยง้กับ
สภาพความเป็นจริง จึงท าใหส้่งผลต่อช่องว่างระหว่างความคาดหวงักับเป้าหมายยิ่งไกลห่างกัน
มากขึน้ สอดคลอ้งกบัการอธิบายของโคเรย ์(Corey, 1991 อา้งใน ผ่องพรรณ เกิดพิทกัษ์, 2545) ท่ี
อธิบายเก่ียวกับทัศนะเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย ์โดยพบว่ามนุษยม์ักเกิดมาพรอ้มกับพลัง
ความสามารถท่ีจะคิดเป็นเหตเุป็นผล (Rational) และตอ้งการใหชี้วิตของตนเองเป็นไปในทางท่ีดี 
รวมถึงมีแนวโนม้ท่ีจะรกัตนเอง เขา้ขา้งตนเองเป็นอยา่งมาก แตใ่นขณะเดียวกนัในทางตรงกนัขา้ม
ในบางสถานการณม์นษุยอ์าจเกิดการพ่ายแพต้่อตนเอง ทอ้ถอย หลีกเล่ียงการจดัการดว้ยเหตผุล 
ค านึงแตค่วามรูส้ึกหรืออารมณท์ าใหเ้กิดภาวะอีกประการหนึ่ง นั่นคือ ความโนม้เอียงท่ีจะท าลาย
ตวัเอง คดิหลีกเล่ียง หนว่งเหน่ียว ผดัวนัประกนัพรุง่ เช่ือหรืองมงายตอ่สิ่งท่ีเป็นปัจจยัฉดุรัง้ของชีวิต 
หรือบางครัง้มนษุยอ์าจวางเง่ือนไขใหต้นเองรูส้ึกไม่สบายใจหรือมีปัญหา โดยการบอกซ า้ไปซ า้มา
กบัตนเองว่าตนเอง ไม่น่าจะท าได ้เป็นสิ่งท่ียากเกินความสามารถของตน ซึ่งธรรมชาติของมนษุย์
เหล่านี ้ตอ้งไดร้บัการฟ้ืนฟูหรือกระตุน้ดึงศกัยภาพท่ีมีอยู่ให้กลับคืนมา ซึ่งในขั้นตอนนี ้ผู้วิจัยมี
ความส าคญัอย่างยิ่งในการก าหนดค าถามท่ีสรา้งใหเ้กิดพลงัแห่งการจินตนาการ ท าลายขอ้จ ากัด
ทางความคิด การสรา้งค าถามท่ีทรงพลงัและสามารถชกัน าใหผู้ร้ว่มวิจยัเกิดความคิดจินตนาการ
ไดน้ัน้ ผูว้ิจยัควรมีความเขา้ใจและเขา้ถึงสภาพการท างานของครูในโรงเรียนรว่มดว้ย ทัง้นีผ้ลการ
วิเคราะห์ถึงสภาพการปฏิบัติงานด้านการวิจัยท่ีได้จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ีมี
ความส าคญัอยา่งมากในการท าความเขา้ใจถึงความรูส้ึกของครูในการท าวิจยั นั่นคือ รูส้กึอึดอดัใจ 
รูส้ึกโดดเด่ียว ดังนั้นผู้วิจัยจึงแสดงความรูส้ึกเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ และเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมวิจัย     
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ไดพ้ดูโดยปราศจากเง่ือนไขของค าว่า “แต”่ ดงัเช่น การใหผู้ร้ว่มวิจยัไดพู้ดแนวคิดของตนเอง และ
ใหเ้พ่ือนคนถดัไปไดเ้ลา่ความคดิของตนเองโดยตอ่ยอดจากความคิดของเพ่ือน โดยปราศจากค าว่า 
“แต”่ โดยวิธีการดงักลา่วถือเป็นเทคนิคหนึ่งท่ีท าใหผู้ร้ว่มวิจยัสามารถจินตนาการถึงภาพฝันไดอ้อก 
พรอ้มกบัแนวทางท่ีจะเป็นไปได ้ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ของกลุม่ผูร้ว่มวิจยั จากแนวทางดงักลา่วผูว้ิจยั
สามารถสรุปแผนภาพของการสอดแทรกแนวทางสุนทรียแสวงหาเขา้สู่ตัง้เป้าหมายและการลด
ชอ่งวา่งระหวา่งความเป็นจรงิและความคาดหวงั ไดด้งันี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 16 แนวทางสนุทรียแสวงหาในการวิจยัเชิงปฏิบตัิการเพ่ือพฒันาสมรรถนะดา้นการ
วิจยัของครู 

 
จากภาพประกอบ สรุปไดว้่าแนวทางสนุทรียแสวงหาสามารถน ามาประยกุตใ์ชส้อดแทรก

ในการท าวิจยัเชิงปฏิบตัิการท่ีมีจุดเนน้เรื่องการใชก้ระบวนการความคน้หาความรูค้วามจริงโดย
การปฏิบัติจริง ให้สอดคลอ้งกับสภาพบริบทท่ีเป็นอยู่ (Kurt Lewin, 1946 อ้างใน ภัทราพร เกษ
สงัข,์ 2559) ผูว้ิจยัไดป้ระสานแนวทางสนุทรียแสวงหาเขา้ไปโดยมีบทบาทส าคญัคือ 1) การสรา้ง
ใหผู้ร้ว่มวิจยัมีการตัง้เปา้หมาย หรือยกระดบัเปา้หมายใหส้งูขึน้เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาตนเอง 
2) การลดช่องว่างและสรา้งความสมดุลระหว่างความเป็นจริงและความคาดหวัง เน่ืองจากยิ่ง
ความเป็นจริงห่างจากความคาดหวังมากเพียงใด ยิ่งท าให้เป้าหมายมีความลางเลือน ไม่เป็น

 

เป้าหมาย 

แนวทางสุนทรียแสวงหา 

 

ความคาดหวงั 

 

ความเป็นจรงิ 

ก าหนดเป้าหมาย                 ยกระดบัเป้าหมาย 

ลดช่องว่าง 

สรา้งความสมดุล 
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เป้าหมายท่ีมีความท้าทาย แต่อย่างไรก็ตามธรรมชาติของมนุษยมี์ความหลากหลาย บางคน        
มีความตอ้งการท่ีสงูแต่ขาดการผลกัดนัตนเองใหไ้ปสู่เปา้หมาย ในขณะท่ีบางกลุ่มมีศกัยภาพท่ีสูง
แตข่าดโอกาสในการแสดงออกจนท าใหเ้ปา้หมายท่ีเป็นอยู่ต  ่าเกินความสามารถ และสรา้งใหเ้กิด
ความเบื่อหน่าย ดงันัน้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการโดยใชแ้นวทางสนุทรียแสวงหานี ้มีสว่นอยา่ง
มากตอ่การลดชอ่งวา่งและสรา้งความสมดลุระหว่างความเป็นจรงิ  

ประเดน็ที ่3 แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
ในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูในครัง้นี ้มีความแตกตา่งออกไปจากการ

พฒันาความสามารถดา้นการท าวิจยัในกลุ่มนกัวิชาการหรืออาจารยท่ี์สอนอยู่ในระดบัอดุมศกึษา 
ท่ีมุ่งเนน้การท าวิจัยท่ีเพ่ือสรา้งเสริมองคค์วามรู ้สรา้งทฤษฎี การอธิบายปรากฏการณ์ท่ีใชใ้นวง
กวา้ง แตอ่ย่างไรก็ตามแนวทางการท าวิจยัเหล่านัน้แตกตา่งออกไปจากการท าวิจยัใน กลุ่มครูครัง้
นี ้เน่ืองจากครูส่วนใหญ่มุ่งเนน้การท าวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับบทบาท
หนา้ท่ีของครู คือการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อผูเ้รียนมากท่ีสุด รวมถึงผลของ
การวิจัยนั้นอาจไม่ได้มุ่งเน้นต่อการขยายผลต่อวงกว้างมากนักแต่เป้าหมายส าคัญคือ การ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในห้องเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงคน้หาวิธีการท่ีใช้ไดผ้ลกับผูเ้รียน 
และชว่ยคน้หาวิธีการแกปั้ญหา (สวุิมล วอ่งวาณิช, 2553)  

การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้ครูได้คัดเลือก
สมรรถนะย่อย ท่ี เห็นว่ามีความจ าเป็นต่อการท าวิจัยของครู และการด าเนินการตาม
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ ท าใหเ้กิดขอ้คน้พบการน าเทคนิคทัง้สิน้ 14 เทคนิคมาใชค้วบคูก่ับ
การลงมือปฏิบตัิเพ่ือพัฒนาสมรรถนะดา้นการท าวิจยัของครู 16 สมรรถนะย่อย โดยมีแนวคิด 4 
แนวคดิในการก ากบัการด าเนินการ ดงัตาราง  
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ตาราง 39 สรุปเทคนิคการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู 

แนวคดิ เทคนิค 
 การสือ่สารเชิงบวก - การตัง้ค  าถามอนัทรงพลงั 

- การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละรว่มอภิปราย 
- เทคนิคการเลา่ยอ้นประสบการณแ์ละการสะทอ้นความประทบัใจของ
ตนเอง 
- การช่ืนชมใหก้ าลงัใจ 
- การใชต้วัแบบสรา้งแรงจงูใจ 

การจดัการระบบ - การวางแผนจดัการศกัยภาพของตนเอง 
- การก าหนดเปา้หมาย  
- การสนบัสนนุระบบนิเทศตดิตามอยา่งสม ่าเสมอ  

 - การสรา้งกลุม่ความเช่ียวชาญภายในโรงเรยีน 
- การสนบัสนนุเช่ือมโยงฐานขอ้มลูของโรงเรยีน 

การสรา้งบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มที่เอือ้อ านวย 

- การสรา้งชมุชนแหง่การเรยีนรู ้
- การสรา้งบรรยากาศแบบกลัยาณมิตรและปลอดภยัตอ่การสือ่สาร 

การสรา้งเสรมิความรู ้ - การอบรมและฝึกปฏิบตั ิ
- การสรา้งระบบใหค้ าปรกึษา 

 
จากตารางดงักล่าว ผูว้ิจยัไดน้  าแนวคดิทัง้ 4 มาชว่ยในการก ากบักรอบการท าวิจยัให้

เป็นไปตามบริบทหรือสภาพจริงในพืน้ท่ี ดงันัน้แนวคิดทัง้ 4 แนวมุ่งเนน้การบรูณาการรว่มกนั มิได้
แยกออกจากกันอย่างสิน้เชิง ยกตวัอย่าง การน าแนวคิดดา้นการส่ือสารเชิงบวก ดงัเช่น การกล่าว
ช่ืนชม การตัง้ค  าถามอันทรงพลังกระตุน้ความคิด สามารถท าให้ผูร้่วมวิจัยเกิดพลังบวกได ้ใน
ขณะเดียวกนัการจดัเตรียมบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้อ านวยยงัควรด าเนินการควบคูก่นั 
ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งบรรยากาศแบบกัลยาณมิตรและปลอดภัยต่อการส่ือสาร ย่อมท าให้การ
ส่ือสารโตต้อบเกิดการตอ่ยอดความรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นการส่ือสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective communication) ท่ีอธิบายเพิ่มเติมได้ว่าเป็นกระบวนการส่งหรือ
ถ่ายทอดขอ้มูลเพ่ือใหเ้กิดสภาวะอิสระปลอดจากภัยคุกคามท่ีเป็นอันตราย หรือเกิดการสูญเสีย 
(สาหร่าย จันสา, 2560) และอย่างไรก็ตามการส่ือสารเชิงบวก นอกจากอยู่ในบรรยากาศท่ี
ปลอดภยัแลว้ เนือ้หาของการส่ือสารถือเป็นสิ่งท่ีส  าคญัเชน่เดียวกนั ซึ่งผูว้ิจยัไดเ้ลือกน าเทคนิคการ
ใชต้วัแบบมาส่ือสารกับผูร้่วมวิจัยเพ่ือส่ือสารดา้นเนือ้หาเก่ียวกับวิธีการท่ีครูตวัแบบใชใ้นการยก
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สมรรถนะด้านการวิจัยของตนเอง ซึ่งน าไปสู่การจัดการระบบของโรงเรียน เช่น การจัดการ
ศกัยภาพของตนเอง การวางเปา้หมาย เป็นตน้ ดงันัน้สรุปไดว้่าแนวคิดทัง้ 4 ท่ีผูว้ิจยัเลือกใชก้ ากบั
การด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบตัิการในครัง้นีม้ิไดแ้ยกออกจากกนัอย่างชดัเจน อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัได้
แบ่งหวัขอ้การอภิปรายเก่ียวกบัแนวคิดการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัออกไดเ้ป็น 4 หวัขอ้หลกั 
ดงันี ้

แนวคิดการส่ือสารเชิงบวก 
เม่ือกล่าวถึงแนวคิดดา้นการส่ือสารเชิงบวกท่ีผู้วิจัยน ามาใชใ้นครัง้นี ้ถือไดว้่าเป็น

แนวคิดหลัก เน่ืองจากข้อค้นพบในการศึกษาครั้งนี ้ พบว่า บทบาทส าคัญท่ีช่วยขับเคล่ือน
กระบวนการ คือ ผู้วิจัยมีความสามารถในการตั้งค  าถามอันทรงพลัง ปรับเปล่ียนไปตาม
สถานการณ์แต่แฝงไปด้วยเป้าหมายและการสรา้งใหเ้กิดความคิดวิเคราะหไ์ตร่ตรอง เพ่ือสรา้ง
ความสมดลุระหว่างความคาดหวงัและความเป็นจริง ซึ่งเทคนิคท่ีน ามาใชใ้นครัง้นี ้ประกอบดว้ย 
การตั้งค  าถามอันทรงพลัง การแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมอภิปราย เทคนิคการเล่าย้อน
ประสบการณแ์ละการสะทอ้นความประทบัใจของตนเอง ช่ืนชมใหก้ าลงัใจ และการใชต้วัแบบเพ่ือ
สรา้งแรงจูงใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติในการส่ือสารเชิงบวกของกรมสุขภาพจิต 
(2559) ท่ีกล่าวว่า การส่ือสารเชิงบวกมีหลากหลายวิธีการ ดงัเช่น การบอกความรูส้ึกของตนเอง
ออกมา เช่น ฉันคิดว่า ฉันรูส้ึกว่า เป็นตน้, การถามและรบัฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย, การช่ืนชม 
ขอบคณุและใหเ้กียรติกนั, การส่ือสารเนือ้หาใหช้ดัเจน เฉพาะเจาะจงตรงกบัคนท่ีเราจะส่ือสาร, มี
การส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกันระหว่างค าพูดและการกระท า, หลีกเล่ียงการส่ือสารทางลบ เช่น พูดไม่
ตรงกับความรูส้ึก พูดคลมุเครือ ไม่ชดัเจน พูดสั่งสอน ติเตียน ประชดประชนั เป็นตน้ ผลลพัธจ์าก
การด าเนินการดงักล่าวท าใหผู้ร้่วมวิจยัรูส้ึกถึงความมั่นใจในตนเอง ภาคภูมิใจต่อความสามารถ
ของตนเองผ่านการสะทอ้นภาพในอดีตของตนเอง รวมถึงส่งผลอย่างดียิ่งในกระบวนการพฒันา
สมรรถนะดา้นการวิจยัของครู หากผูว้ิจัยไดบู้รณาการเขา้กับแนวคิด  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางเง่ือน
ดา้นการสรา้งบรรยากาศท่ีเหมาะสม ดงัเชน่ การเปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มวิจยัไดเ้ป็นผูค้ดัเลือกสมรรถนะ
ท่ีมีความจ าเป็นตอ่การท าวิจยัดว้ยตนเอง การก าหนดแผนการพฒันาตามความสขุและความถนดั
ของผูร้ว่มวิจยั  

ค าอธิบายเก่ียวกับสาเหตุของการเปล่ียนแปลงสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูท่ีเกิด
การน าการส่ือสารเชิงบวกมาประยุกตใ์ช ้สอดคลอ้งกับแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการใหค้  าปรึกษา
แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเบิรน์ (Corey, 1996 อ้างใน ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ , 2545) ท่ี
อธิบายว่า มนุษยท์ุกคนมีคุณค่า มีหน้าท่ีรบัผิดชอบต่อพฤติกรรมและ การตัดสินใจของตนเอง 
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มนษุยบ์างกลุม่ท่ีสามารถพฒันาได ้กลุม่เหลา่นีจ้ะไมย่อมจ านนหรือตกเป็นทาสของอดีต ยืนยนัตอ่
ตนเองไดว้่าตนเองเป็นผูมี้ความสามารถในการพัฒนาตนเองใหดี้ขึน้ ดงันัน้กลุ่มเหล่านีจ้ะเป็นผู้
กลา้ตดัสินใจเลือกวิถีชีวิตท่ีเหมาะสมกบัตนเอง หากแนวทาง ท่ีเลือกนัน้เป็นแนวทางใหม่ กลุ่มคน
เหล่านีย้งัสามารถตดัสินใจวางแผน ตัง้เป้าหมายใหก้ับตนเองเพ่ือก่อใหเ้กิดพฤติกรรมใหม่ได ้แต่
อย่างไรก็ตามการตัง้เป้าหมายดงักล่าวยงัตอ้งอาศยัแรงจงูใจเป็นประการส าคญัในการขบัเคล่ือน
ใหเ้กิดการขับเคล่ือนสู่เป้าหมายเหล่านัน้ พยายามฝ่าฟันต่ออุปสรรคท่ีเกิดขึน้ระหว่างทาง โดย
แรงจูงใจท่ีท าใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกับเป้าหมายในครัง้นีคื้อ การตอ้งการเป็นท่ีรกั
ของบคุคลอ่ืน รวมถึงตอ้งการไดร้บัความรกัจากบุคคลอ่ืน ประกอบกบัตอ้งการความรูส้ึกของการมี
คณุคา่ รูส้ึกวา่คนอ่ืนมองวา่เราเป็นคนท่ีมีคณุคา่ ย่ิงไดร้บัมากเพียงใด ยิ่งท าใหบ้คุคลรูส้ึกพึงพอใจ
และมีแนวโนม้รกัษามาตรฐานพฤติกรรมใหอ้ยู่ในลกัษณะท่ีพอใจอย่างตอ่เน่ือง (ธัญญภสัร ์ศิรธัช
นราโรจน,์ 2561) สรุปไดว้่า ในการน าแนวคิดดา้นการส่ือสารเชิงบวกมาประยุกตใ์ชใ้น 2 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ 1) การส่ือสารจากภายนอกไปสู่บคุคล ดงัเช่น การตัง้ค  าถามอนัทรงพลงัเพ่ือกระตุน้ใหผู้ร้ว่ม
วิจยัไดค้ิดวิเคราะห ์การช่ืนชมใหก้ าลงัใจกันเพ่ือใหเ้กิดการช่ืนชมตอ่พฤติกรรมเชิงบวก การน าตวั
แบบมาถ่ายทอดให้กับผู้ร่วมวิจัยเพ่ือสะท้อนเชิงเนือ้หาเก่ียวกับผลลัพธ์ท่ีสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผู้ร่วมวิจัยเพ่ือสรา้งให้เกิดแรงจูงใจต่อการปรบัเปล่ียนพฤติกรรม เป็นตน้ 2) การ
ส่ือสารภายในตวับุคคล ซึ่งถูกน ามาใชเ้พ่ือสรา้งผลสะทอ้นกลับไปกลบัมาในตวัของบุคคล และ
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงดา้นความเช่ือ เน่ืองจากผูว้ิจยัพบว่าก่อนเขา้สู่กระบวนการวิจยัครัง้นี ้ผู้
รว่มวิจยัมีความรูส้ึกไม่มั่นใจ และไม่เห็นคณุค่าต่อการท าวิจยั ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงเลือกใชเ้ทคนิคการ
เล่ายอ้นประสบการณแ์ละสะทอ้นความประทบัใจของตนเองเพ่ือเป็นสิ่งยืนยนัท่ีดีท่ีสดุในการสร้าง
ความเช่ือมั่นต่อความสามารถในการท าวิจัยของตวัผูร้่วมวิจัยเอง ดงันัน้ดว้ยการน าแนวคิดการ
ส่ือสารเชิงบวกมาประยุกตใ์ชจ้ึงส่งผลตอ่การพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูดงัปรากฏตาม
ผลการวิจยัในครัง้นี ้ 

 
แนวคิดการจัดการระบบ 

ผลการศึกษาครัง้นีพ้บว่านอกจากการจัดกิจกรรมโดยใชสุ้นทรียแสวงหาแล้วการ
สนบัสนนุจากองคก์รถือเป็นสิ่งท่ีส  าคญัตอ่การพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู โดยขอ้คน้พบ
ของการศกึษาครัง้นีพ้บวา่โรงเรียนไดมี้ระบบของสนบัสนนุศกัยภาพดา้นการท าวิจยัของครู ดงัเช่น 
สนับสนุนใหค้รูคิดวิเคราะหว์างแผนการท าวิจยัของตนเองได ้ซึ่งแผนเหล่านัน้ควรประกอบดว้ย
เป้าหมายท่ีชัดเจน อ านวยความสะดวกดา้นขอ้มูลของนักเรียนเพ่ือใชใ้นการท าความเขา้ใจต่อ
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ปัญหาในโรงเรียน นอกจากนี ้ยังมีระบบการสนับสนุนดา้นการนิเทศและใช้พลังทีมของครูใน
โรงเรียนช่วยกนัพฒันางานวิจยัใหเ้ป็นองคร์วม ส่งผลใหผ้ลงานของครูในการท าวิจัยมีเพิ่มมากขึน้ 
มีการจดัการเรียนการสอนท่ีดีขึน้ ดงัท่ี วีณา นนทพันธาวาทย ์(2550)  ไดก้ล่าวถึงความสมัพันธ์
ระหว่างการบรหิารจดัการชัน้เรียนกบักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพบวา่ทัง้สองมีความสมัพนัธแ์บบ 
Synergistic นั่ นคือ การรวมพลังให้เกิดผลลัพธ์มากขึน้ หมายถึงการ ท่ีโรงเรียนมีระบบการ
สนบัสนุนใหเ้กิดการบริหารจดัการชัน้เรียนท่ีดี ย่อมมีอิทธิพลต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูได้มีประสิท ธิภาพมากขึ ้น  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปัทมา รุ่งสิท ธิวรรณ 
และวรกาญจน ์สุขสดเขียว (2561) ท่ีพบว่าการจดัการระบบของโรงเรียนมีส่วนช่วยอย่างมากต่อ
การจัดการเรียนการสอนของครู โดยเฉพาะการพัฒนาครูผูส้อนใหเ้กิดความรูค้วามสามารถ มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส ์การจดัการเรียนการสอน การวดั
และประเมินผล การท าวิจยัเผยแพรผ่ลงานนัน้ ควรมีระบบการสนบัสนุนดงัเช่น การจดัอบรม การ
จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการและจดัประกวดแข่งขนัตา่ง ๆ เพ่ือใหค้รูไดฝึ้กฝนพฒันาตนเอง รวมถึงใน
ดา้นการท าวิจยัและพฒันา โรงเรียนควรมีการด าเนินการจดัท าวิจยัและพฒันาดา้นการศกึษาอยา่ง
ต่อเน่ือง มีระบบการตรวจเย่ียม ก ากับติดตาม แลกเปล่ียนเรียนรู ้เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
พฒันาสูค่วามเป็นเลิศ  

แนวคิดดา้นการจัดการถูกน ามาประยุกตใ์ชเ้พ่ือสรา้งให้เกิดการตัง้เป้าหมาย และ
ระบบการสนับสนุนต่าง ๆ ซึ่งการจัดการถือไดว้่ากิจกรรมท่ีเกิดจากกลุ่มบุคคลในองคก์รเขา้มา
ท างานร่วมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององคก์ร ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การ
ตัง้เป้าหมาย การจดัการเก่ียวกับสภาพแวดลอ้มขององคก์ร การคดัสรรหรือคดัเลือกสมาชิกหรือ
การแต่งตัง้แกนน า การสั่งการหรือควบคมุเพ่ือสรา้งการมีส่วนร่วมและน าไปสู่การพัฒนาองคก์ร
ร่วมกัน ซึ่งการด าเนินการสนับสนุนต่าง ๆ ในการศึกษาครัง้นี ้สอดคล้องกับบทบาทด้านการ
สนับสนุนจากองคก์รเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการสนบัสนุนเชิงวิชาการท่ีตอ้งมีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้การนิเทศการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ รวมถึงงานดา้นการบริหาร
บุคคลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพให้ได้รับการยกย่องเชิดชู มีความมั่นคงและ
กา้วหนา้ในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียนและคณุภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
(จงรกัษ์ ศรีทิพย ์และดวงใจ ชนะสิทธ์ิ, 2560) โดยเฉพาะหากเง่ือนไขการสนบัสนนุเหล่านีเ้กิดขึน้
โดยการมีส่วนร่วมจากผูบ้ริหารยิ่งเป็นการกระตุน้ใหค้รูเกิดการเรียนรูร้่วมกันเพิ่มมากขึน้ (Hord, 
1997) 
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แนวคิดการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้อ านวย 
จากผลการศึกษาพบว่าการสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้อ านวยตอ่การ

เรียนรูข้องครู โดยเฉพาะการสรา้งชมุชนแห่งการเรียนรู ้และการสรา้งบรรยากาศแบบกลัยาณมิตร
และปลอดภัยต่อการส่ือสาร เป็นปัจจยัส าคญัของการพัฒนาสมรรถนะของครู สอดคลอ้งกับผล
การศกึษาของ นิเลาะ แวอุเซ็ง รูดียะห์ หะ และยุทธนา เกือ้กูล (2559) ท่ีพบว่า การพฒันาตนเอง
ของครูท่ีมีประสิทธิภาพอีกประการหนึ่งคือ การมีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละระบบเครือข่ายของ
ครู เพ่ือใหมี้ความพรอ้ม สามารถจดัการเรียนการสอนไดต้ามมาตรฐานและตวัชีว้ดั นอกจากนีย้งั
พบว่า ขนาดของโรงเรียนท่ีต่างกัน มีความตอ้งการท่ีต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามบรรยากาศหรือ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรียนรูข้องครู ช่วยสรา้งแรงจูงใจ  ในการพฒันาตนเองไดท้ัง้โรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็ก สอดคล้องต่อผลการวิจัยของ พิชิต ข าดี และตอ้งลักษณ์ บุญธรรม 
(2562) ท่ีพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนท่ีมีความตอ้งการการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะความตอ้งการดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหว่างบุคคล 
ส่งเสริมใหมี้กิจกรรมเพ่ือพฒันาใหค้รูมีความรูค้วามสามารถ มีกระบวนการสงัเกตการณ์สอน มี
การวางแผนและปฏิบตัิรว่มกนัอย่างสม ่าเสมอ ตามล าดบั อยา่งไรก็ตามยงัพบวา่อีกในบรรยากาศ
การเรียนรูร้ว่มกนั ควรเปิดโอกาสใหค้รูไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองและสรา้งขอ้ตกลงรว่มกันเพ่ือ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอน นอกจากนีใ้นดา้นวิสยัทศันแ์ละคา่นิยมนัน้ แมเ้ป็นโรงเรียนขนาด
เล็กแต่ยังคงตอ้งการดา้นการส่งเสริมการท างานเป็นทีมโดยเฉพาะขอ้คน้พบท่ีว่าครูในโรงเรียน
ขนาดเล็กมกัมีความมุ่งมั่นตอ่การท างานและใหก้ารยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชา ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาครัง้นีใ้นโรงเรียนท่ี 1 ท่ีพบว่าการน าผู้บริหารมาร่วมพูดคุยโน้มนา้ว 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ตัง้แต่ระยะท่ี 1 ส่งผลต่อก าลังใจให้ครูในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถ
พัฒนาตนเองแม้จะมีจ านวนครูท่ีน้อยกว่าโรงเรียนขนาดกลาง มีเง่ือนไขสนับสนุนเรื่องการ
แลกเปล่ียนเรียนรูแ้ตต่อ้งไม่กระทบตอ่การจดัการเรียนการสอน มีการเสรมิแรงใหก้ าลงัใจและเป็น
แบบอย่างท่ีดี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฮิพพ ์และฮฟัฟ์แมน (Hipp & Huffman, 2003) ท่ีอธิบาย
ถึงความเก่ียวขอ้งของการพฒันาตนเองของครูกบับรรยากาศของการเป็นชมุชนแหง่การเรียนรู ้เป็น
สิ่งท่ีมีความจ าเป็น หากมีการจดัการบรรยากาศใหเ้อือ้อ านวยย่อมส่งผลต่อการจดัการเรียนการ
สอนไดอ้ย่างมีคุณภาพ ทัง้นี ้ยังหมายรวมถึงการสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท่ี้ครูช่วยเหลือกันใน
เรื่องการสงัเกตการสอน การปอ้นขอ้มลูยอ้นกลบั การแลกเปล่ียนองคค์วามรู ้ 

แนวคิดการสร้างเสริมความรู้ 
การสรา้งเสรมิความรูเ้ก่ียวกบัการพฒันาตนเอง การยกระดบัสมรรถนะดา้นการวิจยั

ของครู เป็นสิ่งท่ีส  าคัญ ผลการศึกษาพบว่าครูมีความต้องการความรูใ้น 2 ลักษณะคือ การ
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เสริมสรา้งความรูใ้นดา้นการท าวิจยัและกระบวนการในการท าวิจัยใหป้ระสบความส าเร็จ และ
ความรูด้า้นเนือ้หาท่ีชว่ยในการวิเคราะหท์างแก้ปัญหาในการจดัการชัน้เรียน การท าความเขา้ใจตอ่
พฤตกิรรมท่ีแตกตา่งของนกัเรียน  โดยแนวคดิการใหค้วามรูก้บัครูชว่ยท าใหค้รูมีความมั่นใจกบัการ
น ามาประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ดีมากขึน้ รวมถึงหากมีการส่งเสริมให้ครูรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง และมีความรูม้ากขึน้ จะท าให้ครูสามารถปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของ
ตนเอง เรียนรูด้้วยตนเองได้ดีขึน้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิพร เสนารกัษ์ (2557) พบว่า
ภายหลงัจากท่ีกลุม่ตวัอยา่งไดร้บัโปรแกรมการใหค้วามรูแ้ละการสง่เสริมการรบัรูส้มรรถนะแห่งตน 
กลุ่มเหล่านีมี้พฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมและสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับ
โปรแกรม ทัง้นีผ้ลการวิจยัของ ณิรดา เวชญาลกัษณ ์และธัญญาพร ก่องขนัธ ์(2561) พบว่า การ
ท าวิจยัในชัน้เรียน ครูมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีตอ้งท าความเขา้ใจนกัเรียนแต่ละคน ใหค้วามรกั
ความอบอุ่นและดูแลเด็ก สังเกตซักถามเด็กโดยเลือกปัญหาท่ีสามารถแก้ไขได้มาพัฒนา แต่
อย่างไรก็ตามครูตอ้งมีความเขา้ใจตอ่ความแตกตา่งทางดา้นพฤติกรรมและความหลากหลายของ
พฤติกรรม สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาในครัง้นีท่ี้ครูผูร้ว่มวิจยัตอ้งการความรูใ้นดา้นความแตกตา่ง
ของพฤติกรรมนักเรียน และตอ้งการขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงจากฐานขอ้มูลมาประกอบเพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบตัิการวิจยัในชัน้เรียนไดมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ อยา่งไรก็ตามผลของการส่งเสรมิความรูใ้นครัง้
นีป้รากฏผลลัพธ์ท่ีชัดเจนคือ ครูทุกคนมีความสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูผ้่านการ
วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงการน าส่ือชนิดใหม่มาสรา้งการเรียนรูใ้ห้เกิดขึน้จาก
กระบวนการวิจยัครัง้นี ้ 

ประเด็นที่  4 สมรรถนะด้านการวิ จัยพัฒนาขึ้นได้ เพราะการเรียน รู้จาก
ประสบการณข์องตนเอง  

จากผลการศึกษาครัง้นีชี้เ้ห็นว่าสมรรถนะดา้นการวิจยัไดถู้กยกระดบัขึน้โดยเฉพาะ
ด้านความคิด ความรู้สึกของครูท่ี เป ล่ียนแปลงไปอย่างชัดเจน ผลการสะท้อนเก่ียวกับ
ความสามารถของตนเอง พบว่าเป็นไปในทางท่ีดีขึน้ เช่ือมั่นเก่ียวกบัการท าวิจยัของตนเองมากขึน้ 
ขอ้คน้พบท่ีส าคญัของการศกึษาครัง้นี ้คือ สมรรถนะดา้นการวิจยัพฒันาขึน้ไดเ้พราะเกิดการเรียนรู้
จากประสบการณท่ี์ผ่านมาของตนเอง ผ่านกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ บนฐานความเช่ือการ
เรียนรูจ้ากประสบการณ ์

กระบวนการสุนทรียแสวงหาเป็นกระบวนการหนึ่งในทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวก 
(Positive Psychology) ท่ีเน้นการสรา้งเสริมความสุข (สุดารตัน ์ตนัติวิวัทน์, 2560) มีฐานความ
เช่ือว่า ในแต่ละบุคคลมักมีประสบการณ์หรือเรื่องราวท่ีผ่านมาของตนเอง เรื่องราวเหล่านัน้ มัก
เกิดขึน้และถกูลบเลือนไปตามกาลเวลา หากไม่มีการดงึประสบการณน์ัน้มาสรา้งการตกผลึก การ
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เรียนรูห้รือคณุค่าของประสบการณม์ิอาจเกิดขึน้ไดส้อดคลอ้งกับความเช่ือของนกัการศึกษาท่ีให้
ความส าคญักบัการเรียนรูจ้ากประสบการณ ์ดงัเชน่ John Dewey (1938) ท่ีเป็นผูค้ดิคน้ทฤษฎีการ
เรียนรูด้ว้ยการลงมือท า (Learning by doing) ซึ่งเช่ือว่าความงอกงามของรา่งกาย สติปัญญาและ
คณุธรรมเกิดจากการมีประสบการณ์ใหม่ท่ีต่อเน่ืองจากประสบการณ์เก่าผ่านการเสริมเติมแต่ง
อย่างต่อเน่ือง ดงันัน้จะเห็นไดว้่าประสบการณเ์ป็นขุมทรพัยม์หาศาลท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนชีวิตให้
พฒันาต่อไป การศึกษาครัง้นีส้อดคลอ้งกับฐานความเช่ือดงักล่าว ท่ีเช่ือว่า  การดึงศกัยภาพของ
บคุคลควรเริ่มจากทรพัยส์มบตัท่ีิตนเองมี นั่นคือ ประสบการณน์ั่นเอง 

ประสบการณ์ท่ีเป็นความภาคภูมิใจของตนเอง (Esteem experiences) ถือเป็น
จุดเริ่มตน้ขัน้แรกของการดึงศกัยภาพและสมรรถนะของครูขึน้มาใชข้บัเคล่ือนองคป์ระกอบของ
ความส าเรจ็ดา้นการท าวิจยั โดยการดงึความส าเร็จในอดีตมาสรา้งพลงัใหเ้กิดความส าเร็จอีกครัง้ 
ซึ่งสามารถอธิบายไดด้ว้ยทฤษฎีการเรียนรูผ้่านประสบการณ์ (Experiential Learning Theory: 
ELT) ของ Kolb (1984) ท่ีใชก้ระบวนการสรา้งความรู ้ทกัษะ และเจตคติดว้ยการน าประสบการณ์
เดิมมาสร้างการตกผลึกและเกิดการเรียนรู้ใหม่  โดยกระบวนการส าคัญ ในทฤษฎี  ELT 
ประกอบดว้ย 4 กระบวนการ ไดแ้ก่  

1) Concrete experience คือการน าตัวเองเข้าไปอยู่ ในประสบการณ์ หรือ
สถานการณ์ท่ีต้องการให้เกิดการเรียนรู้ โดยเน้นการดึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นขึน้มา 
ยกตวัอย่างครู  ใหน้กัเรียนดหูนงัสัน้เรื่องหนึ่ง แลว้ใหน้กัเรียนสะทอ้นความรูส้ึกนัน้ออกมาว่ารูส้ึก
อยา่งไรตอ่เหตกุารณน์ัน้ สอดคลอ้งกบักระบวนการสรา้งการเรียนรูใ้นงานวิจยัครัง้นีคื้อ ผูว้ิจยัใหค้รู
น าตวัเองกลบัคืนสู่ประสบการณอ์ดีตท่ีเคยประสบมาเก่ียวกบัการท าวิจยั จากนัน้ใหด้งึความรูส้ึก
จากประสบการณ์นั้นกลับคืนมาและแบ่งปันความรูส้ึกร่วมกัน จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการ
วางเปา้หมาย (Goal setting) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีครูทกุคนตอ้งตกผลึกทางความคิดเก่ียวกบัการ
ขบัเคล่ือนศกัยภาพของตนเองตอ่ไป  

2) Reflective observation and discussion เป็นกระบวนการท่ีให้ผู้เรียนรูท้  า
ความเขา้ใจกบัความรูส้ึกของตนเองผ่านการสะทอ้นความคิด ความรูส้ึก และอารมณข์องตนเอง
ออกมาจนตกผลึกถึงความรูค้รัง้ใหม่ ในขณะท่ีไดร้บัฟังความคิด ความรูส้ึกและอารมณข์องผูอ่ื้น
เช่นเดียวกัน การสะทอ้นดงักล่าวท าใหบุ้คคลไดค้ิดทบทวนจนตกผลึกทางความคิด การอธิบาย
เก่ียวกับการตกผลึกทางความคิด สามารถอธิบายได้ด้วย ทฤษฎีการเรียนรูค้อนสตรัคติวิสต ์
(Constructivism learning theory) ซึ่งถือก าเนิดโดยกลุ่มคนท่ีเช่ือว่าการเรียนรูข้องบุคคลไม่ใช่
เพียงการรบัรูห้ากแต่เป็นการสรา้งหรือปรบัโครงสรา้งความรูเ้ก่าไปสู่ความรูใ้หม่ โดยโครงสรา้ง
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ความรูเ้ก่านัน้มกัถกูเรียกว่า ประสบการณ ์และไม่เช่ือว่าบคุคลจะสรา้งความเขา้ใจใหม่ขึน้ได ้โดย
ปราศจากความรูเ้ดิม หรือเรียกว่า ไม่มีความว่างเปล่าใด (Tabula rasa) ท่ีจะกระตุน้ให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงความรู ้(Modified knowledge) (Phillips, 1995) ดงัจะเห็นไดว้่าในการศึกษาครัง้นี ้
ผูว้ิจยัใหท้กุคนเล่าความรูส้กึและเรื่องราวจากประสบการณข์องตนเองท่ีเคยภาคภมูิใจ เคยประสบ
ความส าเรจ็ออกมา หากอธิบายดว้ยทฤษฎีการเรียนรูด้ว้ยตนเองหรือ Constructivism นี ้จะพบว่า
ครูจะเกิดความขัดแย้งระหว่างประสบการณ์ท่ีเคยประสบความส าเร็จมาแล้ว กับปัจจุบันท่ีมี
ขอ้จ ากดัทางความคิดว่าตนเองท าไมไ่ด ้จนเกิดความขดัแยง้ในใจ เป็นพลงัขบัเคล่ือนใหมใ่หค้น้หา
ค าตอบดว้ยตนเอง (Bada, 2015; Emery & Johannes, 2008) จากนั้นผู้วิจัยไดน้  าพาครูทุกคน
แบง่ปันประสบการณ ์ดงันัน้การเรียนรูจ้งึเกิดการสรา้งความรูใ้น 2 สว่น ไดแ้ก่ การสรา้งความรูผ้า่น
ประสบการณ์ภายในของตนเองท่ีกระตุ้นให้เกิดการปรับโครงสรา้งของความรู ้หรือเรียกว่า 
Cognitive constructivism และส่วนท่ีสองคือ ความรู ้ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้ม นั่นคือ เพ่ือนครู
เป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งความรูเ้ดิม หรือเรียกว่า Social constructivism 
ดว้ยทั้งสองส่วนจึงท าให้กระบวนการในส่วน Reflective observation and discussion ประสบ
ความส าเรจ็เพราะปลายทางของกระบวนการนีคื้อ การปรบัโครงสรา้งความคิดภายในของครูแตล่ะ
คนให้เกิดขึน้อีกครัง้จากประสบการณ์เก่าท่ีมีและประสบการณ์ใหม่ท่ีเข้ากันได้ (Fitting) กับ
ประสบการณเ์ดมิ หรือเรียกวา่ Cognitive restructuring ท าใหก้ารตกผลกึเกิดขึน้ได ้

เม่ือการเรียนรูต้กผลึกเป็นความรูแ้ลว้ ตามทฤษฎีการเรียนรูผ้่านประสบการณ ์
Experiential Learning Theory: ELT) ของ Kolb (1984) ได้เข้าสู่กระบวนการต่อมา คือ  3) 
Abstract Conceptualization คือ การใช้เหตุผลสรุปรวบยอด ซึ่งเกิดหลังจากท่ีบุคคลเข้าใจ
ความรูส้ึกของตนเองไดแ้ลว้ ใหบ้คุคลนัน้แปลงจากสิ่งท่ีเป็นแนวคดิเชิงนามธรรมมาสูแ่นวคิดใหม่ท่ี
เป็นรูปธรรม ดงัเช่นการตัง้ค  าถามท่ีชกัชวนใหน้ าความรูส้ึกหรือประสบการณ์เหล่านัน้มาเทียบกับ
ภาพความเป็นจริงในปัจจุบันและหาทางร่วมกันว่าจะใช้วิธีการใดไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีวาดฝันไว้
ดว้ยกันได ้กระบวนการท่ีส าคญัของขัน้ตอนนีคื้อการลงมือปฏิบตัิการเพ่ือออกแบบกิจกรรมหรือ
สร้างแผนงานร่วมกันผ่านการพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Alternative selections) ดังนั้นใน
ขัน้ตอนนีจ้ึงใชว้ิธีการออกแบบร่างแผนการพัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ หากตอ้งการไปถึง
เปา้หมายตามขัน้ตอน Goal setting ในขัน้ตอนนีต้อ้งอาศยัการคาดการณค์วามส าเร็จท่ีจะเกิดขึน้
เม่ืออยู่ในบริบทจริง ตอ่เน่ืองมาจากการ Construct ประสบการณเ์ดิมใหต้กผลึกจนเกิดการเรียนรู้
ใหมข่ึน้มาทบักบัความรูเ้ดมิ ผ่านการเรียนรูจ้ากคนอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเรียนรูจ้ากตวัแบบท่ี
ผูว้ิจยัไดน้  ามาเล่าใหฟั้ง รว่มกบัการแบง่ปันภาพฝันจากเพ่ือนรว่มงาน จนเป็นภาพใหญ่ท่ีมีแต่ละ
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คนมีส่วนร่วมในภาพใหญ่นั้น ท าให้ทุกคนเกิดความรบัผิดชอบต่อแผนร่วมกัน อันน าไปสู่การ
ทดลองใชค้วามรูใ้หม่ท่ีเกิดขึน้กบัสภาพความเป็นจรงิในขัน้ถดัไป ขัน้ท่ี 4) Active Experiment คือ 
ขัน้ตอนท่ีบุคคลลองใชค้วามคิดกับบริบทรอบตวัเพ่ือดูว่าจะเกิดอะไรขึน้ หรือเรียกว่าเป็นขัน้การ
ทดลองประยกุตใ์ชแ้นวคิดหรือแผนท่ีไดว้างไว ้นอกจากนี ้Kolb ยงัไดอ้ธิบายว่าการแปลงความคิด
นีจ้ะยิ่งดีขึน้เม่ือบุคคลไดท้ดลองใชก้ารเรียนรูท่ี้ตนเองสรา้งขึน้มาใหม่เขา้ไปมีส่วนรว่มและช่วยท า
ใหเ้พ่ือนในกลุ่มท างานไดง้่ายขึน้ ดงันัน้การยกสมรรถนะขึน้ไดจ้ากการลงมือปฏิบตัิไม่ว่าจะเป็น
การวางแผนรว่มกันของครูหรือการปฏิบตัิการตามแผนท่ีวางไว ้ทุกคนมีความรูส้ึกเป็นส่วนร่วม มี
ความรูส้ึกภาคภูมิใจต่อการได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือเป็นส่วนเติมเต็มให้กับกลุ่ม หรือเรียกว่ามี
ความสขุจากการท่ีท าใหค้นอ่ืนมีความสขุ (The meaningful life) ท าใหก้ารด าเนินการใหค้รบตาม
แผนเป็นไปตามความสขุท่ีปรารถนา โดยผลลพัธท่ี์เกิดขึน้น าไปสู่การเปล่ียนแปลงวงจรพฤติกรรม 
การสรา้งความหมายใหก้ับงานหรือกิจกรรมท่ีท าในเชิงบวก (Meaning) การสรา้งมุมมองใหม่ต่อ
สิ่งท่ีเคยมองว่าเป็นปัญหา (Reframe) การเปล่ียนจุดจดจ่อท่ีเป็นประโยชน์ (Focus) การให้
ความส าคญัท่ีคุณค่าของบุคคล (Value) สอดคลอ้งกับแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวก (Positive 
Psychology) ท่ีกล่าวว่าแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกเป็นแนวทางการสรา้งความสุข ซึ่งสรา้งใหเ้กิด
ความรูส้ึกท่ีอ่ิมเอมใจ มีสขุภาพกาย สุขภาพใจท่ีดีและคณุภาพชีวิตท่ีดีตามมา ซึ่งบุคคลท่ีประสบ
ความส าเรจ็ในการท างานหรือกิจกรรมใด ๆ จะมีความสมดลุกนัระหวา่งกายกบัจิตใจ (เกสร มุย้จีน
, 2559) ซึ่งความโดดเด่นของแนวคิดทฤษฎีนีคื้อ การลดความคิดดา้นปัญหาและหนักลับมาคิด
หรือใชจุ้ดแข็งของตนเองสรา้งเป้าหมายและท าใหไ้ด ้มองเห็นความดีของผูอ่ื้นรวมถึงความดีของ
ตนเอง ทั้งนี ้สุณิสา คินทรกัษ์ (2561) ไดก้ล่าวว่าการมองเห็นสิ่งท่ีดีงามของตนเองไดน้ั้นตอ้งมี
ตน้ทุนทางจิตวิทยา ซึ่งไดน้  าเสนอตน้ทุนทัง้หมด 4 ตวัไดแ้ก่ การมีความหวงัในการน าตนเองไปสู่
ความส าเร็จ (Hope) การเช่ือมั่นในสมรรถนะแห่งตน (Self-efficacy) การยืนหยัดและสามารถ
เผชิญหน้ากับอุปสรรคต่าง ๆ ได้ (Resilience) และการมองโลกในแง่ดี (Optimism) โดยมองว่า
การใช้ต้นทุนทั้ง 4 องค์ประกอบร่วมกันจะดีกว่าการแยกทีละองคป์ระกอบ ในขณะท่ีทฤษฎี 
P.E.R.M.A. ของ Seligman (2011) ได้อธิบายองค์ประกอบของความสุขซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวก ท่ีกล่าวว่ามี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) สภาวะของอารมณ์ท่ีดี (Positive 
emotion) เป็นความรูส้ึกเชิงบวกท่ีบคุคลปรารถนา ดงัเช่น ความพอใจ ความภาคภูมิใจ ความอ่ิม
เอมใจ เป็นตน้ 2) ความผูกพันในการท ากิจกรรม (Engagement) เป็นการรูส้ึกเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมท่ีท าบนความเช่ือว่าตนเองยังสามารถท าได้อีก พัฒนาขึน้ไดอี้ก 3) ความสัมพันธ์ท่ีดี 
(Relationships) เป็นสภาวะท่ีไดร้บัการยอมรบัเป็นสว่นหนึ่งของกิจกรรมนัน้ ๆ 4) การรูส้กึวา่ชีวิตมี
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ความหมาย (Meaning) คือ รูว้่าตนเองตอ้งการอะไร และก าลงัจะไปสู่เป้าหมายใดดงัท่ีผูว้ิจยัเชิญ
ชวนให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนคิดถึงภาพฝัน (Dream) หรือภาพอนาคตของตนเองท่ีมีความสุขหรือ
ประสบความส า เร็จ ในการพัฒ นาสมรรถนะด้านการวิจัย  5) การบรรลุถึ ง เป้ าหมาย 
(Accomplishment) เป็นความส าเร็จท่ีเห็นไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ทุกคนไดเ้ห็นความเปล่ียนแปลง
ของตนเองท่ีพฒันาเพิ่มขึน้ ไดเ้ห็นการสนบัสนนุจากผูบ้ริหารในดา้นการท าวิจยัของครู การรว่มมือ
กนัและแลกเปล่ียนเรียนรูข้องครูทกุคน ท าใหรู้ส้ึกไดว้า่การท ากิจกรรมครัง้นีป้ระสบความส าเร็จใน
การสรา้งความพรอ้มตอ่การท าวิจยัในอนาคต ดงันัน้สามารถสรุปไดว้า่กระบวนการตามทฤษฎีการ
เรียนรูผ้่านประสบการณใ์นขัน้ท่ี 4 นี ้เป็นขัน้การลงมือปฏิบตัิ ซึ่งด  าเนินการไปพรอ้มกบัการสรา้ง
จิตวิทยาเชิงบวกนั่นคือการมีความสุขในสิ่งท่ีท า การชีใ้หเ้ห็นถึงคณุค่าของตนเองและสิ่งท่ีเกิดขึน้
โดยการน าความรูท่ี้เกิดขึน้ใหม่มาลองปฏิบตัิเม่ือเห็นถึงผลดีหรือความสุขท่ีปรารถนาท าใหเ้กิด
ขอ้สรุปใหก้ับตนเองว่า การท าวิจัยไม่ใช่สิ่งท่ียากหากแต่ใชค้วามพยายามเพิ่มขึน้ แต่ประโยชนท่ี์
เกิดขึน้จากความพยายามนัน้คือการไดร้บัความสขุจากการพฒันาตนเองและการไดเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ในการชว่ยใหค้นอ่ืนพฒันาเชน่เดียวกนั  

สรุปไดว้่าประสบการณข์องบุคคลเป็นปัจจยัขบัเคล่ือนการเรียนรูใ้หเ้กิดความรูท่ี้ตก
ผลึกใหม่ บุคคลเกิดการปรบัโครงสรา้งทางความคิดจากเทคนิคต่าง ๆ ท่ีผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตาม
กระบวนการสุนทรียแสวงหา ซึ่งอธิบายไดต้ามกรอบความคิดทฤษฎีการเรียนรูจ้ากประสบการณ ์
(Experiential Learning Theory) ท่ีพฒันามาจากการเรียนรูผ้่านการปฏิบตัิ โดยเช่ือว่าการเรียนรู้
นั้นตอ้งอาศัยความคิด อารมณ์ เจตคติและการตั้งค  าถามกระตุ้นเพ่ือ 1) น าพาบุคคลเข้าไปสู่
ประสบการณเ์ดมิ 2) อาศยัการสะทอ้นความคดิ ความรูส้กึ เพ่ือใหเ้ขา้ใจตอ่โครงสรา้งความคดิเดิม
และเปิดกวา้งเรียนรูต้อ่ประสบการณใ์หม่ท่ีเกิดจากการแบ่งปันภาพฝันของผูอ่ื้น ส่งผลให้เกิดการ
ปรบัเปล่ียนโครงสรา้งและสรา้งความรูใ้หม่ขึน้มา (Reconstruction) 3) การดึงภาพความคิดท่ีเป็น
นามธรรมนั้นมาเทียบกับภาพปัจจุบัน จากความขัดแย้งในความรู้สึกว่าตนเองเคยประสบ
ความส าเร็จมาก่อน แต่เพราะเหตใุดจึงไม่เช่ือว่าจะประสบความส าเร็จในสิ่งนัน้อีกครัง้ ซึ่ งความ
ขอ้งใจนัน้เป็นสิ่งท่ีน าไปสู่การผลกัดนัใหพ้ฒันาสมรรถนะ เม่ือเขา้สู่ขัน้ตอนนีจ้ึงเป็นขัน้ตอนการหา
ทางเลือกท่ีเป็นหนทางไปสู่ภาพความส าเร็จอีกครัง้ ในขั้นตอนนีจ้ึงเกิดแผนท่ีหลากหลายและ
ทางเลือกจ านวนมาก บุคคลจะใช้วิธีการน าความรูท่ี้ตกผลึกมาเทียบกับทางเลือกท่ี เข้ากันได ้
(Fitting) การสรา้งหลากหลายทางเลือกนีต้อ้งอาศยัทกัษะการคาดการณว์่าจะเป็นไปไดห้รือไม่ 4) 
ขัน้ของการทดลองหรือลงมือปฏิบตัิจนกระทั่งบุคคลเกิดการเรียนรูข้ึน้อีกครัง้ แต่อย่างไรก็ตามใน
ขั้นตอนนีบุ้คคลยังต้องเผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้า แต่ยังคงเดินหน้าตามแผนเพ่ือให้ประสบ
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ความส าเร็จ สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ท่ีทุกคน
ปรารถนาในความสุขท่ีจะมีร่วมกันหลงัจากจบโครงการ เปรียบเสมือนการน าตนเองไปเป็นส่วน
หนึ่งในประสบการณข์องทีม ท าใหเ้กิดการความรูส้ึกมีส่วนรว่ม และสรา้งใหเ้กิดความปรารถนา
ความสขุจากการส่วนหนึ่งของความส าเร็จของทีมเม่ือน ามาสะทอ้นผล การด าเนินการรว่มกนัหลงั
จบกระบวนการ  

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1. จากผลการศกึษาพบว่าประสบการณเ์ดิมของครูทกุคนสามารถท าวิจยัได ้เพียงแต่
ไม่ทราบว่าประสบการณเ์หล่านัน้คือส่วนหนึ่งในกระบวนการวิจยั โดยขอ้คน้พบครัง้นีย้งัพบอีกว่า
ครูรูส้ึกโดดเด่ียวเม่ือตอ้งท าวิจัย ดังนั้นเสนอแนะให้โรงเรียนมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือสรา้งพันธะ
สญัญารว่มกนัว่าจะท าวิจยัไปพรอ้มกนั ในขณะท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนใหก้ารสนบัสนนุและเอือ้อ านวย
เรื่องการวิจัยใหก้ับครูจะท าใหค้รูมีก าลังใจเพราะไดร้บัพลังจากกลุ่มเพ่ือนครู ในขณะท่ีผูบ้ริหาร
ยงัใหค้วามเขา้อกเขา้ใจ สง่ผลใหข้อ้จ ากดัลดนอ้ยลง 

2. จากการด าเนินกระบวนการวิจัยในครัง้นี ้ ผู้วิจัยพบว่าจุดท่ียากท่ีสุดของการ
ขบัเคล่ือนยกสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูดว้ยกระบวนการสนุทรียแสวงหา คือ ขัน้ตอนการสรา้ง
ฝัน (Dream) เพราะครูไม่สามารถจินตนาการภาพฝันของตนเองท่ีมีสมรรถนะดา้นการวิจยัได ้ส่วน
หนึ่งเกิดจากความไม่กลา้ฝันเพราะเป็นสิ่งท่ีห่างไกล อีกส่วนหนึ่งเกิดจากความเช่ือท่ีเป็นอปุสรรค
ว่าไม่มีความสามารถท าได ้ดงันัน้เพ่ือใหเ้กิดกระบวนการนี ้ด  าเนินการไดง้่ายขึน้ เสนอแนะใหใ้ช้
การเสริมสรา้งกิจกรรมความคิดสรา้งสรรคผ์่านตัวละครท่ีตอ้งการเป็นสรา้งบรรยากาศท่ีเน้น
จินตนาการโดยไม่มีการตดัสินว่าสิ่งนัน้ผิดหรือถูก จะช่วยท าใหก้ระบวนการสุนทรียแสวงหาใน
กลุม่ครูสามารถท าไดง้่ายขึน้  

3. เน่ืองจากแนวคิดสุนทรียแสวงหา ตัง้อยู่บนฐานความเช่ือในศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตวั
ทุกคน โดยมีแกนน าหลักอย่างน้อย 1 คนท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ตั้งค  าถามอันทรงพลัง ซึ่งควรมี
คณุสมบตัสิ  าคญัคือ มีความสามารถในการคน้หาศกัยภาพของผูอ่ื้น มีจิตวิทยาในการส่ือสาร และ
มีความคิดเชิงบวกสูง (Positive Thinking) นอกจากนี้ในทางปฏิบัติแล้วบุคคลท่ีท าหน้าท่ีตั้ง
ค  าถามอนัทรงพลัง ควรตดัอคติของตนเองท่ีมีต่อผูเ้ขา้ร่วมก่อนเริ่มกิจกรรมใด ๆ และเพิ่มความ
เช่ือมั่น ช่ืนชมต่อประสบการณแ์มเ้ป็นสิ่งเล็กนอ้ย รวมถึงมีความเช่ือในพลงัการเปล่ียนแปลงอัน
น าไปสู่ความยิ่งใหญ่ได ้ดงันัน้เสนอแนะใหผู้บ้ริหารท่ีท าหนา้ท่ีตัง้ค  าถามอนัทรงพลงั มีการส่ือสาร
เชิงบวก ถ่ายทอดเป้าหมายท่ีมีรว่มกัน ส่งพลงัความเช่ือในศกัยภาพของครูทุกคนอย่างเท่าเทียม 
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ยินดีรบัฟังประสบการณแ์ละกล่าวช่ืนชม พรอ้มทัง้ช่วยเหลือดว้ยความเป็นมิตรกบัครู เพราะพลัง
แห่งความเช่ือท่ีผ่านการส่ือสารทางค าพูด ท่าทาง มกัก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีเป็นมิตรและเกิดพลงั
แหง่การขบัเคล่ือนไดเ้ป็นอยา่งดี 

4. ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัความส าเร็จประการหนึ่งของการพฒันาสมรรถนะดา้น
การท าวิจัย คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการและการมีแหล่งให้ค  าปรึกษา โดยเฉพ าะแหล่งให้
ค  าปรกึษามีส่วนช่วยอย่างมากในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง (Self-learning) เน่ืองจากช่วยใหช้่วยไขขอ้
ขอ้งใจ สนบัสนนุองคค์วามรูเ้ฉพาะทาง รวมถึงเพ่ือใหค้  าปรกึษาในกรณีท่ีเกิดปัญหาในการท าวิจยั
เป็นรายบคุคล ซึ่งตอบโจทยค์วามตอ้งการกบัครูอย่างมาก ดงันัน้เสนอแนะใหแ้บง่ระดบัของแหล่ง
เรียนรู ้เป็นระดบักลุ่ม คือ การรวมกลุ่มของครูนกัวิจยัเพ่ือใหค้  าปรกึษากบักลุ่มครูท่ีเพิ่งเริ่มท าวิจยั  
ระดบัโรงเรียน คือ การรวมกลุ่มโรงเรียนท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกันหรือเรียกว่า “โรงเรียนคู่บดัดี”้ เช่น 
โรงเรียนเฉพาะทางเหมือนกัน โรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในสัดส่วนท่ีสูงเหมือนกัน 
เป็นตน้ เพ่ือแบ่งปันขอ้มูลและเทคนิคแนวทางอนัน าไปสู่การออกแบบงานวิจยัไดมี้ประสิทธิภาพ
มากขึน้ การรวมกลุ่มในระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา เพ่ือเช่ือมในระดบัเขตพืน้ท่ีการศึกษา โดยอาศยั
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยั หรือผูป้ระเมินผลงานของครูมาเป็นพ่ีเลีย้งใหก้ับโรงเรียนในเขตพืน้ท่ี ซึ่ง
จะช่วยใหค้  าปรึกษาเม่ือครูตอ้งการยกระดบังานวิจัยในชัน้เรียนไปสู่การขอรบัการประเมินเป็น
ผลงานหรือเล่ือนระดบัตอ่ไป ซึ่งเครือข่ายเหลา่นีจ้ะช่วยท าใหเ้ครือขา่ยครูนกัวิจยัไมจ่  ากดัอยูเ่ฉพาะ
ในโรงเรียน และเป็นการชว่ยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลางไดเ้ป็นอยา่งดีย่ิง 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ผลการวิจัยพบว่าการเปล่ียนแปลงของครูท่ีเข้าร่วมการวิจัยเกิดขึน้จากแรง

ขบัเคล่ือนภายในเป็นหลัก ซึ่งผลสะทอ้นจากครูพบว่าครูมีความรูส้ึกถึงก าลังใจและพลังในการ
พฒันาตนเองมากกว่าการใชร้ะเบียบหรือขอ้บงัคบั ดงันัน้เสนอแนะใหโ้รงเรียนท่ีมีการใชแ้นวทาง
สนุทรียแสวงหาเสนอตวัเป็นโรงเรียนตน้แบบใหก้บัโรงเรียนอ่ืนไดศ้กึษาเรียนรู ้ในขณะท่ีส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาควรเรง่ประชาสมัพนัธแ์นวคิดนีไ้ปยงัผูบ้รหิารโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีใหเ้กิดการรบัรู ้
และประยกุตใ์ชใ้นพืน้ท่ีโดยมีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเป็นพ่ีเลีย้งในการแนะน าค าถามอนัทรง
พลงั 

2. การศกึษาครัง้นีพ้บว่าระบบการใหค้  าปรกึษาและชมุชนแห่งการเรียนรูเ้ป็นเทคนิค
หนึ่งของการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจยั ซึ่งการสรา้งใหเ้กิดระบบการใหค้  าปรึกษาและชุมชน
แห่งการเรียนรูไ้ดน้ัน้มีขอ้จ ากัดอย่างมากโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีครูมีจ  านวนนอ้ยครูแต่
ละคนตอ้งสอนหลายวิชา ท าใหข้าดโอกาสฝึกฝน จากขอ้คน้พบครัง้นีพ้บวา่ระบบดงักล่าวสามารถ
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เริ่มตน้ไดจ้ากการมีพ่ีเลีย้งท่ีคอยใหค้  าแนะน าดแูลในระยะตน้จนครูในโรงเรียนเริ่มเกิดความมั่นใจ
และเกิดแกนน าท่ีครูพ่ีเลีย้งภายในโรงเรียนได ้ดังนั้นเสนอแนะให้ส  านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
สรา้งระบบการใหค้  าปรกึษาครูโดยใชสุ้นทรียแสวงหา รวมถึงสรา้งเครือข่ายความรว่มมือกับกลุ่ม
อาจารยใ์นมหาวิทยาลัย หรือครูพ่ีเลีย้งจากโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีมีผลงานดา้นการท าวิจัยดีเด่น 
เพ่ือเปิดช่องทางขอรบัค าปรึกษาดา้นงานวิจยัผ่านระบบออนไลนห์รือ  กลุ่มโซเชียล ดงัเช่น กลุ่ม
ไลน ์กลุม่เฟสบุ๊ค เป็นตน้ 

3. การส่ือสารเชิงบวกถือเป็นกลไกส าคญัในการท าลายขอ้จ ากดัเรื่องความมั่นใจของ
ครู โดยเทคนิคการส่ือสารคือ การตัง้ค  าถามอนัทรงพลงั ส่ือสารตามสถานการณท่ี์เป็นอยูแ่ตแ่ฝงไป
ดว้ยเป้าหมายและสรา้งใหเ้กิดความคิดวิเคราะหไ์ตร่ตรอง ซึ่งการวิจยัครัง้นีพ้บว่าผูบ้ริหารมีส่วน
ส าคญัในการท าความเขา้ใจและสรา้งพลงัใหก้บัครูเป็นอย่างมาก แตก่ารส่ือสารดงักลา่วตอ้งอาศยั
การฝึกและมีคู่มือตวัอย่างค าถามทรงพลงั ดงันัน้เสนอแนะใหมี้การจดัท าขอ้มูลตวัอย่างประโยค
ส่ือสารเชิงบวกส าหรบัผูบ้รหิารโรงเรียนเพ่ือเสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูในโรงเรียน  

4. จากผลการวิจยัพบว่าการเกิดชมุชนแห่งการเรียนรูเ้ป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จอีก
ประการหนึ่ง แตอ่ย่างไรก็ตามดว้ยขอ้จ ากดัของครูโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีมีจ  านวนครู
และภารกิจสวนทางกันส่งผลใหไ้ม่สามารถจดัสรรเวลาเพ่ือมารวมกลุ่มพฒันาสมรรถนะดา้นการ
วิจัยได้อย่างเต็มท่ี ดังนั้นเสนอแนะให้โรงเรียนปรับเปล่ียนนโยบายให้ครูมีคาบว่างส าหรับจัด
กิจกรรมอิสระเพ่ือพัฒนางานวิจยั อย่างนอ้ยอาทิตยล์ะ 1 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการสรา้ง
ระบบการสนบัสนนุการพฒันาตนเอง รว่มกบัการสรา้งแรงจงูใจในการเพิ่มจ านวนผลงานวิจยั 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การศกึษาครัง้นีไ้ดด้  าเนินการตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการกบักลุ่มผูเ้ขา้รว่ม

การวิจยั คือ ครูท่ีอยู่ในโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานท่ี 3 ดา้นการจดัการศึกษา ครูมีการปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีการศกึษาวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดบัพอใช ้ดงันัน้การสรา้งสมรรถนะดา้นการวิจัยครัง้นีจ้ึงเริ่มจากระดบัพืน้ฐานเพ่ือใหค้รูสามารถ 
ท าวิจัยในชั้นเรียนของตนเองได ้แต่อย่างไรก็ตาม การวิจัยครัง้ต่อไป ควรมีการพัฒนาต่อยอด
การศกึษาในครัง้นีคื้อ การสรา้งสมรรถนะการท าวิจยัท่ีมีคณุภาพ นั่นคือการน างานวิจยัเหลา่นัน้มา
พฒันากระบวนการวิจยัใหถ้กูตอ้งตามระเบียบ เหมาะสมกบัโจทยปั์ญหาการวิจยั จึงควรมีการท า
วิจยัตอ่ยอดถึงสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ่การท าวิจยัไดอ้ยา่งมีคณุภาพตอ่ไป  
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2. จากขอ้คน้พบของการศึกษาครัง้นีท่ี้พบว่า การใชต้วัแบบท่ีมีความใกล้เคียงกับ
สถานการณท่ี์กลุ่มผูเ้ขา้รว่มการวิจยัตอ้งพบเจอ ท าใหผู้เ้ขา้รว่มการวิจยัรูส้ึกว่ามีตวัแบบท่ีประสบ
ความส าเร็จแมต้อ้งเจออปุสรรคหรือขอ้จ ากดัเช่นเดียวกบัตนเอง ดงันัน้เพ่ือการศกึษาในครัง้ตอ่ไป 
โรงเรียนควรมีการถอดบทเรียนกบัครูท่ีมีการพฒันาสมรรถนะตนเองท่ีโดดเดน่มาสกดัองคค์วามรู้
หรือจดัท าเป็นเรื่องเล่าเสน้ทางการพฒันาตนเองเพ่ือยกระดบัสมรรถนะดา้นการวิจยั เน่ืองจากองค์
ความรูด้งักลา่วมีความใกลเ้คียงกบัสถานการณจ์รงิในโรงเรียนท่ีมีบรบิทแบบเดียวกนัมากขึน้ ย่อม
ท าใหก้ลุ่มเปา้หมายสามารถศกึษาและมีแรงจงูใจในการเรียนรูห้รือพฒันาศกัยภาพของตนเองให้
มากขึน้  

3. ผูว้ิจยัน าแนวคิดสนุทรียแสวงหามาประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ซึ่งเป็นแนวคิดเชิง
บวก การสรา้งคณุค่า และการเพิ่มพลงั ใหบ้คุคลและองคก์ร เพ่ือการพฒันาสมรรถนะครูดา้นการ
วิจัย ส่งเสริมใหค้รูเห็นความส าคญัและประโยชนข์องการท าวิจัยดว้ยตนเอง พัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนควบคู่ไปกับการท าวิจยั ส่งผลตอ่การพฒันาคณุภาพผูเ้รียน เพ่ือน าไปสู่  การพฒันา
สมรรถนะดา้นการวิจัยของครูอย่างยั่งยืน ดงันัน้การวิจัยครัง้ต่อไปอาจมีการศึกษาในสมรรถนะ
ดา้นอ่ืน ๆ ของครู โดยมุ่งเนน้การขบัเคล่ือนดว้ยการส่ือสารเชิงบวก อย่างมีเปา้หมายในการดงึเอา
ศกัยภาพท่ีซ่อนเรน้ของบุคคลมาใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ จนน าไปสู่การผลกัดนัใหเ้กิดแนวทางการ
พฒันาใหมเ่พ่ือยกระดบัสมรรถนะใหเ้พิ่มขึน้ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒติรวจเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
  
1. ดร.ลาวณัย ์ตรีเนตร  ท่ีปรกึษาเช่ียวชาญพิเศษ ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู ้
    ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. ดร.ชชูาต ิแกว้นอก  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

มธัยมศกึษาศรีสะเกษ ยโสธร 
3. ดร.พิทกัษ ์โสตถยาคม  ผูอ้  านวยการส านกังานบรหิารพืน้ท่ีนวตักรรมการศกึษา 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒเิข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 
1. ดร.พชัระ งามชดั  รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

ประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 
2. ดร.สรุีย ์แกว้เศษ  ขา้ราชการบ านาญ อดีตศกึษานิเทศกช์  านาญการพิเศษ 
    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 

3. ดร.ประเสรฐิ ส าเภารอด รองผูอ้  านวยการโรงเรียนปอ้มนาคราชสวาทยานนท ์
    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 
4. นางวิจิตรา กิตติราช  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดับางน า้ผึง้ใน 
    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 
5. สิบโทอภิชา เพ็ชรนอ้ย  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดับางหวัเสือ 
    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 
6. นางสาวอิสราภรณ ์ชาภวูงค ์ หวัหนา้งานวิชาการ ครูโรงเรียนวดับางน า้ผึง้ใน 
    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 
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ใบรับรองจริยธรรมการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหเ์กบ็ข้อมูลเพือ่การวิจัย 
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ภาคผนวก ง  
ใบรับรองการน าผลการวิจัยไปใช้ 
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ภาคผนวก จ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 
1. แนวค าถามการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
2. แผนการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา 
3. แนวค าถามเชิงบวกท่ีใชใ้นขัน้ตอนของสนุทรียแสวงหา 
4. แบบบนัทกึการทบทวนหลงัการปฏิบตังิาน 
5. กระดาษทดความคิด 
6. แบบประเมินสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู 
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แนวค าถามการสัมภาษณเ์ชิงลึก 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติงานในภาระงานปกติของครูกับการท าวิจัยควบคู่กับการ
จดัการเรียนการสอน ตลอดจนบริบท และปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การปฏิบตัิงานของครูดา้นการวิจยัเพ่ือ
พฒันาการเรียนการสอน 
 
ผู้ให้ข้อมูล 

1. ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
2. หวัหนา้งานวิชาการ 
 

แนวค าถามหลัก แนวค าถามย่อย (Probe) 

1. ท่านคิดว่า การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียน    
การสอน มีความส าคญัตอ่การพฒันาวิชาชีพ
ครูอยา่งไร 

1.1 การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 
ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ดา้นการพฒันาวิชาชีพ
ครู อยา่งไรบา้ง 

2. ท่านคิดว่า ครูมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการ
วิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนหรือไม ่
อยา่งไร 

2.1 การท าวิจยัของครู สง่ผลตอ่การพฒันา
คณุภาพผูเ้รียนอยา่งไร 

3. ท่านคิดว่า ลกัษณะการปฏิบตังิานดา้นการ
วิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนของครู  เป็น
อยา่งไร ในบรบิทสภาพความเป็นจรงิใน
โรงเรียนของทา่น 

3.1 ปัจจยัใดบา้งท่ีสง่เสรมิ สนบัสนนุดา้นการ
ปฏิบตังิานวิจยัของครู 
3.2 ปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นอปุสรรคหรือขอ้จ ากดัใน
การปฏิบตังิานดา้นการวิจยัของครู 
3.3 โรงเรียนมีการสง่เสรมิการพฒันาการท า
วิจยัของครูในรูปแบบใดบา้ง 
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แผนการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
โดยใช้สุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry) 

 
หลักการ/แนวคิด 

แนวคิดสมรรถนะ (Competency) เป็นเรื่องท่ีไดร้บัความสนใจจากนักวิชาการดา้นการ
พฒันาทรพัยากรมนษุย ์การพฒันาองคก์าร และนกัจิตวิทยา สมรรถนะเป็นคณุลกัษณะของบคุคล
เก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน ประกอบดว้ย (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) 
และคณุลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน (Other characteristics) และเป็นคณุลกัษณะเชิง
พฤติกรรมท่ีท าใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบตัิงานไดผ้ลงานท่ีโดดเด่นกว่าคนอ่ืน ๆ ในสถานการณท่ี์
หลากหลาย ซึ่งเกิดแรงผลกัดนัเบือ้งลึก (Motives) อปุนิสยั (Traits) และภาพลกัษณภ์ายใน (Self-
concept) ซึ่งคณุลกัษณะพืน้ฐานของสมรรถนะมีองคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ 1) Skills คือสิ่งท่ีบคุคล
กระท าไดดี้ และฝึกปฏิบตัิเป็นประจ าจนเกิดความช านาญ 2) Knowledge คือความรูเ้ฉพาะดา้น
ของบุคคล 3) Self-concept คือ ทัศนคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของตน 
หรือสิ่งท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น 4) Trait คือบุคลิกลกัษณะประจ าตวัของบุคคล เป็นสิ่งท่ีอธิบาย
ถึงบุคคลผูน้ัน้ 5) Motive คือแรงจูงใจหรือแรงขบัภายใน ซึ่งท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่
สิ่งท่ีเป็นเปา้หมาย (McClelland, 1973)  

สมรรถนะ ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในทางการศกึษา มีการน ามาใชเ้พ่ือการพฒันาดา้น
การพฒันาวิชาชีพครู เพ่ือการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ ดว้ยรูปแบบการปฏิบตัิเชิงสะทอ้นกลบัใน
วิชาชีพ และมีความสอดคลอ้งกบัมโนทศันใ์นการพฒันาวิชาชีพครูดา้นสมรรถนะการวิจยั ท่ีมีการ
แสวงหาความรูจ้ากการปฏิบตักิารสอนในชัน้เรียน การวิเคราะหค์ณุลกัษณะครูท่ีมีการสะทอ้นกลบั
ในการปฏิบตัิการสอน สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคณุสมบตัิพืน้ฐานของการเป็นนกัวิจยั จึงกล่าวไดว้่า การ
สอนและการวิจยัมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนั ในการปฏิบตัิงานวิชาชีพครู จะเป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเพ่ือการพฒันาการสอนไดดี้ยิ่งขึน้ ทัง้นี ้สมรรถนะดา้นการวิจยั จึงเป็นการพฒันาลกัษณะของ
บุคคลในดา้นความสามารถ คณุลกัษณะ ต่อการปฏิบตัิงานในการวิจยัเพ่ือพฒันางานอย่างเป็น
ระบบใหเ้กิดประสิทธิผลตอ่ตนเองและองคก์ร และมีการก าหนดสมรรถนะดา้นการวิจยัไวเ้พ่ือการ
ประเมินและพฒันาบคุลากรในองคก์ร (ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้ฐาน, 2553)  
 สมรรถนะดา้นการวิจัยของครู เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของครูท่ีเป็นผลมาจาก
ความรู ้ทกัษะปฏิบตั ิและคณุลกัษณะสว่นบคุคล ท่ีส่งผลตอ่ความส าเรจ็ในการปฏิบตังิานดา้นการ
วิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ครูควรไดร้บัการส่งเสริมใหมี้การใชก้ระบวนการวิจยัควบคู่กับ
การพัฒนาการเรียนการสอน โดยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตการท างานปกติ ใหเ้กิดความยั่งยืนใน
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กระบวนการของการท าวิจยัเพ่ือการพฒันาการเรียนการสอน ส่งผลต่อการพฒันาคณุภาพผูเ้รียน 
คือ ครูทัง้โรงเรียนรว่มมือกนัพฒันาผูเ้รียน การท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน จึงเป็นการวิจยั
ท่ีครูทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในลักษณะรวมพลังเพ่ือการท าวิจัย จึงมีตอ้งแสวงหาวิธีการใหม่ท่ีจะ
พฒันาครูใหมี้แนวคิดเชิงบวกและเชิงสรา้งสรรค ์มองเห็นประโยชนข์องการท าวิจยัเพ่ือส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเม่ือศึกษาแนวคิดสุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry) 
(Cooperrider, Whitney, & Stavros, 2003) พบว่า เป็นแนวคิดท่ียึดหลักการขยายดา้นบวก การ
คน้หาจดุแข็ง   การช่ืนชมและใหค้ณุคา่กบัสิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีมีอยู่และการเพิ่มพลงัใหบ้คุคลและองคก์ร 
โดยเช่ือว่า องคก์รมีสิ่งดีท่ีซ่อนเรน้ท่ีจะตอ้งคน้หา ต่อยอด และขยายผล จนเกิดการสรา้งสรรคส์ิ่ง
ใหมห่รือนวตักรรมในองคก์ร เพ่ือใหบ้รรลถุึงเปา้หมายท่ีก าหนดไว ้

แนวคิดสุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry) หรือเรียกว่า AI เป็นแนวคิด ท่ี
พัฒนาขึน้โดย David Cooperrider เป็นทั้งระเบียบวิธี (Methodology) และมุมมองท่ีได้มีการ
อธิบายว่า เป็นการศึกษาถึงระบบต่าง ๆ ท่ีมนุษยเ์ราเก่ียวขอ้งในชีวิตนีอ้ยู่ไดด้ว้ยปัจจยัอะไร เม่ือ
เวลาท่ีระบบนัน้ท างานไดดี้ท่ีสดุ มีองคป์ระกอบอะไรท่ีรว่มกนัท างานไดอ้ย่างดีท่ีสดุในเวลานัน้บา้ง 
(Cockell & McArthur-Blair, 2012; Cooperrider, Whitney, & Stavros, 2003; Watkins, Mohr, 
& Kelly. 2011) ดงันัน้สุนทรียแสวงหา จึงมีความสมัพนัธก์ับแนวทางการศึกษาวิจยัของจิตวิทยา
เชิงบวก (Positive Psychology) ซึ่งมีแนวคิดแบบเดียวกัน คืออยู่ตรงกันข้ามกับแนวคิดมองหา
ปัญหาท่ีท าใหร้ะบบท างานบกพรอ่งแลว้หาทางแกไ้ขปัญหาหรือในจิตวิทยาแบบท่ีเคยเป็นมา จึง
เป็นกระบวนทศันใ์หม่ท่ีเนน้วิธีการเปล่ียนแปลงระบบแทนการมุ่งเนน้ท่ีการแกปั้ญหา โดยมีความ
แตกต่างจากกระบวนทัศนใ์นการแก้ปัญหา ในแง่ท่ีว่า สุนทรียแสวงหาไม่ไดแ้ก้ปัญหาดว้ยการ
มุง่เนน้ไปท่ีตวัปัญหา แตมุ่ง่เนน้ไปท่ีการคน้หาจดุแข็ง (Strengths) การช่ืนชมและใหค้ณุคา่กบัสิ่งท่ี
ดีท่ีสดุท่ีมีอยู่ การสนทนาเพ่ือหาทางออกท่ีควรจะเป็น โดยเช่ือว่า องคก์รมีสิ่งดีท่ีซ่อนเรน้ท่ีจะตอ้ง
คน้หาและต่อยอดขยายผล โดยกระบวนการของสุนทรียแสวงหา ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน (4-D 
Cycle) โดยจะเริ่มตน้ดว้ยการก าหนดอย่างไตรต่รองว่าเราจะท าการศึกษาอะไร ซึ่งสิ่งท่ีเลือกเป็น
การก าหนดสิ่ งท่ีต้องการรู ้ ดังนี ้ 1) การค้นหา (Discovery) เป็นการร่วมมือกันค้นหาอย่าง
กวา้งขวางเพื่อจะเห็นวา่อะไรดีท่ีสดุ และอะไรไดเ้กิดขึน้มาแลว้ โดยการคน้พบจะเกิดผลในดา้นการ
พรรณนา หรือการวาดผงัแก่นทางดา้นบวกขององคก์ร เป็นการแบง่ปันเรื่องราวดี ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด และการกระท าท่ีน่าเอาเป็นแบบอย่าง ประกอบด้วย การใช้ค  าถาม การ
สัมภาษณ์ การใชเ้รื่องเล่า 2) การสรา้งฝัน (Dream) เป็นการส ารวจแบบกระตือรือรน้ว่าจะเป็น
อะไรไดบ้า้ง ในขัน้ตอนนีทุ้กคนช่วยกันคน้หาความฝัน และความหวงัในการท างาน เป็นเวลาของ
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การสร้างภาพนิมิตแห่งความเป็นไปได้ท่ียิ่ งใหญ่และพ้นขอบเขตจ ากัดท่ีเคยมีมาในอดีต 
ประกอบดว้ย การสมัภาษณ ์3) การออกแบบ (Design) เป็นค าประกาศท่ีกระตุน้ความสนใจของ
องคก์รในอดุมคติ ทกุคนช่วยกนัเลือกองคป์ระกอบ คณุสมบัติ และคณุลกัษณะท่ีดีจากการคน้พบ 
และการสรา้งความฝัน และน ามาเขียนค าประกาศท่ีกระตุน้และเรา้ใจ ท่ีประกอบไปดว้ยคณุสมบตัิ
ท่ีตอ้งการมากท่ีสุด โดยเขียนออกมาในเชิงแสดงความมั่นใจและตอ้งการขยายภาพขององคก์ร 
และสามารถร่วมแรงร่วมใจกันเพ่ือท าใหเ้ป็นจริงในขัน้ตอนต่อไปได ้ประกอบดว้ย การอภิปราย
กลุ่ม 4) การท าให้ถึงเป้าหมาย (Destiny) มีการสรา้งกิจกรรมท่ีปรากฏขึน้มาในความคิดเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรูแ้ละนวตักรรม ในขัน้ตอนนีจ้ะเนน้ไปท่ีความทุ่มเทของบุคลากร และองคก์ร 
และหนทางท่ีจะเดินไปขา้งหนา้ โดยเป็นการสรา้งกลุ่มปฏิบตัิการท่ีเช่ือมโยงใหเ้กิดเป็นวฒันธรรม
และการเรียนรูแ้บบเนน้การสรา้งคณุคา่ เพ่ืออนาคตท่ีเป็นจรงิแบบยั่งยืน 

แผนการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา ชดุนี ้
ออกแบบโดยใชแ้นวคิดสนุทรียแสวงหา มาเป็นแนวทางส าคญัในการดงึศกัยภาพของครูมาพฒันา
ต่อยอด เปล่ียนแปลงและยกระดบัไดโ้ดยผ่านการประยุกตใ์ชก้ับการวิจยัปฏิบตัิการ เนน้วิธีการ
เปล่ียนแปลงระบบดว้ยการคน้หาจุดแข็ง และการช่ืนชมแทนการแกปั้ญหาดว้ยการมุ่งเนน้ไปท่ีตวั
ปัญหา เป็นวิธีการท่ีสนบัสนนุใหบ้คุคลเกิดการเปล่ียนแปลงองคค์วามรู ้และประสบการณเ์ดิมไปสู่
ความพยายามท่ีจะท าให้เกิดความส าเร็จ เกิดความพึงพอใจ เกิดความคิดทางบวก เกิดความ
ผกูพนัตอ่องคก์ร และเกิดความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงระบบใหดี้ขึน้ และยงัเป็นแนวทางเพื่อการ
เสริมสรา้งจิตวิญญาณของบุคคล และมีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ดงันัน้ จึงไดน้  าแนวคิด 
วิธีการของสุนทรียแสวงหามาเป็นเครื่องมือเพ่ือการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู ส่งเสริม
ให้ครูมีความตระหนัก เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการพัฒนางานวิจัยด้วยตนเอง 
พฒันาการจดัการเรียนการสอนควบคูไ่ปกบัการท าวิจยั เกิดพลงัสรา้งสรรคใ์นการพฒันาสมรรถนะ
ดา้นการวิจัย แลกเปล่ียนเรียนรูร้่วมกันในวิชาชีพ ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า ร่วมพัฒนา เกิดเป็น
ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning Community) เห็นคุณค่าและสิ่งดีๆ ใน
ศกัยภาพของตนเอง เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาสมรรถนะการวิจยัของครูอยา่งยั่งยืน 
 
หัวข้อการจัดกิจกรรม 

การพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา 
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ผู้ด าเนินการจัดกิจกรรม 
     นางฐิตญิารตัน ์ มีไมตรีจิตต ์      
     นิสิตปรญิญาเอก หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยกุต ์ 
     แขนงวิชาจิตวิทยาการเรียนรู ้สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน ครู จ านวน 5 คน 
รวม 6 คน  

2. โรงเรียนขนาดกลาง ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน ครู จ  านวน 19 
คน รวม 20 คน 

รวมผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม จ านวน 26 คน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือใชเ้ป็นเครื่องมือในการจดักิจกรรมการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใช้
สนุทรียแสวงหา 

2. เพ่ือเปิดโอกาสในการดึงจุดเด่นหรือศักยภาพซ่อนเร้นของบุคคลมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาต่อยอด เปล่ียนแปลง และยกระดับ เพิ่มความแข็งแกร่งในการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู 

3. เพ่ือส่งเสริมใหค้รูตระหนกัถึงความส าคญัและประโยชนข์องการพฒันางานวิจยัดว้ย
ตนเอง พฒันาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองควบคูก่ับการจดัการเรียนการสอน ส่งผลตอ่การพฒันา
คณุภาพผูเ้รียน เพ่ือน าไปสู่การพฒันาสมรรถนะการวิจยัของครูอยา่งยั่งยืน ทัง้ในระดบับคุคลและ
องคก์ร 
 
ขอบเขตการจัดกิจกรรม 

แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยของครูโดยใช้สุนทรียแสวงหา 
ด าเนินการจดักิจกรรมกบั 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดกลาง 1 
โรงเรียน โดยแตล่ะโรงเรียนด าเนินการ 2 ระยะ ( 2 วงรอบ) ระยะท่ี 1 การสรา้งสมรรถนะดา้นการ
วิจยัของครูโดยใชสุ้นทรียแสวงหา มุ่งเนน้การเตรียมความพรอ้มและสรา้งคณุสมบตัิท่ีส  าคญัเพ่ือ
รองรบัการลงมือปฏิบตัิจริงในการพฒันางานวิจยั และระยะท่ี 2 การพฒันารูปแบบสมรรถนะดา้น
การวิจยัโดยใชส้นุทรียแสวงหา มุ่งเนน้การลงมือปฏิบตัิจรงิเพ่ือพฒันางานวิจยั ซึ่งโรงเรียนทัง้สอง
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ขนาดมีความแตกต่างไปตามบริบทและมีความตอ้งการดา้นการพัฒนาท่ีแตกต่างกัน ดว้ยฐาน
ความเช่ือเรื่องศกัยภาพของบคุคล มาสรา้งใหเ้กิดการพฒันาและการเรียนรูเ้พ่ือยกระดบัสมรรถนะ
ด้านการวิจัยของครู เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ซึ่ งแต่ละระยะมี
กระบวนการด าเนินงาน 4 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย  

1. การคน้หา (Discovery) เป็นขัน้ท่ีมุง่เนน้การรว่มกนัคน้หาขอ้ดีของสิ่งท่ีเกิดขึน้  
2. การสร้างฝัน (Dream) เป็นขั้นการส ารวจความเป็นไปได้ในการเดินทางสู่

เปา้หมาย 
3. การออกแบบ (Design) เป็นขัน้การสรา้งค าประกาศ วิสยัทศัน ์ก าหนดคณุสมบตัิ

ท่ีตอ้งการ รวมถึงรว่มกนัก าหนดแผนหรือแนวทางของการด าเนินการ 
4. การท าให้ถึงเป้าหมาย (Destiny) เป็นขั้นแห่งการปฏิบัติการ ติดตาม และ

ประเมินผลเพ่ือสรา้งใหอ้นาคตเป็นจรงิไดอ้ยา่งยั่งยืน 
 
ส่ือ/อุปกรณก์ารด าเนินกิจกรรม 

1. Presentation “Appreciative Inquiry: AI เพ่ือการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครู” 
2. แนวค าถามเชิงบวกใน 4-D Cycle 
3. Case Study เรื่องเลา่เรา้พลงั 
4. Flip Chart/กระดาษบรู๊ฟ 
5. ปากกาเคมี 
6. สก็อตเทป 
7. กลอ้งถ่ายภาพ 
8. กลอ้งวีดทิศัน ์
9. เครื่องบนัทกึเสียง 
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การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชีวั้ด วิธีการ เคร่ืองมือ 
1. การใหค้วามรว่มมือในการ
อภิปราย ความกระตือรือรน้ 
ของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 
2. การสะทอ้นความคิดเห็น
ของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 
3. การรว่มกิจกรรมการ
ทบทวนหลงัการปฏิบตังิาน  
4. การประเมินสมรรถนะการ
ปฏิบตังิานดา้นการวิจยัของ
ครู 

- การสงัเกต 
- การบนัทกึ 
 
- การสมัภาษณก์ลุม่ 
- การอภิปรายกลุม่ 
- การบนัทกึ 
 
- การประเมิน 

- แบบสงัเกต 
- แบบบนัทึกผลการจดั
กิจกรรม    
  ในแตล่ะขัน้ตอน 
- ประเด็นการสมัภาษณ ์
- แบบบนัทึก 
- แบบบนัทึกการทบทวน   
  หลงัการปฏิบตังิาน  
- แบบประเมินสมรรถนะ 
  ดา้นการวิจยัของครู 
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การค้นหา (Discovery) 
 
หลักการ/แนวคิด 

จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) เป็นการส่งเสริมความเจริญงอกงามของ
บคุคลและสงัคม ซึ่งจะช่วยใหบุ้คคลมีชีวิตท่ีน่าพึงพอใจและสมบรูณย์ิ่งขึน้ โดยใหค้วามส าคญัใน 
3 ประเด็นหลกั คือ 1) อารมณ์เชิงบวก (Positive Emotion) เป็นความรูส้ึกและอารมณ์ท่ีเกิดจาก
การรบัรูท่ี้ผ่านกระบวนการคิด (Cognitive) และประสบการณ์ (Experience) ท่ีส่งผลดีและเพิ่ม
ความรูส้กึมีคณุคา่ใหแ้ก่บคุคล 2) คณุลกัษณะส่วนบคุคลเชิงบวก (Positive Personal Traits) เป็น
การพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีและจุดแข็งของบุคคล และ 3) สถาบันท่ีสนับสนุนจิตวิทยาเชิงบวก 
(Positive Institutions) เป็นการสง่เสริมพฒันาสถาบนัท่ีสรา้งเสริมความเขม้แข็งใหแ้ก่บคุคล ท าให้
บุคคลเป็นพลเมืองดี แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกสนใจและพยายามแสวงหาองค์ความรู้ เพ่ือ
เสรมิสรา้งศกัยภาพ  ดว้ยการยดึเอาจดุแข็งของบคุคลมาเป็นศนูยก์ลางในการพฒันาสอดคลอ้งกบั
แนวคิดสุนทรียแสวงหาท่ีมีแนวทางพฒันาบุคคลและองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความเขม้แข็งของหลกัการและแนวปฏิบตัขิองจิตวิทยาเชิงบวก 

สุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry) เป็นวิธีการ กระบวนการศึกษาเพ่ือคน้หาสิ่งท่ี
ดีในตวับคุคลและองคก์รอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลกัการขยายดา้นบวก การสรา้งคณุคา่ และการ
เพิ่มพลัง แล้วน าไปวางแผน ออกแบบ และปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การคน้หา (Discovery) 2) การสรา้งฝัน 
(Dream) 3) การออกแบบ (Design) 4) การท าใหถ้ึงเปา้หมาย (Destiny) 

การค้นหา (Discovery)  เป็นการดึงประสบการณท่ี์ดี ความภาคภูมิใจ ความส าเร็จใน
การปฏิบตัิงานดา้นการวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู โดยการใชค้  าถามทรงพลังผ่าน
การสมัภาษณก์ลุ่ม (Group interview) โดยการเปิดโอกาสใหส้ะทอ้นประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกับ
การท าวิจัยของตนเองในอดีต ร่วมกับผลลัพธ์และความรูส้ึก ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง และความ
ตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยั แสดงความช่ืนชมในความส าเร็จจากประสบการณ ์
ทัง้ในอดีต ปัจจบุนัอยา่งจรงิใจ ผา่นการพดูคยุ แบง่ปัน และแลกเปล่ียนเรียนรู ้
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ครูผู้เข้าร่วมวิจัยไดเ้ข้าใจในวัตถุประสงค ์รายละเอียด บทบาทหน้าท่ี และ
กระบวนการของการด าเนินกิจกรรม  
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2. เพ่ือใหค้รูผูเ้ขา้ร่วมวิจยัไดบ้อกเล่าประสบการณแ์ละความรูส้ึกเชิงบวกท่ีมีต่อการท า
วิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 

3. เพ่ือใหค้รูผูเ้ขา้รว่มวิจยัไดค้น้พบและขอ้สรุปจากประสบการณแ์ละความรูส้ึกเชิงบวก
ในการท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนทัง้ตอ่ตนเองและองคก์ร 
 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ระยะที่ 1 การสรา้งสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา มุง่เนน้การสรา้ง
ใหเ้กิดสมรรถนะท่ีพึงประสงค ์สอดคลอ้งกับบริบทของโรงเรียนและวัฒนธรรมขององคก์ร โดยมี
กระบวนการด าเนินงานในขั้นการค้นหา (Discovery: ระยะท่ี  1) ซึ่ ง เป็นขั้นตอนการดึง
ประสบการณท่ี์ผ่านมาของผูเ้ขา้รว่มวิจยัเพ่ือสรา้งใหเ้กิดการสะทอ้นคิดในตวัเอง คน้หาสิ่งท่ีดีจาก
ประสบการณข์องตนเองซึ่งถือเป็นแนวคิดท่ีส าคญัของสนุทรียแสวงหา โดยกระบวนการส าคญัท่ี
เกิดขึน้ในขัน้ตอนการคน้หา คือ 

1. เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มสะทอ้นประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการท าวิจยัของตนเอง
ในอดีต ร่วมกับผลลัพธ์และความรูส้ึก ดว้ยการสรา้งบรรยากาศท่ีเป็นมิตร ปราศจากการต าหนิ 
ดว้ยค าถามเชิงบวก ไดแ้ก่ 1) ประสบการณห์รือความทรงจ าอะไรท่ีท่านประทบัใจ เก่ียวกบัการท า
วิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 2) จุดเดน่ท่ีมีในการท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนท่ีผ่าน
มา 3) ลกัษณะของครูนกัวิจยัแบบใดท่ีเห็นวา่ประสบความส าเรจ็มากท่ีสดุ  

2. วิเคราะห์ศักยภาพของครูแต่ละคน โดยการน าข้อมูลท่ีเกิดจากการสะท้อน
ประสบการณข์องครูแตล่ะคนมาคดัแยกหมวดหมูเ่พ่ือท าใหท้ราบถึงจดุแข็งของครูแตล่ะคน 

3. แลกเปล่ียนความคดิเห็น และช่ืนชมรว่มกนัตัง้เปา้หมายเพ่ือการพฒันา 
4. สะทอ้นสิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้

ระยะที่ 2 การพฒันารูปแบบสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชสุ้นทรียแสวงหา เป็น
ขัน้ตอนท่ีเนน้การพฒันาผลงานวิจยัใหเ้กิดคณุภาพและสามารถท างานวิจยัไดป้ระสบความส าเร็จ 
โดยมีกระบวนการด าเนินงานในขัน้การคน้หา (Discovery: ระยะท่ี 2) ผูว้ิจยัไดว้างแผนการส าหรบั
การพฒันาสมรรถนะดว้ยการลงมือปฏิบตัิรวมถึงผลกัดนัผลการเรียนรูแ้ละการเปล่ียนแปลงไปสู่
การสรา้งรูปแบบ โดยมีขัน้ตอนยอ่ย ดงันี ้

1. การเปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มวิจยัสะทอ้นความรูส้ึกก่อนยกระดบัสมรรถนะดา้นการวิจยั
เป็นขัน้ตอนท่ีสรา้งใหผู้ว้ิจยัรบัรูค้วามรูส้กึหรือความกงัวลเก่ียวกบัการด าเนินการตอ่เน่ือง สามารถ
หาวิธีการแกไ้ขหรือขจดัอปุสรรคท่ีมีก่อนน าไปสูก่ารวางแผนยกระดบั 
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2. ตัง้ค  าถามเชิงบวกเพ่ือใหผู้ร้่วมวิจัยเกิดการสะทอ้นความคิดเก่ียวกับการพัฒนา
สมรรถนะของตนเองจากการด าเนินการในระยะท่ี 1 ไดแ้ก่ 1) จากระยะท่ี 1 ท่ีผ่านมา ท่านเห็นว่า
กิจกรรมใดท่ีท าใหท้่านดงึความเก่งของตวัเองมาใชไ้ดม้ากท่ีสดุ 2) กิจกรรมท่ีท่านไดร้บั หากไดร้ับ
ตอ่เน่ืองทา่นจะเป็นอยา่งไรในอนาคต 3) ความเช่ียวชาญท่ีคดิวา่ตนเองมีคืออะไร 

3. ผูว้ิจยัน ามาจัดกลุ่มความเช่ียวชาญเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะท่ีเพิ่มสูงขึน้ และ
ความตอ้งการการพฒันาเพิ่มเตมิ 
 
การสะท้อนผลการเรียนรู้ 

1. สงัเกตจากการใหค้วามรว่มมือในการตอบค าถาม ความกระตือรือรน้ อารมณเ์ชิงบวก
ของครูผูเ้ขา้รว่มวิจยั 

2. สังเกตจากการถ่ายทอดประสบการณ์และอารมณ์ทางบวกท่ีมีต่อการท าวิจัยเพ่ือ
พฒันาการเรียนการสอนของครูผูเ้ขา้รว่มวิจยั   

3. การสะทอ้นความคดิเห็นของครูผูเ้ขา้รว่มวิจยั 
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การสร้างฝัน (Dream) 
 
หลักการ/แนวคิด 

จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) เป็นการส่งเสริมความเจริญงอกงามของ
บคุคลและสงัคม ซึ่งจะช่วยใหบุ้คคลมีชีวิตท่ีน่าพึงพอใจและสมบรูณย์ิ่งขึน้ โดยใหค้วามส าคญัใน 
3 ประเด็นหลกั คือ 1) อารมณ์เชิงบวก (Positive Emotion) เป็นความรูส้ึกและอารมณ์ท่ีเกิดจาก
การรบัรูท่ี้ผ่านกระบวนการคิด (Cognitive) และประสบการณ์ (Experience) ท่ีส่งผลดีและเพิ่ม
ความรูส้กึมีคณุคา่ใหแ้ก่บคุคล 2) คณุลกัษณะส่วนบคุคลเชิงบวก (Positive Personal Traits) เป็น
การพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีและจุดแข็งของบุคคล และ 3) สถาบันท่ีสนับสนุนจิตวิทยาเชิงบวก 
(Positive Institutions) เป็นการสง่เสริมพฒันาสถาบนัท่ีสรา้งเสริมความเขม้แข็งใหแ้ก่บคุคล ท าให้
บุคคลเป็นพลเมืองดี แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกสนใจและพยายามแสวงหาองค์ความรู้ เพ่ือ
เสรมิสรา้งศกัยภาพ  ดว้ยการยดึเอาจดุแข็งของบคุคลมาเป็นศนูยก์ลางในการพฒันาสอดคลอ้งกบั
แนวคิดสุนทรียแสวงหาท่ีมีแนวทางพฒันาบุคคลและองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความเขม้แข็งของหลกัการและแนวปฏิบตัขิองจิตวิทยาเชิงบวก 

สุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry) เป็นวิธีการ กระบวนการศึกษาเพ่ือคน้หาสิ่งท่ี
ดีในตวับคุคลและองคก์รอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลกัการขยายดา้นบวก การสรา้งคณุคา่ และการ
เพิ่มพลัง แล้วน าไปวางแผน ออกแบบ และปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การคน้หา (Discovery) 2) การสรา้งฝัน 
(Dream) 3) การออกแบบ (Design) 4) การท าใหถ้ึงเปา้หมาย (Destiny) 

การสร้างฝัน (Dream) เป็นการน าเอาผลลัพธ์จากสิ่งท่ีคน้หา เช่น จุดแข็ง ศักยภาพ 
องคป์ระกอบ ปัจจยัแหง่ความส าเรจ็ของการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการ
สอนของครู โดยใชค้  าถามทรงพลงัผ่านการเลา่เรื่องราว (Storytelling) สรา้งแรงบนัดาลใจ เกิดการ
สรา้งภาพฝันรว่มกนั ก าหนดคณุลกัษณะหรือสมรรถนะของการเป็นครูนกัวิจยั สะทอ้นคณุลกัษณะ
ท่ีเห็นวา่มีความจ าเป็น และมีความส าคญัตอ่การเป็นครูนกัวิจยัในอดุมคติของแตล่ะคน จากนัน้จึง
น ามาจัดหมวดหมู่ตาม 5 สมรรถนะ ได้แก่ ทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) ความคิดเห็น
เก่ียวกับตนเอง (Self-concept) คุณลกัษณะประจ าตวัของบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motive) 
แล้วร่วมกันค้นหาแนวทางการยกระดับสมรรถนะท่ีเน้นเป็นรูปธรรม โดยเป็นผู้ก าหนดและ
เปรียบเทียบเปา้หมายดว้ยตนเอง 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือใหค้รูผูเ้ขา้รว่มวิจยัไดบ้อกเล่าภาพฝัน ความหวงั ปัจจยัแห่งความส าเร็จของการ

พฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 
2. เพ่ือใหค้รูผูเ้ขา้รว่มวิจยัไดส้รา้งภาพฝัน ความหวงัรว่มกนั เพ่ือใหเ้กิดคณุลกัษณะของ

การเป็นครูนกัวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 
 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ระยะที่ 1 การสรา้งสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา มุง่เนน้การสรา้ง
ใหเ้กิดสมรรถนะท่ีพึงประสงค ์สอดคลอ้งกับบริบทของโรงเรียนและวฒันธรรมขององคก์ร โดยมี
กระบวนการด าเนินงานในขัน้การสรา้งฝัน (Dream: ระยะท่ี 1) ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีผูว้ิจยัน าจุดแข็งท่ี
วิเคราะหไ์ดม้าสรา้งใหเ้กิดจินตนาการในการยกระดบัจดุแข็ง โดยมีขัน้ตอนส าคญั ไดแ้ก่ 

1. ผูว้ิจัยตัง้ค  าถามทรงพลงั ไดแ้ก่ 1) จุดเด่นท่ีกล่าวมาในระยะท่ี 1 มีประโยชนต์่อ
ตวัเองอย่างไรบา้ง 2) ครูนกัวิจยัในอุดมคติมีสมรรถนะดา้นการวิจยัอะไรบา้ง 3) เป็นไปไดห้รือไม่
วา่เราจะเป็นครูนกัวิจยัในอดุมคตนิัน้ 4) ตอนท่ีทา่นท าวิจยัเสร็จแลว้ ท่านเห็นตวัเองเป็นอยา่งไร 5) 
การท าวิจยัท่ีมีความสขุท่ีสดุของทา่นเป็นอยา่งไร 

2. เปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มวิจยัสะทอ้นภาพฝันรว่มกนั 
3. ผู้วิจัยสรา้งแรงบันดาลใจ โดยน ากิจกรรมสรา้งแรงบันดาลใจจากตัวแบบมา

ประยกุตใ์ช ้โดยคดัเลือกตวัแบบท่ีมีความใกลเ้คียงกบัสถานการณท่ี์ผูร้ว่มวิจยัตอ้งเผชิญ เช่น เป็น
ครูเช่นเดียวกัน เป็นบุคคลท่ีไม่เก่งดา้นการวิจยัเช่นเดียวกัน มีจุดพลิกผนัของเหตุการณ์ ประสบ
ปัญหาเช่นเดียวกนั เป็นตน้ เน่ืองจากตวัแบบท่ีมีความใกลเ้คียงกบัประสบการณข์องผูเ้ขา้รว่มวิจยั
จะท าใหเ้กิดความเขา้อกเขา้ใจ และประยุกตใ์ชไ้ดง้่ายมากขึน้ ทัง้นีต้วัแบบแต่ละโรงเรียนอาจมี
ความแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัการใหค้ณุคา่และความส าคญัของแตล่ะโรงเรียน 

4. ก าหนดคุณลักษณะหรือสมรรถนะของการเป็นครูนักวิจัย ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้รว่มวิจยัสะทอ้นคณุลกัษณะท่ีเห็นว่ามีความจ าเป็นและมีความส าคญัตอ่การเป็นครูนกัวิจยั
ในอดุมคตขิองแตล่ะคน จากนัน้จงึน ามาจดัหมวดหมูต่าม 5 สมรรถนะ ไดแ้ก่ ทกัษะ (Skill) ความรู ้
(Knowledge) ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self-concept) คุณลักษณะประจ าตัวของบุคคล 
(Trait) และแรงจงูใจ (Motive) 

ระยะที่ 2 การพฒันารูปแบบสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชสุ้นทรียแสวงหา เป็น
ขัน้ตอนท่ีเนน้การพฒันาผลงานวิจยัใหเ้กิดคณุภาพและสามารถท างานวิจยัไดป้ระสบความส าเร็จ 
โดยมีกระบวนการด าเนินงานในขัน้การสรา้งฝัน (Dream: ระยะท่ี 2) คือผูว้ิจยัชกัชวนใหค้น้หาแนว
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ทางการยกระดับสมรรถนะท่ีเน้นเป็นรูปธรรม โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้ก าหนดและ
เปรียบเทียบเปา้หมายดว้ยตนเอง  

1. ร่วมกันระดมสมองเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ย่อยเรื่องการพัฒนางานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนใหก้ับโรงเรียน โดยใชค้  าถามหลัก ไดแ้ก่ 1) เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีโรงเรียน
ขนาดเล็กจะมีชมุชนการเรียนรู ้ 2) หากเป็นไปไดภ้าพส าเร็จควรเป็นอย่างไร 3) ถา้ทา่นท าวิจยัแบบ
ระยะท่ี 1 อย่างต่อเน่ืองอะไรจะเกิดขึน้  4) ภาพของโรงเรียนท่ีมีครูท่ีท าวิจยัรว่มกันอย่างพวกท่าน
จะเป็นอยา่งไร 

2. สะทอ้นสิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้
 
การสะท้อนผลการเรียนรู้ 

1. สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการแสดงความความคิดเห็น ความกระตือรือรน้ 
อารมณเ์ชิงบวก และความใสใ่จของครูผูเ้ขา้รว่มวิจยั 

2. สงัเกตจากการอภิปรายความตอ้งการ ภาพฝัน ความหวงั ของครูผูเ้ขา้รว่มวิจยั 
3. การสะทอ้นความคดิเห็นของครูผูเ้ขา้รว่มวิจยั 
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การออกแบบ (Design) 
 
หลักการ/แนวคิด 

จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) เป็นการส่งเสริมความเจริญงอกงามของ
บคุคลและสงัคม ซึ่งจะช่วยใหบุ้คคลมีชีวิตท่ีน่าพึงพอใจและสมบรูณย์ิ่งขึน้ โดยใหค้วามส าคญัใน 
3 ประเด็นหลกั คือ 1) อารมณ์เชิงบวก (Positive Emotion) เป็นความรูส้ึกและอารมณ์ท่ีเกิดจาก
การรบัรูท่ี้ผ่านกระบวนการคิด (Cognitive) และประสบการณ์ (Experience) ท่ีส่งผลดีและเพิ่ม
ความรูส้กึมีคณุคา่ใหแ้ก่บคุคล 2) คณุลกัษณะส่วนบคุคลเชิงบวก (Positive Personal Traits) เป็น
การพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีและจุดแข็งของบุคคล และ 3) สถาบันท่ีสนับสนุนจิตวิทยาเชิงบวก 
(Positive Institutions) เป็นการสง่เสริมพฒันาสถาบนัท่ีสรา้งเสริมความเขม้แข็งใหแ้ก่บคุคล ท าให้
บุคคลเป็นพลเมืองดี แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกสนใจและพยายามแสวงหาองค์ความรู้ เพ่ือ
เสรมิสรา้งศกัยภาพ  ดว้ยการยดึเอาจดุแข็งของบคุคลมาเป็นศนูยก์ลางในการพฒันาสอดคลอ้งกบั
แนวคิดสุนทรียแสวงหาท่ีมีแนวทางพฒันาบุคคลและองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความเขม้แข็งของหลกัการและแนวปฏิบตัขิองจิตวิทยาเชิงบวก 

สุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry) เป็นวิธีการ กระบวนการศึกษาเพ่ือคน้หาสิ่งท่ี
ดีในตวับคุคลและองคก์รอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลกัการขยายดา้นบวก การสรา้งคณุคา่ และการ
เพิ่มพลัง แล้วน าไปวางแผน ออกแบบ และปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การคน้หา (Discovery) 2) การสรา้งฝัน 
(Dream) 3) การออกแบบ (Design) 4) การท าใหถ้ึงเปา้หมาย (Destiny) 

การออกแบบ (Design) เป็นการวางแนวทางเพื่อสรา้งใหเ้กิดคณุลกัษณะของครูนกัวิจยั 
โดยเนน้การหาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาสมรรถนะใหเ้กิดขึน้ในกลุ่มครู โดยใชค้  าถามทรงพลงั
ผา่นการมองภาพอนาคต (Future search) รว่มกนัก าหนดเปา้หมาย สรา้งแผนการสรา้งสมรรถนะ
ดา้นการวิจยัท่ีเป็นไปได ้เลือกกระบวนการพฒันา ออกแบบรูปแบบของการปฏิบตัิงาน แลว้จดัท า
สรุปแผนการสรา้งและน ามาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบเพ่ือดคูวามเช่ือมโยงของคณุลกัษณะท่ีเลือกไว ้
แลว้ปฏิบตักิารตามแผนท่ีวางไว ้เพ่ือน าไปสูก่ารเกิดนวตักรรมใหมอ่ยา่งเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ครูผูเ้ข้าร่วมวิจัยไดว้ิเคราะหแ์นวทาง และก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา
สมรรถนะการท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 
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2. เพ่ือใหค้รูผูเ้ขา้รว่มวิจยัไดอ้อกแบบแนวทาง น าเสนอแนวทาง เพ่ือจดัท าในรูปแบบของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) เพ่ือพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู 
 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ระยะที่ 1 การสรา้งสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา มุง่เนน้การสรา้ง
ใหเ้กิดสมรรถนะท่ีพึงประสงค ์สอดคลอ้งกับบริบทของโรงเรียนและวัฒนธรรมขององคก์ร โดยมี
กระบวนการด าเนินงานในขัน้การออกแบบ (Design: ระยะท่ี 1) ซึ่งเป็นขัน้ตอนการวางแนวทาง
เพ่ือสรา้งใหเ้กิดคณุลกัษณะของครูนกัวิจยัในอดุมคต ิโดยเนน้การหาความเป็นไปไดใ้นการพฒันา
สมรรถนะใหเ้กิดขึน้ในกลุม่ครูผูร้ว่มวิจยั โดยมีกิจกรรมส าคญั ดงันี ้

1. ผูว้ิจยัระดมสมองครูเพ่ือก าหนดเป้าหมายของกลุ่ม สรา้งแผนการสรา้งสมรรถนะ
ดา้นการวิจัยท่ีเป็นไปได ้โดยเปิดโอกาสให้ผูร้่วมวิจัยเลือกกระบวนการพัฒนาดว้ยตนเอง โดย
รว่มกันวิเคราะหจ์ุดแข็งหรือปัจจยัสนบัสนุนท่ีโรงเรียนมี เพ่ือใหเ้ห็นความไดเ้ปรียบของโรงเรียนท่ี
แตกตา่งไปจากโรงเรียนอ่ืน เพ่ือสรา้งพลงัใหค้ิดต่อยอดคณุลกัษณะท่ีมีอยู่ไปสู่สมรรถนะดา้นการ
วิจัยในอนาคต  ดว้ยค าถามเชิงบวก ไดแ้ก่ 1) ครูนักวิจัยมืออาชีพตอ้งมีสมรรถนะดา้นใด และ
เป็นไปไดห้รือไมท่ี่เราจะสรา้งใหเ้กิดขึน้ดว้ยวิธีการใด 2) ท าอยา่งไรจงึจะเกิดความส าเรจ็ 

2. ผู้วิจัยจัดท าสรุปแผนการสร้างและน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือดูความ
เช่ือมโยงของคณุลกัษณะท่ีเลือกไว ้

3. เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยัปฏิบตัิการตามแผนท่ีวางไว ้
4. ช่ืนชมจดุแข็งของผูร้ว่มวิจยั 

ระยะที่ 2 การพฒันารูปแบบสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชสุ้นทรียแสวงหา เป็น
ขัน้ตอนท่ีเนน้การพฒันาผลงานวิจยัใหเ้กิดคณุภาพและสามารถท างานวิจยัไดป้ระสบความส าเร็จ 
โดยมีกระบวนการด าเนินงานในขัน้การออกแบบ (Design: ระยะท่ี 2) คือเปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มวิจยั
ไดอ้อกแบบรูปแบบของการปฏิบตัิดว้ยตนเอง ซึ่งอาจมีความแตกตา่งไปจากการปฏิบตัใินระยะท่ี 1 
แตอ่ย่างไรก็ตามเพ่ือใหแ้ผนท่ีวางเป้าหมายไว ้สอดคลอ้งกับการปฏิบตัิผูว้ิจยัจึงไดด้  าเนินขัน้ตอน
ยอ่ย ดงันี ้

1. ขอให้ผู้เข้าร่วมวิจัยได้ตัง้มาตรฐานหรือตัวชีว้ัดของตนเองขึน้มา จากนั้นจึงให้
ผูเ้ขา้รว่มวิจยัวางแผนการด าเนินการท่ีน าไปสูเ่ปา้หมายหรือตวัชีว้ดันัน้ 

2. ผูว้ิจยัใชค้  าถามทรงพลงัเพ่ือน าไปสู่การเกิดนวตักรรมใหม่ ไดแ้ก่ 1) แผนการสรา้ง
ระบบจะส าเร็จไดอ้ย่างไร 2) หากท่านคือครูนักวิจัยท่ีท าวิจัยไดมี้คุณภาพ ท่านจะวางเป้าหมาย
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และแนวทางกับตนเองอย่างไร 3) รูปแบบหรือเทคนิคท่ีท่านน ามาบูรณาการกับการสอนของท่าน
ท าไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 
การสะท้อนผลการเรียนรู้ 

1. สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการแสดงความความคิดเห็น ความกระตือรือรน้    
ความใสใ่จของผูเ้ขา้รว่มวิจยั 

2. สงัเกตจากการตดัสินใจเลือกรูปแบบและแนวทางของการท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียน 
การสอน 

3. รูปแบบงานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 
4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) 
5. การสะทอ้นความคดิเห็นของครูผูเ้ขา้รว่มวิจยั 
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การท าใหถ้งึเป้าหมาย (Destiny) 
 
หลักการ/แนวคิด 

จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) เป็นการส่งเสริมความเจริญงอกงามของ
บคุคลและสงัคม ซึ่งจะช่วยใหบุ้คคลมีชีวิตท่ีน่าพึงพอใจและสมบรูณย์ิ่งขึน้ โดยใหค้วามส าคญัใน 
3 ประเด็นหลกั คือ 1) อารมณ์เชิงบวก (Positive Emotion) เป็นความรูส้ึกและอารมณ์ท่ีเกิดจาก
การรบัรูท่ี้ผ่านกระบวนการคิด (Cognitive) และประสบการณ์ (Experience) ท่ีส่งผลดีและเพิ่ม
ความรูส้กึมีคณุคา่ใหแ้ก่บคุคล 2) คณุลกัษณะส่วนบคุคลเชิงบวก (Positive Personal Traits) เป็น
การพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีและจุดแข็งของบุคคล และ 3) สถาบันท่ีสนับสนุนจิตวิทยาเชิงบวก 
(Positive Institutions) เป็นการสง่เสริมพฒันาสถาบนัท่ีสรา้งเสริมความเขม้แข็งใหแ้ก่บคุคล ท าให้
บุคคลเป็นพลเมืองดี แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกสนใจและพยายามแสวงหาองค์ความรู้ เพ่ือ
เสรมิสรา้งศกัยภาพ  ดว้ยการยดึเอาจดุแข็งของบคุคลมาเป็นศนูยก์ลางในการพฒันาสอดคลอ้งกบั
แนวคิดสุนทรียแสวงหาท่ีมีแนวทางพฒันาบุคคลและองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความเขม้แข็งของหลกัการและแนวปฏิบตัขิองจิตวิทยาเชิงบวก 

สุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry) เป็นวิธีการ กระบวนการศึกษาเพ่ือคน้หาสิ่งท่ี
ดีในตวับคุคลและองคก์รอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลกัการขยายดา้นบวก การสรา้งคุณคา่ และการ
เพิ่มพลัง แล้วน าไปวางแผน ออกแบบ และปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การคน้หา (Discovery) 2) การสรา้งฝัน 
(Dream) 3) การออกแบบ (Design) 4) การท าใหถ้ึงเปา้หมาย (Destiny) 

การท าให้ถึงเป้าหมาย (Destiny) เป็นการลงมือปฏิบตัิตามแผน มีการปรบัแผน ใหเ้ขา้
กบัการท างานปกติ มีการสะทอ้นผลการปฏิบตัิของตนเอง รว่มกบัการสะทอ้นการเปล่ียนแปลงทัง้
ในดา้นความคิด การกระท า และผลลพัธข์องการกระท า โดยใชค้  าถามเชิงบวกท่ีสรา้งใหเ้กิดพลงั
และแรงบนัดาลใจในการด าเนินการต่อเน่ืองผ่านการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After action 
review) ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในสมรรถนะดา้นการวิจยัทัง้ 5 ดา้น แลว้รว่มกันวิเคราะหแ์ละ
สะทอ้นผลการวิเคราะหเ์พ่ือใหเ้ห็นรูปแบบท่ีสรา้งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือใหค้รูผูเ้ขา้ร่วมวิจยัไดส้ะทอ้นผลการเปล่ียนแปลงในสมรรถนะดา้นการวิจยัเพ่ือ
พฒันาการเรียนการสอน 
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2. เพ่ือใหค้รูผูเ้ขา้ร่วมวิจยัมีการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 
 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ระยะที่ 1 การสรา้งสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา มุง่เนน้การสรา้ง
ใหเ้กิดสมรรถนะท่ีพึงประสงค ์สอดคลอ้งกับบริบทของโรงเรียนและวฒันธรรมขององคก์ร โดยมี
กระบวนการด าเนินงานในขั้นการท าให้ถึงเป้าหมาย (Destiny: ระยะท่ี 1) ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีเปิด
โอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมไดป้ฏิบตัิตามแผน มีการปรบัแผนใหเ้ขา้กับการท างานปกติของตนเอง โดยมี
ผูว้ิจยัมารว่มก ากบัตดิตามและประเมินผลการปฏิบตั ิโดยมีกิจกรรมส าคญั ดงันี ้

1. ผูว้ิจยัเปิดเวทีใหผู้ร้ว่มวิจยัไดส้ะทอ้นผลการปฏิบตัิของตนเอง รว่มกับการสะทอ้น
การเปล่ียนแปลงทัง้ในดา้นความคิด การกระท า และผลลพัธข์องการกระท า โดยเนน้การตัง้ค  าถาม
ท่ีสร้างให้เกิดพลังและแรงบันดาลใจในการด าเนินการต่อเน่ือง ได้แก่ 1) การเรียนรูท่ี้ท าให้
ประทบัใจจากการท ากิจกรรมพฒันาสมรรถนะคืออะไร  2) มีการเปล่ียนแปลงท่ีน่าทึ่งของตนเอง
จากการลงมือปฏิบตัคิรัง้นีบ้า้งหรือไม ่อยา่งไร 3) ความส าเรจ็ท่ีทา่นอยากสะทอ้นคืออะไร 

2. ผูว้ิจยัน าขอ้มลูผลการสะทอ้นมาวิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบเกณฑชี์ว้ดัของการวิจยั
ครัง้นี ้นั่นคือ เกิดการเปล่ียนแปลงในสมรรถนะทั้ง 5 ดา้น และมีความพรอ้มต่อการยกระดับ
สมรรถนะน าไปสูก่ารลงมือท างานวิจยัจรงิ 

3. กล่าวช่ืนชมถึงความมุ่งมั่นของทีมผูร้่วมวิจัย และเสริมพลังร่วมกันเพ่ือใหไ้ปถึง
เปา้หมาย 

ระยะที่ 2 การพฒันารูปแบบสมรรถนะดา้นการวิจยัของครูโดยใชสุ้นทรียแสวงหา เป็น
ขัน้ตอนท่ีเนน้การพฒันาผลงานวิจยัใหเ้กิดคณุภาพและสามารถท างานวิจยัไดป้ระสบความส าเร็จ 
โดยมีกระบวนการด าเนินงานในขัน้การท าใหถ้ึงเปา้หมาย (Destiny: ระยะท่ี 2) เป็นขัน้ตอนท่ีผูว้ิจยั
น าเกณฑก์ารติดตาม สงัเกตการสอน เขา้สู่การปฏิบตัิจริง และน ามาสะทอ้นเพ่ือใหเ้ห็นรูปแบบท่ี
สรา้งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง โดยมีขัน้ตอนยอ่ยดงันี ้

1. เปิดเวทีสะท้อนผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการด าเนินการและการท าให้ถึ งเป้าหมายใน
ระยะท่ี 2 โดยใชค้  าถามทรงพลงั ไดแ้ก่ 1) ความสขุจากความส าเร็จเป็นอยา่งไร 2) การท าใหม้ั่นคง
และยั่งยืนควรเป็นอยา่งไร 

2. ใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยัประเมินสมรรถนะดา้นการวิจยัของตนเอง 
3. ผูว้ิจยัน ามาวิเคราะหแ์ละสะทอ้นผลการวิเคราะหภ์าพรวมคืนสูโ่รงเรียน 
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การสะท้อนผลการเรียนรู้ 
1. สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการแสดงความความคิดเห็น ความกระตือรือรน้ 

ความใสใ่จของผูเ้ขา้รว่มโครงการ    
2. แผนงาน รายละเอียดท่ีจะด าเนินการท าวิจยัในชัน้เรียน  
3. การสะทอ้นความคดิเห็นของครูผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
4. จากการรว่มกิจกรรมการทบทวนการปฏิบตังิาน  
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กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากตัวแบบ 
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สรุปกิจกรรมส าคัญและแนวค าถามเชิงบวก 
ในข้ันตอนของสุนทรียแสวงหาแต่ละโรงเรียน 

 
โรงเรียนที ่1 โรงเรียนที ่2 

ระยะที ่1 การสรา้งสมรรถนะดา้นการวิจยัของ
ครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา 

• ข้ันการค้นหา (Discovery)  
1. ประสบการณใ์ดท่ีเรารูส้ึกวา่เราเป็นครู
นกัวิจยัมากท่ีสดุ   
2. เม่ือใดท่ีเรารูส้กึว่าเราเป็นครูนกัวิจยัท่ีมี
ความสขุมากท่ีสดุ   
3. ลกัษณะของครูนกัวิจยัแบบใดท่ีเห็นวา่
ประสบความส าเรจ็มากท่ีสดุ 

• ข้ันการสร้างฝัน (Dream) 
1. จดุเดน่ท่ีกลา่วมาในระยะท่ี 1 มีประโยชนต์อ่
ตวัเองอยา่งไรบา้ง   
2. ครูนกัวิจยัในอดุมคตมีิสมรรถนะอะไรบา้ง   
3. เป็นไปไดห้รือไมว่า่เราจะเป็นครูนกัวิจยั 
กิจกรรมท่ี 1 สรา้งแรงบนัดาลใจจากตวัแบบ 
กิจกรรมท่ี 2 การสรา้งพลงักลุม่เพ่ือสรา้งภาพ
ฝัน โดยใหผู้ร้ว่มวิจยัรวมกลุ่มกนัเพ่ือก าหนด
คณุลกัษณะหรือสมรรถนะของการเป็นครู
นกัวิจยัในโรงเรียนแหง่นี ้โดยเนน้การน า
ประสบการณห์รือเทคนิคซึ่งเป็นผลจากขัน้การ
คน้หามาเป็นแกนกลางเพื่อตอ่ยอดสมรรถนะ
รว่มกนั 

• ข้ันการออกแบบ (Design) 
1. รว่มกนัวิเคราะหจ์ดุแข็งหรือปัจจยัสนบัสนนุ
ท่ีโรงเรียนมี เพ่ือใหเ้ห็นความไดเ้ปรียบของ

ระยะที ่1 การสรา้งสมรรถนะดา้นการวิจยัของ
ครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา 

• ข้ันการค้นหา (Discovery) 
1. จดุเดน่ท่ีมีในการท าวิจยัท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไร 

• ข้ันการสร้างฝัน (Dream) 
กิจกรรมท่ี 1 สรา้งแรงบนัดาลใจจากตวัแบบ 
กิจกรรมท่ี 2 การแบง่กลุม่เพ่ือสรา้งภาพฝัน ใหผู้้
รว่มวิจยัสะทอ้นความคิด ความรูส้กึ ความสขุ
เก่ียวกบัผลลพัธใ์นการท าวิจยัไดอ้ย่างส าเรจ็ 
และกระบวนการท าวิจยัท่ีมีความสขุ โดยใช ้แนว
ค าถามหลกัส าคญั คือ “ตอนท่ีทา่นท าวิจยัเสรจ็
แลว้ ทา่นเห็นตวัเองเป็นอยา่งไร” และ “การท า
วิจยัท่ีมีความสขุท่ีสดุของทา่นเป็นอยา่งไร” 

• ข้ันการออกแบบ (Design) 
1. ท าอยา่งไรจงึจะเกิดความส าเรจ็ 
กิจกรรมท่ี 1 การเช่ือมโยงจดุแข็งท่ีมีกบัภาพฝัน 
กิจกรรมท่ี 2 การออกแบบแผนการพฒันา
สมรรถนะการวิจยั 

• ข้ันการท าให้ถงึเป้าหมาย (Destiny) 
1. ความส าเรจ็ท่ีคณุอยากสะทอ้นคืออะไร 
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โรงเรียนท่ีแตกตา่งไปจากโรงเรียนอ่ืน เพ่ือสรา้ง
พลงัของผูร้ว่มวิจยัใหค้ดิตอ่ยอดคณุลกัษณะท่ี
มีอยูไ่ปสูส่มรรถนะดา้นการวิจยัในอนาคต   
2. ครูนกัวิจยัมืออาชีพเป็นอยา่งไร 
ค าถามหลกั “ครูนกัวิจยัมืออาชีพตอ้งมี
สมรรถนะดา้นใด และ “เป็นไปไดห้รือไมท่ี่เรา
จะสรา้งใหเ้กิดขึน้ ดว้ยวิธีการใด”  

• ข้ันการท าให้ถงึเป้าหมาย (Destiny) 
1. การเรียนรูท่ี้ท าใหป้ระทบัใจจากการท า
กิจกรรมพฒันาสมรรถนะคืออะไร  
2. มีการเปล่ียนแปลงท่ีน่าทึ่งของตนเองบา้ง
หรือไมอ่ย่างไร 
ระยะที ่2 การพฒันารูปแบบสมรรถนะการ
วิจยัของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา 

• ข้ันการค้นหา (Discovery)  
1. จากระยะท่ี 1 ท่ีผ่านมา ท่านเห็นวา่กิจกรรม
ใดท่ีท าใหท้า่นดงึความเก่งของตวัเองมาใชไ้ด้
มากท่ีสดุ  
2. กิจกรรมท่ีท่านไดร้บั หากไดร้บัตอ่เน่ืองทา่น
จะเป็นอย่างไรในอนาคต 
 

• ข้ันการสร้างฝัน (Dream) 
1. เป็นไปไดห้รือไมท่ี่โรงเรียนขนาดเล็กจะมี
ชมุชนการเรียนรู ้ 
2. หากเป็นไปไดภ้าพส าเรจ็ควรเป็นอยา่งไร 

• ข้ันการออกแบบ (Design) 
1. แผนการสรา้งระบบจะส าเรจ็ไดอ้ยา่งไร 

• ข้ันการท าให้ถงึเป้าหมาย (Destiny) 
1. ความสขุจากความส าเรจ็เป็นอยา่งไร 

ระยะที ่2 การพฒันารูปแบบสมรรถนะการวิจยั
ของครูโดยใชส้นุทรียแสวงหา 

• ข้ันการค้นหา (Discovery)  
1. ความเช่ียวชาญท่ีคดิวา่ตนเองมีคืออะไร 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมเปิดใจ เป็นกิจกรรมท่ีผูว้ิจยั
เปิดโอกาสใหแ้ตล่ะคนสะทอ้นความกงัวลใจของ
ตนเองก่อนการปรบัเปล่ียนกระบวนการท าวิจยัท่ี
จะท าในอนาคต 
กิจกรรมท่ี 2 การคน้หาความเช่ียวชาญในการท า
วิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพงานวิจยั 

• ข้ันการสร้างฝัน (Dream) 
รว่มกนัระดมสมองเพ่ือก าหนดวิสยัทศันย์อ่ยเรื่อง
การท าวิจยัใหก้บัโรงเรียน โดยใชค้  าถามหลกั คือ 
1. ถา้ทา่นท าวิจยัแบบระยะท่ี 1 อย่างตอ่เน่ือง
อะไรจะเกิดขึน้ 
2. ภาพของโรงเรียนท่ีมีครูท่ีท าวิจยัรว่มกนัอยา่ง
พวกทา่นจะเป็นอยา่งไร 
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 • ข้ันการออกแบบ (Design) 
1. หากทา่นคือครูนกัวิจยัท่ีท าวิจยัไดมี้คณุภาพ 
ทา่นจะวางเปา้หมายและแนวทางกบัตนเอง
อยา่งไร  
2. รูปแบบหรือเทคนิคท่ีทา่นน ามาบรูณาการกบั
การสอนของทา่นท าไดอ้ยา่งไรบา้ง 

• ข้ันการท าให้ถงึเป้าหมาย (Destiny) 
1. การท าใหม้ั่นคงและยั่งยืนควรเป็นอย่างไร 
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แนวค าถามเชิงบวกทีใ่ช้ในข้ันตอนของสุนทรียแสวงหา 

 
ข้ันตอนของสุนทรียแสวงหา แนวค าถาม 

ข้ันการค้นหา  
(Discovery) 

ระยะที ่1 การสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
1. ประสบการณห์รือความทรงจ าอะไรท่ีทา่นประทบัใจ เก่ียวกบั
การท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 
2. จดุเดน่ท่ีมีในการท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนท่ีผา่นมา 
3. ลกัษณะของครูนกัวิจยัแบบใดท่ีเห็นวา่ประสบความส าเรจ็
มากท่ีสดุ  
ระยะที ่2 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
1. จากระยะท่ี 1 ท่ีผ่านมา ท่านเห็นวา่กิจกรรมใดท่ีท าใหท้า่นดงึ
ความเก่งของตวัเองมาใชไ้ดม้ากท่ีสดุ  
2. กิจกรรมท่ีท่านไดร้บั หากไดร้บัตอ่เน่ืองทา่นจะเป็นอยา่งไรใน
อนาคต 
3. ความเช่ียวชาญท่ีคดิวา่ตนเองมีคืออะไร 

ข้ันสร้างฝัน  
(Dream) 

 

ระยะที ่1 การสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
1. จดุเดน่ท่ีกลา่วมาในระยะท่ี 1 มีประโยชนต์อ่ตวัเองอย่างไร
บา้ง   
2. ครูนกัวิจยัในอดุมคตมีิสมรรถนะอะไรบา้ง   
3. เป็นไปไดห้รือไมว่า่เราจะเป็นครูนกัวิจยั 
4. ตอนท่ีทา่นท าวิจยัเสรจ็แลว้ ทา่นเห็นตวัเองเป็นอยา่งไร 
5. การท าวิจยัท่ีมีความสขุท่ีสดุของทา่นเป็นอยา่งไร 
 
ระยะที ่2 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
1. เป็นไปไดห้รือไมท่ี่โรงเรียนขนาดเล็กจะมีชมุชนการเรียนรู ้ 
2. หากเป็นไปไดภ้าพส าเรจ็ควรเป็นอยา่งไร 
3. ถา้ทา่นท าวิจยัแบบระยะท่ี 1 อย่างตอ่เน่ืองอะไรจะเกิดขึน้ 
4. ภาพของโรงเรียนท่ีมีครูท่ีท าวิจยัรว่มกนัอยา่งพวกทา่นจะเป็น
อยา่งไร 
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ข้ันการออกแบบ  
(Design) 

ระยะที ่1 การสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
1. รว่มกนัวิเคราะหจ์ดุแข็งหรือปัจจยัสนบัสนนุท่ีโรงเรียนมี 
เพ่ือใหเ้ห็นความไดเ้ปรียบของโรงเรียนท่ีแตกตา่งไปจากโรงเรียน
อ่ืน เพ่ือสรา้งพลงัใหค้ดิตอ่ยอดคณุลกัษณะท่ีมีอยูไ่ปสูส่มรรถนะ
ดา้นการวิจยัในอนาคต   
2. ครูนกัวิจยัมืออาชีพตอ้งมีสมรรถนะดา้นใด และเป็นไปได้
หรือไมท่ี่เราจะสรา้งใหเ้กิดขึน้ดว้ยวิธีการใด 
3. ท าอยา่งไรจงึจะเกิดความส าเรจ็ 
ระยะที ่2 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
1. แผนการสรา้งระบบจะส าเรจ็ไดอ้ยา่งไร 
2. หากทา่นคือครูนกัวิจยัท่ีท าวิจยัไดมี้คณุภาพ ทา่นจะ 
วางเปา้หมายและแนวทางกบัตนเองอย่างไร  
3. รูปแบบหรือเทคนิคท่ีทา่นน ามาบรูณาการกบัการสอนของ
ทา่นท าไดอ้ย่างไรบา้ง 
 
 

ข้ันการท าให้ถงึเป้าหมาย 
(Destiny) 

ระยะที ่1 การสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
1. การเรียนรูท่ี้ท าใหป้ระทบัใจจากการท ากิจกรรมพฒันา
สมรรถนะคืออะไร  
2. มีการเปล่ียนแปลงท่ีน่าทึ่งของตนเองบา้งหรือไม ่อย่างไร 
3. ความส าเรจ็ท่ีทา่นอยากสะทอ้นคืออะไร 
ระยะที ่2 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
1. ความสขุจากความส าเรจ็เป็นอยา่งไร 
2. การท าใหม้ั่นคงและยั่งยืนควรเป็นอย่างไร 
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แบบบันทกึการทบทวนหลังการปฏบิัตงิาน  

1. ช่ือ-สกลุ 

2. ช่ืองาน 

3. วนั/เวลาท่ีเริ่มปฏิบตังิาน 

4. วนัท่ีท า AAR       

5. AAR ครัง้ท่ี  

6. ผูร้ว่ม AAR 

7. เปา้หมายของงาน   

8. ผลการปฏิบตั/ิผลลพัธท่ี์เกิดขึน้จรงิ (โดยสรุป) 

9. งาน/ขัน้ตอนท่ีท าไดดี้ 

10. งาน/ขัน้ตอนท่ีท าไดไ้มดี่ 

11. อปุสรรค/ขอ้จ ากดั/ขอ้ขดัขอ้งท่ีพบในระหวา่งการปฏิบตังิาน 

12. ประเดน็ท่ีไดเ้รียนรู ้

13. ขอ้ปฏิบตัใินการท างานครัง้ตอ่ไป 
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กระดาษทดความคิด 
การออกแบบการเรียนรู้และการวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน 

โรงเรียน.......................................................................สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
วิชาท่ีสอน...............................................................................ระดบัชัน้................................... 
จ านวนนกัเรียน............................................คน 
1. พฤตกิรรมการเรียนรูท่ี้ตอ้งการพฒันาใหเ้กิดแก่นกัเรียน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
เพราะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
2. วิธีการสอน/ส่ือ/นวตักรรมท่ีใช ้  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
3. ค  าถามการวิจยั 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
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4. ช่ืองานวิจยั 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
5. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
6. ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
7. ขอบเขตการวิจยั 
 เนือ้หาวิชา
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 ระยะเวลา
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 อ่ืน ๆ.......................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………….. 
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8. องคค์วามรูท่ี้ตอ้งการศกึษา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
9. รูปแบบการวิจยั 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
10. กลุม่เปา้หมายในการวิจยั 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
11. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
     11.1 เครื่องมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................  

ขัน้ตอนการพฒันาเครื่องมือ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
     11.2 เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
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ขัน้ตอนการพฒันาเครื่องมือ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
12. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
13. การวิเคราะหแ์ละการแปลความหมายขอ้มลู 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
....................................................................................... ................... ................................ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
14. ทา่นคิดวา่สิ่งท่ีท่านจะด าเนินการตอ่ไปคืออะไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
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แบบประเมินสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

ค าชีแ้จง 

 1. แบบประเมินสมรรถนะฉบบันี ้แบง่ออกเป็น 3 ตอน คือ 

      ตอนท่ี 1  ขอ้มลูเก่ียวกบัครูผูส้อน 

      ตอนท่ี 2  การประเมินสมรรถนะดา้นการวิจยัของครู  

      ตอนท่ี 3  ค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัสมรรถนะดา้นการวิจยัในเรื่องท่ีตอ้งการพฒันา 

 2. แบบประเมินสมรรถนะการวิจยัของครู ประกอบไปดว้ย องคป์ระกอบของสมรรถนะ

ดา้นการวิจยั 5 ดา้น โดยผูป้ระเมินอา่นรายการค าถามในแตล่ะดา้นใหดี้ก่อนท่ีจะท าการประเมิน 

 3. วิธีการประเมินสมรรถนะการวิจยั  ใหท้  าเครื่องหมาย  ✓ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความ

คดิเห็นของผูป้ระเมินในแตล่ะรายการค าถามของสมรรถนะการวิจยัตามสภาพความเป็นจรงิ  

โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ ์ดงันี ้ 

5  หมายถึง  ขอ้ความตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิหรือความคดิเห็นมากท่ีสดุ 

  4  หมายถึง  ขอ้ความตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิหรือความคดิเห็นมาก 

  3  หมายถึง  ขอ้ความตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิหรือความคดิเห็นปานกลาง 

  2  หมายถึง  ขอ้ความตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิหรือความคดิเห็นนอ้ย 

  1  หมายถึง  ขอ้ความตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิหรือความคดิเห็นนอ้ยท่ีสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที ่1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน 
1. ค  าน าหนา้..............ช่ือ-นามสกลุ.......................................................................................... 
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2. โรงเรียน.............................................................................................................................. 

3. ต  าแหนง่ปัจจบุนัของผูร้บัการประเมิน 

  ครูผูช้ว่ย   ครู    

 ครูช  านาญการ  ครูช  านาญการพิเศษ  

4. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

  ปรญิญาตรี   ปรญิญาโท   ปรญิญาเอก 

5. อายรุาชการ.............ปี (บรรจไุมถ่ึง 1 ปี ใหน้บัเป็น 1 ปี เศษเกิน 6 เดือน ปัดเป็น 1 ปี) 

6. สอนระดบัชัน้..........................................กลุม่สาระการเรียนรู.้.............................................. 
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ตอนที ่2  การประเมินสมรรถนะด้านการวิจัยของครู  
ใหท้  าเครื่องหมาย  ✓ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของผูป้ระเมินในแตล่ะรายการ

ค าถามของสมรรถนะดา้นการวิจยัตามสภาพความเป็นจริง 

สมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
ด้านทักษะ (Skill)      
1. ท่านมีการวางแผนและวิเคราะหปั์ญหาเพ่ือน าไปสูก่ารท าวิจยั      
2. ท่านรูจ้กัและวิเคราะหผ์ูเ้รียนเป็นรายบคุคล      
3. ท่านมีการสืบคน้ขอ้มลูไดอ้ยา่งหลากหลาย      
4. ท่านสามารถบริหารจดัการชัน้เรียนได ้      
5. ท่านสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ      
6. ท่านสามารถวิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผลการวิจยัได ้      
7. ท่านมีการน าผลการวิจยัมาใชเ้พ่ือพฒันาผูเ้รียน      
8. ท่านสามารถใชก้ระบวนการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน      
ด้านความรู้ (Knowledge)      
1. ท่านสามารถออกแบบการจดักระบวนการเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง      
2. ท่านมีการก าหนดปัญหาการวิจยั      
3. ท่านสามารถแสวงหาแหล่งความรูเ้พ่ือน ามาใชอ้อกแบบการวิจยั
ได ้

     

4. ท่านมีการก าหนดนวตักรรมเพ่ือใชใ้นการท าวิจยั      
5. ท่านสามารถเลือก/สรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัใหเ้หมาะสม      

สมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
6. ท่านมีการตรวจสอบและหาคณุภาพของเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั      
7. ท่านสามารถวิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผลการวิจยั      
8. ท่านสามารถเขียนรายงานการวิจยัได ้      
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait)      
1. ท่านไดใ้ฝ่หาความรูอ้ยูเ่สมอ      
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2. ท่านมีความมุง่มั่น ตัง้ในในการท างานวิจยั      
3. ท่านมีความรบัผิดชอบ      
4. ท่านมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์      
5. ท่านมีการวิพากษว์ิจารณอ์ยา่งมีเหตผุล      
6. ท่านมีความสามารถในการท างานเป็นทีม      
7. ท่านมีการส่ือสารเชิงบวกกบัผูเ้รียน เพ่ือนรว่มงาน และ
ผูบ้งัคบับญัชา 

     

ด้านอัตมโนทัศน/์ทัศนคต ิ(Self-concept)      
1. ท่านมีความรกัในวิชาชีพครู      
2. ท่านมีทศันคตท่ีิดีตอ่การท าวิจยั      
3. ท่านมีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง      
4. ท่านมีความภมูิใจในตนเอง      
5. ท่านมีวิสยัทศันใ์นการท างาน      

สมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
6. ท่านคิดว่ากระบวนการวิจยัท าใหค้รูพฒันาการเรียนการสอน 
   ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

     

7. ท่านคิดว่าการวิจยัมีความส าคญัตอ่การพฒันาวิชาชีพครู      
ด้านแรงจูงใจภายใน (Motive)      
1. ท่านมีความกลา้คิด กลา้ตดัสินใจ      
2. ท่านมีความมุง่มั่นตอ่การท าวิจยัใหส้  าเรจ็ตามเปา้หมาย      
3. ท่านมีความพยายามปรบัปรุงวิธีการท างานของตนเองอยูเ่สมอ      
4. ท่านมีการตัง้เปา้หมายท่ีทา้ทายในการท างาน      
5. ท่านมีความภาคภมูิใจท่ีท าวิจยัส าเรจ็ตามเปา้หมาย      
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ตอนที ่3  ค าถามปลายเปิด 

สมรรถนะดา้นการวิจยัในเรื่องใดท่ีทา่นตอ้งการพฒันา และขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 

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

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

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

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

 

☺ขอขอบคณุในความรว่มมือ☺ 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ฉ  
ภาพกจิกรรมบางส่วนจากการด าเนินการวิจัย 
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