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            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการ

วิจัยที่มีประสิทธิผล 2) เพื่อพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย และ 3) เพ่ือ
ศึกษาผลการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพ่ือเสริมสมรรถนะการวิจัยในด้านความรู้  ทักษะและเจต
คติ โดยมีการด าเนินการวิจัย 3 ระยะคือ  ระยะที่ 1 การถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัย  ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบกรณีศึกษา ระยะที่ 2 การพัฒนาต้นแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัย และระยะที่ 3 การทดลองใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย
ด าเนินการวิจัยตามหลักการวิจัยอิงการออกแบบ  มีระยะเวลาทดลองใช้กระบวนการ 20 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมวิจัยคืออาจารย์โรงเรียน
สาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) กลยุทธ์การเสริมสมรรถนะการวิจัย ได้แก่ การเสริมพลัง 
การให้ก าลังใจ     การใช้ความจริงใจ ผู้บริหาร พี่เลี้ยงและอาจารย์ปฏิบัติต่อกันบนฐานของความเป็นเพ่ือนร่วมวิชาชีพในหลักที่ว่า
ทุกคนมีศักยภาพเท่าเทียมกัน 2) กระบวนการที่พัฒนาขึ้นมี 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม เป็นการสร้างความ
ไว้วางใจ ก าหนดแผนการชี้แนะ และให้สาระแก่นวิจัย ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการชี้แนะ มี 4 ขั้นตอนย่อย (2.1) ผสานความรู้ (2.2) ตกผลึก
ความคิดสู่การปฏิบัติ (2.3) ชี้แนะเพ่ือสร้างการเรียนรู้ (2.4) สะท้อนผลการเรียนรู้ และขั้นที่ 3 ทบทวนไตร่ตรองเป็นการสะท้อนงาน
บุคคลและสะท้อนกระบวนการ และผู้รับการชี้แนะใช้กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อการเรียนรู้ ดังนี้ (1) การวางแผนการคิด (2) การควบคุม
ความคิด (3) การประเมินการคิด และ 3) ผู้เข้าร่วมกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้และด้านเจตคติ
ระหว่างก่อนทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตามผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบเส้นตรง 
และคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะหลังการทดลองสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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            The purposes of this research were 1) to decode the lessons learned from the case study with 

effective research of the competence process; 2) to develop a cognitive coaching process for cooperating with 
metacognitive strategies to enhance research competences; and 3) to study the implementation of the cognitive 
coaching process and cooperating with the metacognitive strategies to enhance research competences in terms of 
knowledge skills and attitudes. The research was divided into three phases. Phase       one aimed to study the lessons 
learned from the case study with research competence process through case study methodology. Phase two was to 
develop the model of cognitive coaching process in cooperation with the metacognitive strategies for enhancing 
research competences; and phase three was to implement the cognitive coaching process in cooperation with 
metacognitive strategies to enhance research competences. The Design - Based research methodology was used in 
this research which took twenty hours in the  trial period. The research participants were twenty-two teachers at 
Prasarnmit Demonstration school (Secondary). The research findings were as follows : 1) the strategies to enhance 
research competences included reinforcement , encouragement sincerity, executives, mentors and teachers 
interaction on the basis of professional colleagues with the belief that everybody has the same potential; 2) There 
were three steps in the developed model Step 1: A preparatory step which aimed to build mutual trust, design 
coaching plans and provide research content; Step 2: Coaching operation which consisted of four substeps;  (1.1) 
Knowledge integration (1.2) Crystalize content for implementation (1.3) Coaching to knowledge construction (1.4) 
Reflect knowledge; and Step 3: Scrutinization, which was to reflect personal and process missions and then the 
strategies for leaning as follows; thinking planning, thinking monitoring and thinking evaluation; 3) The average score 
for the participants in research competences in terms of knowledge and attitudes before, after  and in follow-up phase 
of the experiment were different in terms of statistical significance and there was an increase in the straight line. The 
average score in terms of skills was higher in statistical significance at .01 level 

  

 
Keyword : Design - Based Research, Cognitive Coaching, Metacognitive Strategies, Research Competences 

 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ผู้ซึ่งเป็นพ่ีเล้ียงในการพัฒนาผู้วิจัยด้วยความปรารถนาที่จะ
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ดร.เสกสรรค์  ทองค าบรรจง  อาจารย์  ดร.มิ่ง เทพครเมือง ที่กรุณาสละเวลาในการตรวจ  พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชา ให้การอบรมส่ังสอนด้วยความมีเมตตาแก่ผู้วิจัยตลอดมา 

ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ประสานงานวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ที่กรุณาให้ผู้วิจัยสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ภายใน
โรงเรียน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับงานวิจัยนี้ และขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน
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และก าลังใจจนผู้วิจัยสามารถส าเร็จการศึกษา ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ความรู้ความสามารถที่ได้รับ จะ
น าไปพัฒนาโรงเรียนอันเป็นที่รักต่อไป 
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ช่วยเหลือมาโดยตลอด 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ครูมีความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชากร  จึงจ าเป็นต้องมีครูที่มี

คุณภาพ มีคุณค่า มีศักด์ิศรี มีความสามารถสูง มีความรู้อย่างลึกซึ้งทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ  
ที่ต้องได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี พร้อมที่จะน าปรัชญา แนวคิด และเจตนารมณ์ของการปฏิรูป
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาบุคคลอ่ืนในสังคมให้มีคุณภาพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
อย่างสมดุล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 5) ในการปฏิรูปการศึกษานั้นได้มีจุดมุ่งหมายส่วนหนึ่งที่
ต้องพัฒนาครูให้เป็นนักวิจัย  โดยก าหนดไว้อย่างชัดเจนในหมวด  4 มาตรา 24 และ 30 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ  พ .ศ. 2542 ที่ว่าให้ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน        
การสอน หรือการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรพัฒนาครูให้ท าการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย
เป็นเครื่องมือ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ 
ฝึกทักษะในการคิด การจัดการ ฝึกการมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้เรียนมีความสมดุล
ทั้งด้านความรู้ ความคดิ ความสามารถ ความดีงาม ความรับผิดชอบ และสามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ตลอดจนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545: 4-15, 17) อีกทั้งครูยังถูกคาดหวังให้มีบทบาทในฐานะ
นักวิจัยที่ต้องท าการสอนควบคู่กับการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
หรือกล่าวได้ว่าเป็นครูที่มีสองด้านของการสอน โดยมีกระบวนการสร้างความรู้เป็นปัจจัยส าคัญ    
ที่ท าให้การสอนและการวิจัยด าเนินควบคู่กันไปได้  และถือว่าเป็นบทบาทอันส าคัญของครู                
ที่สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก  

บทบาทครูในฐานะนักวิจัยเป็นอีกมิติหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพครูที่จะน ามาซึ่งความ
เชี่ยวชาญ เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมที่ต้องการ
แสวงหาความรู้โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีที่มีข้อมูลสนับสนุนอย่างเชื่อถือได้  ท าให้ครูเกิด
คุณลักษณะในการแสวงหาความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์
ปัญหา  สร้างกิจกรรม  การประเมิน  และแก้ไข  พัฒนาผู้ เรียนได้อย่างเป็นระบบ  การวิจัย                
ทางการศึกษาที่เหมาะสมขึ้น ท าให้ครูมีการพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ชัดเจน เกี่ยวกับวิธีการ
เรียนรู้ และเนื้อหาสาระในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่การปรับปรุงโครงสร้าง ให้มีความสามารถใน
การตรวจสอบได้ โดยโรงเรียน นักการศึกษา ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง
ความรู้ใหม่ ที่มีเป้าหมายพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถในการคิด พัฒนาการเรียนรู้จากภายใน
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ตัวบุคคล สร้างความรู้ใหม่เพื่อน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  (วรรณะ 
บรรจง. 2551: 35 ; อ้างอิงจาก Henson. 1996: 96) ประกอบกับการท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นภารกิจ
ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับครูไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการสอน เนื่องจากผลการวิจัยในชั้นเรียนสามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการเรียนของนักเรียนแต่ละคน แต่ละกลุ่ม หรือทั้งชั้นเรียน ปรับปรุง
วิธีการสอนและการวัดผลการเรียนของครูให้เหมาะสมกับตัวนักเรียนแต่ละวิชาที่สอน ตลอดจนใช้
ในการจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน และส าหรับมโนทัศน์ใหม่
ของการจัดการเรียนรู้ จะเห็นว่าการจัดการเรียนรู้และการวิจัยไม่ได้แยกออกจากกัน แต่การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้หรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท าให้ครู
อาจารย์มีบทบาทเป็นครูอาจารย์นักวิจัย โดยท าหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ เมื่อมีปัญหาการเรียนรู้
เกิดขึ้น ครูอาจารย์ก็ศึกษาค้นหาวิธีการหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน โดยใช้
กระบวนการวิจัยสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะให้เรียนรู้คู่ วิจัย 
กล่าวคือ จัดการเรียนรู้และท าการวิจัยควบคู่ไปด้วย (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2559: 3) 

ปัจจุบันการวิจัยเข้ามามีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก เห็นได้ชัดเจน
จากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่เน้นย้ าให้เกิด
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริหาร
จัดการความรู้และสร้างกลไกการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560: 100) ในส่วนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนได้กล่าวถึง
บทบาทของการวิจัยไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ที่แสดงให้เห็น
ความส าคัญของการวิจัยทั้งในระดับการบริหารและระดับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนหลายมาตรา 
เช่น 1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรา 24 ข้อ 5 2) ให้โรงเรียนพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับผู้เรียน
ในแต่ละระดับตามมาตรา 30 และ 3) รัฐต้องมีการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาการผลิตและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยี              
เพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย ตาม
มาตรา 67 และคุรุสภายังได้ก าหนดให้ผู้ที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานความรู้       
ด้านการวิจัยทางการศึกษาเป็น 1 ใน 11 มาตรฐานความรู้ของครูโดยครอบคลุมใน 3 ประเด็น 
ได้แก่ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการวิจัยและการใช้กระบวนการวิจัยในการ
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แก้ปัญหา และครูจ าเป็นต้องมีสมรรถนะการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
อีกด้วย และจากการศึกษาความส าเร็จของครูและวิชาชีพครูของฟินแลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีและ
ฮ่องกง ที่เห็นได้ชัดเจนคือ ครุศึกษาของกลุ่มเหล่านี้มีฐานมาจากงานวิจัย ซึ่งมีความจ าเป็นที่เรา
ต้องอาศัยงานวิจัยมาพัฒนาวิชาชีพครู เพราะงานวิจัยจะท าให้รู้จักปัญหาที่แท้จริงของสังคม และ
เป็นการบริหารจัดการที่มีข้อมูลรองรับ โดยเหตุนี้สถาบันครุศึกษาต้องท าวิจัยเป็นประจ าและ
สม่ าเสมอ 

ครูเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่หลักในการให้ความรู้กับผู้เรียน ครูส่วนใหญ่มีความถนัดในการ
สอนมากกว่าการท าวิจัย ครูในโรงเรียนสาธิตก็เช่นกัน แม้จะปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตที่เป็น
ห้องทดลอง ค้นคว้า และวิจัยของคณาจารย์ ครูจึงมีหน้าที่หลักที่นอกเหนือจากการจัดการเรียน     
การสอนที่ดีแล้ว ครูยังเป็นผู้สร้างสรรพความรู้ของสังคม สรรพความรู้ที่หลากหลายและเข้มแข็ง
ย่อมกลั่นกรองหรือเป็นผลึกความรู้ที่สั่งสมมาจากการค้นคว้าวิจัย ดังนั้นครูในโรงเรียนสาธิตจึงต้อง
ผลิตงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ของการศึกษา เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา      
การจัดการเรียนการสอน อีกทั้งน าความรู้ ผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเผยแพร่ ให้บริการทางวิชาการ  
แก่สังคมและสถาบันทางการศึกษาต่อไป แต่ก็ยังพบว่าจ านวนผลงานวิจัยของโรงเรียนสาธิตยังมี
ปริมาณน้อย ซึ่งสุวิมล ว่องวาณิช (2553) ให้เหตุผลว่าการที่ครูไม่ค่อยท าวิจัยอาจเนื่องมาจาก
ความรู้ของครูไม่เพียงพอ จึงน าไปสู่ความท้อถอยในการท าวิจัยและเกิดทัศนคติด้านลบต่อการวิจัย 
และส่วนใหญ่มีเวลาในการท าวิจัยไม่เพียงพอ ท าวิจัยเป็นครั้งคราวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน
ทางวิชาการที่ใช้ในการเลื่อนต าแหน่ ง ไม่ เกิดประโยชน์แท้จริงต่อผู้ เรียน นอกจากนี้สุวิมล            
ว่องวาณิช (2553) ยังเห็นว่าการวิจัยเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้ แต่ครูส่วนมากได้รับ
การฝึกอบรมในหลักสูตรเร่งรัด จึงเกิดข้อบกพร่องในขั้นตอนการวิจัย สอดคล้องกับ Fongsee 
(2008) กล่าวว่า ปัญหาการท าวิจัยของครู คือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย
เนื่องจากครูไม่ได้รับการฝึกให้ท าวิจัย แต่ฝึกให้ท าหน้าที่สอนหนังสือ จึงกลายเป็นปัญหาและภาระ
ไม่เพียงแต่ประเทศไทยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการท าวิจัยของครู ในต่างประเทศเองก็มีดังเช่นที่ Sardo-
Brow, Welsh and Bolton (1995) กล่าวว่า การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นกระบวนการปฏิรูป
โรงเรียน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับครูที่ต้องการท าวิจัยมีหลายประการ ได้แก่ 1) ความกลัวเกี่ยวกับ
เทคนิคการท าวิจัย 2) ครูมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่างานวิจัยไม่ใช่อยู่ขอบเขตของงานครูที่จะปฏิบัติได้  
3) ข้อจ ากัดด้านเวลาในการท าวิจัยของครูในโรงเรียนที่จะท าวิจัย 4) ความกังวลในหัวข้อวิจัยที่อาจ
กระทบความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 5) การไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
เป็นต้น นอกจากนั้นยังพบว่า หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการจัดประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับวิจัยให้กับครู
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กันมากขึ้น เพื่อให้ครูมีความรู้ด้านการวิจัยและน าไปขอเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งการวิจัยไม่ได้
มุ่งหวังจะน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  อีกทั้งกระบวนการท าวิจัยไม่ได้
ด าเนินการต่อเนื่อง แต่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเมื่อได้รับการเลื่อนต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว การท าวิจัยก็ยุติลง ไม่มีการท าวิจัยในประเด็นอ่ืน ๆ อีกต่อไป จึงไม่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตการปฏิบัติจริงของครู ถือว่าเป็นการวิจัยแบบแยกส่วน   จึงท าให้การวิจัยของครูไม่พัฒนา
เท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาวิชาชีพครู เนื่องจากงานครูเกี่ยวข้องกับการพัฒนา            
การจัดการเรียนการสอน หน้าที่ของครูนอกจากการสอนแล้ว ยังต้องคิดค้นหาแนวทางใหม่  ๆ ที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของตน และน าผลที่ได้จากการค้นคว้าแนวทางเหล่านั้น
มาประยุกต์ใช้และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อ ไป การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพครู  นอกจากครูจะท าวิจัยน้อยแล้ว ครูยังเผยแพร่
ผลงานวิจัยน้อยด้วย ทั้งที่การเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นหนทางส าคัญของการแลกเปลี่ยนความรู้    
ในการท างานของครูที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และส่งผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพในการเรียนของนักเรียน ครูจึงได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในการวิจัย 
(Sardo-Brown & Welsh, 1995) มีเจตคติที่ดีต่อการวิจัย และท างานวิจัยให้สอดคล้องกับงานสอน 

แนวทางการพัฒนาครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปในลักษณะของการพัฒนา
ตนเอง (Self directed learning) ควบคู่ไปกับการพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยครูต้องสามารถพัฒนาตนเองได้หลายรูปแบบ ทั้งการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมไปถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อที่หลากหลาย สามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติในชั้นเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และไตร่ตรองประสบการณ์กับเพื่อนครู    
ในระหว่างการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเรียนรู้จากการเผยแพร่ผลงานของครู หรือเพื่อนครู                 
ในสถาบันการศึกษาหรือต่างสถาบัน อันเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 
และที่ส าคัญคือครูทุกคนต้องมีความตระหนักว่า การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานที่ก าหนดเป็นพันธกิจส าคัญที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และ  
พรทิพย์ แข็งขัน. 2552 : 130) ทั้งนี้การพัฒนาครูอย่างยั่งยืนจ าเป็นที่จะต้องให้ครูเกิดการตระหนัก
รู้ในตนเอง สามารถมองเห็นตนเองตามความเป็นจริง รับรู้ในสิ่งที่ตนเองเป็นและเห็นการกระท า
ของตนเองตามจริง การรับรู้ดังกล่าวนี้ช่วยให้ครูคลายกรอบความคิดที่ยึดติดและน าพาตนเองไปสู่
เส้นทางการพัฒนาตนเอง การพัฒนาให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจ าเป็นต้องอาศัยการ
เรียนรู้ที่ ให้ความส าคัญกับมิ ติด้านในของครู โดยเป็นการเปลี่ยนจากด้านในสู่ ด้านนอก 
กระบวนการพัฒนาในลักษณะนี้ต้องอาศัยเวลา การฝึกฝน ความไว้วางใจ และที่ส าคัญต้องเป็น
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การเรียนรู้ที่ระเบิดจากด้านในที่ต้องมาจากตัวครู ดังนั้นกระบวนการที่ควรน ามาใช้ในการพัฒนาครู
ควรประกอบด้วยวิธีการที่หลากหลายที่ เปิดโอกาสให้ครูสังเกตและรับรู้ตนเองในแง่มุมที่
หลากหลาย พัฒนาให้ครูสามารถน าประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาไตร่ตรองและใคร่ครวญอย่าง
ลึกซึ้ง เพื่อน าไปสู่การเห็นและรับรู้ความจริงโดยเฉพาะในส่วนที่ไม่ เคยรับรู้มาก่อน นั่นคือ
กระบวนการพัฒนาครูให้ประสบความส าเร็จควรค านึงถึงการช่วยเหลือให้ครูเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้  
ลงสู่การปฏิบัติงานได้จริง โดยมีผู้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนจนครูเกิดความมั่นใจและ
สามารถน าความรู้ ทักษะและวิธีการใหม่ไปใช้พัฒนาตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ Joyce and 
Showers (2003) ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาครูด้วยการชี้แนะ (coaching) ที่ เน้นการท างาน
ร่วมกัน การศึกษาร่วมกันเป็นทีม การแก้ปัญหาด้วยกัน และการน าประสบการณ์ของตนเองไปใช้
จริง ซึ่งการพัฒนาครูตามแนวคิดนี้เป็นการพัฒนาที่ไม่แยกส่วนและต้ังอยู่ในบริบทการด าเนินงาน
จริง ท าให้ครูผูกพันกับงานและสามารถท่ีจะน าการพัฒนามาสัมพันธ์กับงานได้โดยตรง ส่งผลให้ครู
มีความสามารถในการน าความรู้และทักษะมาใช้ได้ในทางปฏิบัติและเกิดความรู้คงทนยั่งยืน 

การชี้แนะ (Coaching) เป็นการเรียนรู้และพัฒนาในวิชาชีพในสถานการณ์จริง ไม่ใช่วิธี
ช่วยแก้ปัญหาแต่เป็นวิธีการส่งเสริมและให้เวลาแก่ครูและเพื่อนในการไตร่ตรองสะท้อนคิด 
(Reflect) สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกและการพัฒนาการใช้ความคิดเกี่ยวกับการสอน
ของตนเอง และการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ท าหน้าที่ชี้แนะอาจหมายถึง ครูหรือเพื่อนครูที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้รู้ 
ผู้เชี่ยวชาญที่เต็มใจท าหน้าที่ชี้แนะ แต่การชี้แนะต้องหลีกเลี่ยงการประเมินผล บรรยากาศในการ
ชี้แนะมีความเป็นเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และสร้างความรู้สึกที่ปลอดภัย และการชี้แนะ
เป็นการพัฒนาวิชาชีพร่วมกันทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง (วัชรา เล่าเรียนดี. 2556: 291) จาก
การศึกษาของ Costa and Garmston. 2002 (ธัญพร ชื่นกลิ่น. 2553: 8 ; อ้างอิงจาก Costa and 
Garmston. 2002: 38) พบว่า การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีที่ผสมผสานระหว่างการบรรยาย         
ทางทฤษฎี การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการชี้แนะ (Coaching) หรือการ
ช่วยเหลือแนะน าการฝึกปฏิบัติ เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้บุคลากรได้รับความรู้ในระดับสูงมาก ตลอดจน
เกิดทักษะ และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ในระดับสูง หลักการแนวคิดการพัฒนาบุคลากรด้วยการ
น าการชี้แนะ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการนิเทศมาผสมผสานร่วมกับวิธีอ่ืน ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้     
เป็นแนวคิดหนึ่งที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการน าไปใช้เพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู 
นอกจากนี้การชี้แนะ ยังเป็นการพัฒนาครูที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการช่วยให้ครูน าความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติจริงในชั้นเรียน การชี้แนะเป็นการให้การศึกษา การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องแก่ครู ในการ
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พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2548: 21) รวมทั้งช่วยเหลือให้ครูน า
ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งด้านเนื้อหาวิชา เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อนวัตกรรม ไปสู่การฝึก
ปฏิบัติและการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยให้ครูมีการพัฒนาปรับปรุงงานในวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (กรองทอง จิรเดชากุล. 2550: 2-3) 

อีกทั้งแนวคิดการชี้แนะ (coaching) ยังเป็นการด าเนินการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาครู
ให้มีความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (personal attributes) ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ธัญพร ชื่นกลิ่น. 2553: 10; 
อ้างอิงจาก Costa & Garmston. 2002: 39) โดยมีหลักการที่เน้นให้ผู้รับการชี้แนะในที่นี้คือครูเป็น
ผู้ชี้น าตนเองหรือเป็นการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการสอนด้วยการน าตนเอง ผ่านการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะเพื่อเป็นสื่อกลางให้เกิดการคิด  การพัฒนาและ
น าไปสู่การสร้างความรู้ให้ เกิดภายในตนเอง ทั้งยังเป็นวิธีการกระตุ้นให้ครูรู้สึกว่าตนเอง                  
มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถไตร่ตรองถึงวิธีการการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด (Maskey. 2009) ทั้งนี้รูปแบบการชี้แนะที่สนใจ
น ามาพัฒนาครู คือ การชี้แนะทางปัญญา (Cognitive Coaching) ซึ่งการชี้แนะลักษณะนี้มุ่งเน้น
พัฒนาความสามารถให้บุคคลเติบโตและพัฒนาจนเป็นผู้ที่สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ 
การชี้แนะทางปัญญาสามารถน ามาใช้เป็นขั้นตอนการฝึกอบรมที่ช่วยครูน าความรู้ความเข้าใจ     
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในห้องอบรมลงสู่ในสถานการณ์จริงโดยสอดแทรกเข้ากับชีวิตการท างาน
ประจ าวันของครู การชี้แนะทางปัญญาสามารถช่วยครูวางแผนงาน กระตุ้นให้คิด สามารถ
วิพากษ์วิจารณ์และแก้ปัญหางาน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือกันและกันระหว่างครู สิ่ง
เหล่านี้ท าให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยตัวครู (ธัญพร ชื่นกลิ่น. 2553: 12 ; 
อ้างอิงจาก Costa & Garmston. 2002: 40) อีกทั้งการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยตัวครูย่อมเป็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นบุคคลจะสามารถสร้างความรู้ให้เกิดภายในตนเอง และ
น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางปัญญาอีกส่วนหนึ่ง ที่ท าหน้าที่วางแผน ก ากับ ควบคุม 
และประเมินการใช้กลวิธีต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย โครงสร้างทางปัญญาดังกล่าวคือ “อภิปัญญา” 
(Metacognition) ผู้วิจัยจึงเห็นว่ากลยุทธ์อภิปัญญา (Metacognitive Strategies) น่าจะเป็นอีก
แนวคิดหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาตนเองของบุคคล ด้วยเหตุที่อธิบายถึงกลวิธีที่บุคคลใช้
วางแผน ก ากับ ควบคุมและประเมินการคิด โดย “อภิปัญญา” (Metacognition) คือ การควบคุม
และประเมินการคิดของตนเอง ความสามารถของบุคคลที่ได้รับการพัฒนาเพื่อควบคุมก ากับ
กระบวนการทางปัญญาหรือกระบวนการคิด มีความตระหนักในงานและสามารถใช้ยุทธวิธีท างาน
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จนส าเร็จอย่างสมบูรณ์ จากงานวิจัยด้านทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาชี้ให้เห็นว่า การใช้
ยุทธวิธีอภิปัญญา (Metacognitive Strategies) ช่วยให้บุคคลสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้อย่าง
บรรลุเป้าหมาย (ทิศนา แขมมณี และคณะ. 2553) ประกอบกับการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า 
มีการน ากระบวนการชี้แนะทางปัญญามาใช้พัฒนาครู เช่น งานวิจัยของ Onchwari, & Keengwe 
(2008) ศึกษาผลการชี้แนะที่มีผลต่อการพัฒนาครูมืออาชีพ พบว่า การชี้แนะส่งผลกระทบ            
ในเชิงบวกต่อครู ส่งเสริมให้ครูมีการปฏิบัติการสอนที่ดีขึ้น ทั้งยังช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง  
ผู้ชี้แนะ และพี่เลี้ยงกับผู้ชี้แนะซึ่งยังช่วยปรับทัศนคติของครูที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
สอน นอกจากนี้  Allan (2007) ศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบ พบว่า การชี้แนะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิผลส่วนบุคคล เพิ่มความสามารถในการท างาน เพิ่มพลังในการท างาน ความพึงพอใจ    
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาอีกด้วย นอกจากน้ีกลยุทธ์อภิปัญญา ซึ่งเป็น
ความรู้ที่อธิบายถึงการสร้างระบบในการก ากับและควบคุมการคิด ทั้งนี้ในการส่งเสริมสมรรถนะ
การวิจัยจ าเป็นต้องมีการก ากับและควบคุมวิธีการคิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างร่างความคิดเพื่อเขียน
เค้าโครงการวิจัย เพื่อที่จะสามารถพัฒนาการคิดเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับ 
Graham (2003:5) กล่าวว่าการเขียนเป็นกระบวนการทางปัญญามีหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่าง
เป็นล าดับ คือ การวางแผน การร่างความคิด การตรวจสอบและการทบทวนการคิด ซึ่งกลยุทธ์     
อภิปัญญามุ่งเน้นให้คิดอย่างเป็นขั้นตอน ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจเสริมสมรรถนะการ
วิจัยด้วยกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา โดยมีหลักการที่เน้นให้ผู้รับการ
ชี้แนะเป็นผู้ชี้น าตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยด้วยการน าตนเอง ผ่านการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะเพื่อเป็นสื่อกลางให้เกิดการคิด การพัฒนาและ
น าไปสู่การสร้างความรู้ให้เกิดภายในตนเอง สามารถไตร่ตรองสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยตัวครูย่อมเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของครู 
โดยใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา เพื่อให้ครูสามารถปฏิบัติงานด้าน
การวิจัย และสามารถน าการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น และเป็น
ประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไปในอนาคต ซึ่งการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัย
อิงการออกแบบ (Design – Based Research : DBR) ซึ่งถือเป็นมุมมองใหม่ของการท าวิจัยที่น า
การออกแบบเข้ามาใช้ในกระบวนการวิจัยช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้กับกระบวนการวิจัย เพราะการ
วิจัยออกแบบช่วยให้นักวิจัยสร้างรูปแบบการพัฒนาที่ ต้องการด้วยกระบวนการออกแบบ               
ที่ครอบคลุมทุกรูปแบบ แล้วใช้การทดสอบคุณภาพของรูปแบบโดยผ่านกระบวนการสังเกตและ
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การใช้เหตุผล (Observation and Reasoning) ในการปฏิบัติจริง ด้วยเหตุนี้การวิจัยออกแบบ     
จึงช่วยให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจอย่างรอบด้านทุกแง่ทุกมุม เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น  
ในการปฏิบัติ และสามารถพัฒนารูปแบบที่ต้องการใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
ที่เป็นจริง (F. Wang and Hannafin (2005) และ Horvath (2007) เมื่อพิจารณาลักษณะของการ
วิจัยออกแบบจะเห็นได้ว่าการวิจัยออกแบบสามารถเชื่อมโยงการวิจัยกับการใช้ผลการวิจัยในการ
ปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ปฏิบัติในบริบทของโรงเรียนสาธิต
สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการชี้แนะทาง
ปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย โดยมีการท างานร่วมกับครู
ตลอดเวลา โดยครูจะอยู่ในฐานะของนักปฏิบัติ (practitioner) และผู้วิจัยจะอยู่ในฐานะของ        
นักออกแบบ (designer) ลักษณะการท างานร่วมกันของครูและผู้วิจัยในการปรับการออกแบบ
นวัตกรรมนี้ท าให้การวิจัยอิงการออกแบบมีวิธีด าเนินการวิจัยที่แตกต่างจากการวิจัยประเภทอ่ืน ซึ่ง
ผลผลิตหรือนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยจะเป็นแนวทางในการเสริมสมรรถนะการวิจัยให้กับครูได้
อย่างเหมาะสมตามบริบทและสอดคล้องกับวัฒนธรรมการท างานของครูโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ค าถามของการวิจัย 
1. บทเรียนที่เรียนรู้จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มี

ประสิทธิผล มีลักษณะเป็นอยา่งไร มีประสิทธิผลด้านใดบ้าง 
2. กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย

ของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควรมีลักษณะอย่างไร 
3. เมื่อทดลองใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาจะช่วยเสริม

สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้หรือไม่  
อย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่ อถอดบทเรียนจากกรณี ศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มี

ประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการชี้ แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม

สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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3. เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีความมุ่ง
หมายรอง ดังนี้ 

3.1 เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้และด้านเจตคติ ระหว่างก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล 

3.2 เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ หลังการทดลองกับเกณฑ์ร้อยละ 
80 และศึกษาร่องรอยการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะในระยะติดตามผล 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ประโยชน์เชิงนโยบาย 

ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานวิจัยในโรงเรียน ได้แนวนโยบายด้านการน า
กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์   
ที่ได้จากการวิจัยนี้ไปใช้เป็นกรอบในการวางแผนเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ให้เกิด
ประสิทธิผล อาจารย์สามารถท าวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการวิจัย  
ที่ยั่งยืนต่อไป 

2. ประโยชน์เชิงวิชาการ 
ได้นวัตกรรมเกี่ยวกับกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับครู 

อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานวิจัยของหน่วยงานสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสมรรถนะการวิจัยของบุคลากรให้เกิดประสิทธิผลได้ 

3. ประโยชน์เชิงปฏิบัติ 
ผลการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่ออาจารย์ด้าน

การพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติต่อการวิจัยที่ดีขึ้นตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด ท าให้อาจารย์ได้
พัฒนาตนเองด้านการวิจัย และเกิดเอกลักษณ์ในวิชาชีพด้านการวิจัย น าการวิจัยไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าสารสนเทศที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการวิจัยต่อไป ในขณะที่ผู้บริหาร บุคลากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานวิจัยในโรงเรียนได้แนวทางในการก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนางานวิจัยของอาจารย์ 
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สมมติฐานของการวิจัย  

1. อาจารย์ที่เข้าร่วมกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ มีสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้
และด้านเจตคติ ระหว่างก่อนทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตามผล สูงขึ้น  

2. หลังเข้าร่วมกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ อาจารย์มีสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 

ขอบเขตของการวิจัย 
ระยะที่ 1 การถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการ

วิจัยท่ีมีประสิทธิผล ของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
กรณีศึกษา คือ โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 

(best practice) ในการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มีประสิทธิผล จ านวน 3 แห่ง  
ผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละกรณีศึกษา จ านวน 4 คน คือ ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน อาจารย์  

ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยอย่างต่อเนื่องและยินดีให้ข้อมูลส าคัญกับผู้วิจัย จ านวน 2 คน อาจารย์
หรือเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลด้านงานวิจัยหรือเป็นผู้ประสานงานวิจัยของโรงเรียน 1 คน  

กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ อาจารย์ 2 คน ผู้ประสานงานวิจัย 1 คน       
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

ประเด็นที่ ศึกษา คือ กระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัย  ในด้านกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน และปัจจัยที่เกื้อหนุนความส าเร็จ 

 
ระยะที่ 2 การพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อ

เสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่

มีประสบการณ์ด้านการชี้แนะ จ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอน 
จ านวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จ านวน 2 คน  

ประเด็นที่ศึกษา คือ คุณภาพของกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์       
อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ ในด้านความเหมาะสมและด้านความเป็นไปได้ 
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ระยะที่ 3 การทดลองใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา
เพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่ปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปีและยังไม่เคยท าวิจัยขณะที่เริ่มปฏิบัติงาน
ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 42 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย               
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่ปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปีและยังไม่เคยท าวิจัยขณะที่
เริ่มปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 
22 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา แบ่งเป็น 
1) ตัวจัดกระท า คือ การใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์          

อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ 
2) ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะการวิจัย แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้  ด้าน

ทักษะ และด้านเจตคติ 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
1. สมรรถนะการวิจัย หมายถึง คุณลักษณะที่เอ้ืออ านวยให้ประสบความส าเร็จในการท า

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ 
1.1 องค์ประกอบด้านความรู้ หมายถึง ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย ความส าคัญของการวิจัย การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย 
การก าหนดปัญหาการวิจัย การก าหนดชื่อเรื่องการวิจัย ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นิยามศัพท์
เฉพาะ การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจัย การระบุเครื่องมือในการ
วิจัย การระบุวิธีตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยและการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป
และอภิปรายผลการวิจัย โดยวัดจากแบบทดสอบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู ้

1.2  องค์ประกอบด้านทักษะ หมายถึง ความสามารถในการเขียนเค้าโครงการวิจัย
ตามขั้นตอนของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดชื่อเรื่องการวิจัย ความ



 12 
 
เป็นมาของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย การก าหนดประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรอบ
แนวคิด สมมติฐานการวิจัย การระบุเครื่องมือในการวิจัย การระบุวิธีตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือในการวิจัย การวางแผนเก็บข้อมูลการวิจัยและการเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวัด
จากแบบประเมินสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ  

1.3 องค์ประกอบด้านเจตคติ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ในด้านการเห็นประโยชน์และคุณค่าของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และความพร้อมที่จะ
กระท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยวัดจากแบบวัดสมรรถนะการวิจัยด้านเจตคติ 

2. การชี้แนะทางปัญญา หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผู้ชี้แนะและผู้รับ
การชี้แนะเป็นรายบุคคลที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดภายในเพื่อน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม น าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและชี้น าตนเองได้ ผู้ ชี้แนะ
จะสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ ใช้วิธีการและกลยุทธ์ต่างๆ ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้รับการชี้แนะแต่ละคน เพื่อช่วยให้ผู้รับการชี้แนะสร้างเป้าหมายการพัฒนาด้วยตนเอง 
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ คิดทบทวนการปฏิบัติงานของตน น าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธี คิดและ
เพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหา การพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

3. กลยุทธ์อภิปัญญา หมายถึง กลวิธีทางปัญญาที่บุคคลใช้ในการก ากับและควบคุม
กิจกรรมทางปัญญา ตลอดจนกลวิธีทางปัญญาต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตาม
ความมุ่งหมาย ประกอบด้วย การวางแผนการคิด (planning) การควบคุมความคิด (monitoring)  
และการประเมินการคิด (evaluation)  

3.1 การวางแผนการคิด  (planning) เป็นการก าหนดแนวทางหรือวางแผน
กระบวนการต่าง ๆ เริ่มจากการก าหนดเป้าหมายและวิธีในการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น 

3.2 การควบคุมความคิด (monitoring) เป็นการสังเกตตรวจสอบตนเองอย่าง
สม่ าเสมอว่ากระบวนการเรียนรู้ของตนเองเป็นอย่างไร เกิดขึ้นแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด 

3.3 การประเมินการคิด (evaluation) เป็นการพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ที่ใช้ในการเรียนรู้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด  

4. กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย 
หมายถึง ขั้นตอนและวิธีการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการ
วิจัย ที่ผู้ชี้แนะและครูร่วมกันออกแบบและพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นที่ 1 
เตรียมความพร้อม ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการชี้แนะ ประกอบด้วย 4 ขั้นย่อย 1) ผสานความรู้ 2) ตกผลึก
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ความคิดสู่การปฏิบัติ 3) ชี้แนะเพื่อสร้างการเรียนรู้  4) สะท้อนผลการเรียนรู้  ขั้นที่  3 ทบทวน
ไตร่ตรอง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 ขั้นเตรียมความพร้อม เป็นการสร้างความไว้วางใจ ก าหนดแผนการชี้แนะ
และให้สาระแก่นวิจัยโดยผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะด าเนินการดังนี้ 

4.1.1 สร้างความไว้วางใจ ผู้ชี้แนะกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะเปิดใจ เปิด
ความคิด เปิดพลังความมุ่งมั่นให้ผู้รับการชี้แนะมองเห็นเป้าหมายในการด าเนินงาน 

4.1.2 ก าหนดแผนการชี้แนะ ผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะร่วมกันก าหนด
แผนการชี้แนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัย 

4.1.3 ให้สาระแก่นวิจัย ผู้ชี้แนะอบรมเพิ่มพูนความรู้โดยให้มโนทัศน์ส าคัญ
เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้แก่ การก าหนดปัญหาการวิจัย การก าหนดชื่อเรื่องการ
วิจัย ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย การก าหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นิยามศัพท์เฉพาะ การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด 
สมมติฐานการวิจัย การระบุเครื่องมือในการวิจัย การระบุขั้นตอนการสร้างและวิธีตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย การ
เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล การ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย  

4.2 ขั้นปฏิบัติการชี้แนะ เป็นการปฏิบัติการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์    
อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย โดยผู้ชี้แนะใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาและผู้รับการ
ชี้แนะใช้กลุยุทธ์อภิปัญญา รายละเอียดดังนี้ 

4.2.1 ผสานความรู้ ผู้ชี้แนะใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะคิดทบทวน
สาระความรู้ที่เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยผู้ชี้แนะใช้เทคนิคถามให้เกิดความชัดเจน 
มีความเข้าใจที่ตรงกัน พาผู้รับการชี้แนะคิด ทบทวน รวมถึงน าผู้รับการชี้แนะกลับเข้าสู่ประเด็นที่
ก าลังพูดคุยกันอยู่  ประกอบด้วย การท าให้ชัดเจน (Clarify) ทวนซ้ าความเข้าใจเพื่ อสรุป 
(Placement) และถามเปิดประเด็นเพื่อให้คิดต่อ (Question)   พร้อมทั้งเติมเต็มความรู้และให้
เรียนรู้ผ่านเอกสารเสริมความรู้ 

4.2.2 ตกผลึกความคิดสู่การปฏิบัติ ผู้ชี้แนะกระตุ้นให้ผู้ได้รับการชี้แนะใช้   
กลยุทธ์อภิปัญญาประกอบด้วย การวางแผนการคิด (planning) การควบคุมความคิด 
(monitoring)  และการประเมินการคิด (evaluation) เพื่อร่างประเด็นความคิดเกี่ยวกับการ
ออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
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4.2.3 ชี้แนะเพื่อสร้างการเรียนรู้ ผู้ชี้แนะให้การชี้แนะเป็นรายบุคคลแบบ
เผชิญหน้า และผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความส าเร็จของการออกแบบการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ และผู้ได้รับการชี้แนะใช้กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อการเรียนรู้ประกอบด้วย การ
วางแผนการคิด (planning) การควบคุมความคิด (monitoring)  และการประเมินการคิด 
(evaluation)  

4.2.4 สะท้อนผลการเรียนรู้ ผู้ชี้แนะกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะคิดทบทวน 
สะท้อนความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่มุมมองความคิดและ
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา ด้วยเทคนิคการให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้  (Feed – up), การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback), การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (Feed – forward) และผู้ได้รับการ
ชี้แนะใช้กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อการเรียนรู้ประกอบด้วย การวางแผนการคิด (planning) การ
ควบคุมความคิด (monitoring)  และการประเมินการคิด (evaluation)  

4.2.4.1  การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้  (Feed – up) คือ การกระตุ้น
แรงจูงใจภายในให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเองให้กับผู้รับการ
ชี้แนะ 

4.2.4.2 การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) คือ การสะท้อนเกี่ยวกับ
สาระส าคัญที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ชื่นชมการใช้ความพยายามและความมุ่งมั่น สะท้อนจุดดีและจุดที่
ต้องพัฒนา เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

4.2.4.3 การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (Feed – forward) คือ การ
ให้ก าลังใจ ผู้ได้รับการชี้แนะเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาต่อยอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อเพิ่มความเข้าใจ ชี้ประเด็นที่ผู้ได้รับการชี้แนะควรศึกษาค้นคว้าหรือฝึกหัดเพิ่มเติม 

4.3 ข้ันทบทวนไตร่ตรอง เป็นการสะท้อนผลการปฏิบัติงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
4.3.1 สะท้อนงานบุคคล ผู้ชี้แนะกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะมองย้อนเส้นทาง

การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของตนเอง และคิดไตร่ตรองถึงการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของ
ตนเอง 

4.3.2 สะท้อนกระบวนการ ผู้ชี้แนะกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะร่วมกันสรุป
กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น และแลกเปลี่ยนแบ่งปันมุมมองความคิดเพื่อการพัฒนาต่อ
ยอด 

5. การวิจัยอิงการออกแบบ (Design – Based Research : DBR) หมายถึง วิธีการวิจัย
ส าหรับการพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการ
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วิจัยของอาจารย์ มีการท างานร่วมกันตลอดระยะเวลาการวิจัยระหว่างนักออกแบบและนักปฏิบัติ 
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้นักออกแบบคือผู้วิจัย ส่วนนักปฏิบัติคืออาจารย์ที่เป็นกลุ่มทดลอง ทั้งสองฝ่าย
จะท างานร่วมกันเพื่ออกแบบและปรับกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา
อย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการวิจัยเป็นวงจรซ้ า 4 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการ
ด าเนินการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ 2) ส ารวจสภาพและปัญหาการใช้กระบวนการ
ชี้แนะทางปัญญา ฯ 3) วิเคราะห์ข้อมูลและสะท้อนคิดร่วมกันถึงสาเหตุของปัญหา 4) ออกแบบ
กระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ให้ครอบคลุมสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการชี้แนะ
ทางปัญญา ฯ เกิดความเหมาะสมในการน าไปใช้เสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ 

6. คุณภาพของกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัย หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพของกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ในด้าน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของชื่อกระบวนการ หลักการ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ      
เชิงกระบวนการ และการก าหนดแผนการจัดกิจกรรม  

7. การถอดบทเรียนจากกรณี ศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มี
ประสิทธิผล หมายกึง กระบวนการสกัดความรู้จากประสบการณ์ของผู้บริหาร อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย เพื่อสร้างความรู้ออกมาเป็นบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในด้านกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน ผลลัพธ์จากการด าเนินงานและปัจจัยเกื้อหนุนความส าเร็จ 

7.1 กลยุทธ์การด าเนินงาน หมายถึง วิธีการที่มีการด าเนินการเพื่อเสริมสมรรถนะ
การวิจัย ได้แก่  การวางแผนการด าเนินการ กระบวนการกระตุ้นเตรียมการ ขั้นตอนหรือ
กระบวนการที่ช่วยเสริมสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ระบบดูแลช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกด้านการ
วิจัย กระบวนการติดตามหลังได้รับการพัฒนาสมรรถนะการวิจัย  กระบวนการในการประเมิน
คุณภาพงานวิจัย และกระบวนการในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

7.2 ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นหลังมี
กระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัย ได้แก่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ
อาจารย์ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

7.3 ปัจจัยเกื้อหนุนความส าเร็จ หมายถึง สิ่งที่สนับสนุนให้การเสริมสมรรถนะการ
วิจัยประสบความส าเร็จ ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัย 
ทรัพยากร งบประมาณ และปัจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้วิจัย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา
เพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง
สมรรถนะด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หรือสมรรถนะด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เป็น
อีกสมรรถนะหลักที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู  ทั้งนี้ได้มีผู้ให้ความหมายของ
สมรรถนะด้านการวิจัยไว้หลากหลาย อาทิ ศจีมาส ขวัญเมือง (2548: 9) กล่าวว่า สมรรถนะด้าน
การวิจัย หมายถึง ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการท าวิจัยที่ครูอาจารย์มี  ประกอบด้วย ทักษะ
และเทคนิคการวิจัย ทักษะการหาทุน การบริหารงานวิจัย ทักษะสื่อสารส าหรับการวิจัย และการ
สร้างเครือข่ายและทีมวิจัย สอดคล้องกับกาญจนา ตระกูลวรกุล (2548 : 5-6) กล่าวว่า สมรรถนะ
ด้านการวิจัย หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และจรรยาบรรณนักวิจัยของครูในการสร้าง
ความรู้ หรือค้นหาความจริงที่เชื่อถือได้ในการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการตามระเบียบ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งครูเป็นผู้ด าเนินการเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา และพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตน และสอดคล้องกับ อังศินันท์ 
อินทรก าแหง และทัศนา ทองภักดี (2549 : 7) กล่าวว่า สมรรถนะด้านการวิจัย หมายถึง 
ความสามารถของครูอาจารย์ในการท าภารกิจด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ คิดค้นประดิษฐ์ 
พัฒนางานบนพื้นฐานของการวิจัย และน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องาน ต่อตนเองและต่อ
สังคม ทั้งนี้มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้ในการท าวิจัย 2) เจตคติต่อการท าวิจัย และ 3) 
ทักษะการท าวิจัย 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในครั้งนี้พัฒนามาจากกรอบแนวคิดการ
ชี้แนะทางปัญญา (Costa & Garmston. 2002) เป็นแนวทางการพัฒนาอาจารย์โดยใช้ผลสะท้อน
กลับที่มุ่งเน้นกระบวนการทางปัญญาและความสามารถในการตัดสินใจของอาจารย์ ผู้ชี้แนะมี
บทบาทในการช่วยให้อาจารย์พัฒนาความสามารถในการตัดสินใจเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
พฤติกรรม โดยมีหลักการ คือ ผู้ชี้แนะน ากลยุทธ์มาใช้เพื่อให้อาจารย์เกิดกระบวนการคิดภายใน
และน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมภายนอกของอาจารย์ ซึ่งกลยุทธ์ที่ผู้ชี้แนะน ามาใช้มี 3 กลยุทธ์ คือ 1) 
การมุ่ ง เน้นระดับที่พึ งปรารถนา ( focus on the desired state) 2) การให้ความช่วยเหลือ 
(Intervention) 3) การสร้างความเข้าใจกับผู้รับการชี้แนะจากจุดยืนของผู้รับการชี้แนะ (pacing 
and leading) ผู้ชี้แนะเป็นตัวกลางระหว่างบุคคลกับเหตุการณ์ ปัญหา ความขัดแย้ง ความท้าทาย 
หรือในสถานการณ์ที่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาการชี้น าตนเองให้แก่ผู้รับการชี้แนะ และส าหรับขั้นตอน
การชี้แนะทางปัญญา มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การสังเกต 3) การสะท้อนความคิด 



 17 
 
ส่วน Haragrove (2000) ก าหนดขั้นตอนการชี้แนะทางปัญญาไว้ 6 ขั้นตอน ได้แก่  1) การ
ต้ังเป้าหมายและจุดที่ต้องการพัฒนา 2) การสร้างความสัมพันธ์และวางแผนการชี้แนะ 3) การ
วางเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน ด้วยการคิดไปด้วยกัน 4) การวางเป้าหมายความสามารถ 5) การ
ด าเนินการตามแผน 6) การจัดให้มีการทบทวนการเรียนรู้ท่ีได้รับ  

อีกทั้งการชี้แนะทางปัญญาเป็นการชี้แนะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
คิดภายในของบุคคลที่จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก ทั้งนี้ Costa, & Garmston 
(2000) และเฉลิมชัย พันธ์เลิศ (2549) เสนอประเด็นในการชี้แนะทางปัญญาที่มุ่งเน้นการส่งเสริม
กระบวนการทางปัญญาที่มีพื้นฐานความเชื่อที่ว่า 1) พฤติกรรมทุกอย่างเป็นผลที่มาจากความคิด
และการรับรู้ของแต่ละบุคคล 2) การจัดการเรียนการสอนเป็นผลจากการตัดสินใจที่จะกระท า  
3) การเรียนรู้ในสิ่งใหม่จะต้องมีการจัดการความรู้และทางเลือกของความคิด และ 4) บุคคลจะมี
ความเติมโตและงอกงามทางสติปัญญาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการชี้แนะทางปัญญาเป็นวิธีการ
พัฒนาที่มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพขององค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติผ่านการวางแผนอย่างรอบคอบ และ
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการชี้แนะทางปัญญาโดยผลการวิจัยของ Edwards (2008 cited in Knight. 
2009) ได้สะท้อนให้เห็นว่าการชี้แนะทางปัญญาท าให้เกิดผลลัพธ์ในด้าน 1) ท าให้นักเรียนมี
คะแนนสอบที่ดีขึ้นและยังมีประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านอ่ืน ๆ มากกมาย 2) การรับรู้ความสามารถ
ของครูเพิ่มสูงขึ้น 3) เพิ่มการสะท้อนคิดระหว่างครู 4) เพิ่มความพึงพอใจในการท างานและจุดยืน
ในการท างานของครู 5) เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาชีพภายในโรงเรียน 6) ท าให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างครูมากขึ้น 7) เพิ่มความช่วยเหลือทางวิชาชีพให้กับครู 8)เพิ่มผลประโยชน์ส่วน
บุคคลของครู และ 9) เป็นประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ๆ ในสาขาอ่ืน ๆ นอกจากการสอน ซึ่งผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นในด้านแรกเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนและผลลัพธ์ด้านอ่ืน ๆ เป็นผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับตัวคร ู

อนึ่งการชี้แนะการปัญญาเป็นกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
คิดภายในของบุคคล หากบุคคลมีกระบวนการก ากับกระบวนการคิดของตนเองก็ย่อมส่งเสริมให้
บุ คคลบรรลุ เป้ าหมายได้อย่ างสมบู รณ์ แบบ ประกอบกับแนวคิดกลยุทธ์อภิ ปัญญ า 
(Metacognitive Strategies) ซึ่งเป็นกระบวนการก ากับทางปัญญาให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับความรู้
และความสามารถของตนเองและใช้ความเข้าใจในการควบคุมกระบวนการคิด การท างานของตน
ด้วยกลวิธีต่าง ๆ อันจะช่วยให้การเรียนรู้และงานที่ท าประสบความส าเร็จตามต้องการ แนวคิด    
กลยุทธ์อภิปัญญาอธิบายว่า การก ากับและควบคุมการคิดประกอบด้วย การวางแผนการคิด 
(planning) การควบคุมความคิด (monitoring)  และการประเมินการคิด (evaluation) (ทิศนา     
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แขมมณี  และคณะ.2544: 158 อ้างอิงจาก Flavell. 1985 , นันทฉัตร วงษ์ปัญญา. 2555: 14, 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.2555: 214-216, Tuckman & Monetti. 
2011: 300-304) ซึ่งกลยุทธ์อภิปัญญามีความส าคัญต่อการพัฒนาการคิดและการจัดการข้อมูล
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อบุคคลคิดหรือด าเนินการกับข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ หากไม่ได้ด าเนินการ
ควบคุมก ากับและประเมินวิธีการที่ใช้ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าวิธีการคิดที่ตนเองใช้
ในการท างาน มีประสิทธิภาพเหมาะสมหรือไม่เพียงใด  

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ
กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ด้วยกระบวนการวิจัยอิงการออกแบบ 
(Design – Based Research) ซึ่งถือเป็นมุมมองใหม่ของการวิจัยที่ช่วยเพิ่มความเข้มข้นให้กับ
กระบวนการวิจัย เพราะการวิจัยอิงการออกแบบช่วยให้นักวิจัยที่สวมบทบาทเป็นนักออกแบบและ
อาจารย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสวมบทบาทเป็นนักปฏิบัติ ทั้งสองฝ่ายมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่
การกระท าหน้าที่เหล่านั้นมีส่วนช่วยพัฒนาการออกแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ   
กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริง (F. Wang and Hannafin.2005) โดยขั้นตอน
ส าคัญของการวิจัยอิงการออกแบบ ประกอบด้วย ขั้นตอน 1 การวิจัยเบื้องต้นเพื่อพัฒนากรอบ
แนวคิดในการวิจัย ขั้นตอน 2 การวิจัยเป็นวงจรซ้ าเพื่อพัฒนาต้นแบบกระบวนการชี้แนะทาง
ปัญญา ฯ และขั้นตอน 3 การวิจัยประเมินกึ่งรวบยอด (Semi-Summative Evaluation) เพื่อ
ตรวจสอบผลการพัฒนา และส าหรับการวิจัยเป็นวงจรซ้ ามีการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 1) 
ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการด าเนินการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ  2) ส ารวจสภาพ
และปัญหาการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ 3) วิเคราะห์ข้อมูลและสะท้อนคิดร่วมกันถึง
สาเหตุของปัญหา 4) ออกแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ให้ครอบคลุมสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ 
(Alghamdi and Li .2013) ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์  ออกแบบและพัฒนา
กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์  
ใน 3 องค์ประกอบ คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านเจตคติต่อการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
โดยก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับการวิจัย ดังแสดงไว้ในภาพประกอบ 1 
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กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา        
เพื่อเสริมสมรรถนะการวจิัย 

1. ขั้นเตรียมความพร้อม 
   - สร้างความไว้วางใจ , ก าหนดแผนการชี้แนะ , ให้สาระแกน่วิจัย 
2. ขั้นปฏิบัติการชี้แนะ 
   2.1 ผสานความรู ้
     - ผู้ชี้แนะใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้รบัการชี้แนะคิดทบทวนสาระความรู้ที่
เกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมทั้งเติมเต็มความรู้และให้
เรียนรู้ผ่านเอกสารเสริมความรู้  
   2.2 ตกผลึกความคิดสู่การปฏิบัติ 
   - ผู้ชี้แนะกระตุ้นให้ผู้ได้รับการชี้แนะใช้กลยุทธ์อภิปัญญาร่างประเด็น
ความคิด (วางแผนการคิด, ควบคุมการคิด, และประเมินการคดิ) 
   2.3 ช้ีแนะเพ่ือสร้างการเรียนรู้ 
   - ชี้แนะรายบุคคลตามปฏิทินการชีแ้นะแบบเผชิญหน้าและผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ผู้รับการชี้แนะใช้กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 
(วางแผนการคิด, ควบคุมการคดิ, และประเมินการคิด) 
   2.4 สะท้อนผลการเรียนรู้ 
   - ผู้ชี้แนะใช้เทคนิคให้ข้อมูลกระตุน้การเรียนรู้ , การให้ข้อมูลย้อนกลับ, 
และการใหข้้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด ผู้รับการชี้แนะใช้กลยุทธ์           
อภิปัญญาเพื่อการเรียนรู้ (วางแผนการคิด, ควบคุมการคดิ, และ           
ประเมินการคิด) 
3. ทบทวนไตร่ตรอง 
   - สะท้อนงานบุคคล 
   - สะท้อนกระบวนการ 
 

 

ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการด าเนินการใช้
กระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ 

ส ารวจ
สภาพ
และ
ปัญหา
การใช้
กระบวน
การชี้แนะ
ทาง

ปัญญา ฯ 

วิเคราะห์ข้อมูลและสะท้อนคดิร่วมกันถึงสาเหตุ
ของปัญหา 

ออกแบบ
กระบวน 
การชี้แนะ
ทางปัญญา ฯ 

ให้
ครอบคลุม
ส่ิงที่เป็น
ปัญหาอยู ่

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมรรถนะการวิจัย ในด้านความรู ้ทักษะและเจตคติ 

การถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจยั         
ที่มีประสิทธิผล 



 

บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การด าเนินการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้การวิจัยอิงการออกแบบในการพัฒนา
กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์
โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาสาระความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี ทบทวนเอกสารงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ กระบวนการชี้แนะทางปัญญา และกลยุทธ์    อภิปัญญา ทั้งนี้เพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ชัดแจ้ง น าไปสู่การประมวลองค์ความรู้เพื่อการออกแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญา
ร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาที่มีความเหมาะสม นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้ศึกษาสาระความรู้เกี่ยวกับการ
ถอดบทเรียน และการวิจัยอิงการออกแบบ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและ
วิธีการด าเนินการวิจัยที่ เลือกใช้ในครั้งนี้   โดยผู้วิจัยได้ประมวลองค์ความรู้และขอน าเสนอ
ตามล าดับ ดังนี้  

1. มโนทัศน์เกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) 
1.1 แนวคิดและความส าคัญของสมรรถนะ 
1.2 ความหมายของสมรรถนะ 
1.3 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
1.4 วิธีการพัฒนาสมรรถนะ 

2. มโนทัศน์ เกี่ ยวกับการวิจัย เพื่ อพัฒนาการเรียนรู้  (Research for Learning 
Development) 

2.1 ความหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
2.2 ลักษณะของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
2.3 กระบวนการในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
2.4 ประโยชน์และความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
2.5 แนวทางการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
2.6 สมรรถนะด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
2.7 ผลการศึกษาประเด็นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

3. มโนทัศน์เกี่ยวกับการชี้แนะทางปัญญา (Cognitive Coaching) 
3.1 ความหมายของการชี้แนะทางปัญญา 
3.2 กระบวนการของการชี้แนะทางปัญญา 
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3.3 บทบาทของผู้ชี้แนะทางปัญญา 
3.4 ประโยชน์และผลกระทบของการชี้แนะทางปัญญา 
3.5 ผลการศึกษาประเด็นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการชี้แนะทางปัญญา 

4. มโนทัศน์เกี่ยวกับกลยุทธ์อภิปัญญา (Metacognitive Strategies) 
4.1 ความหมายของกลยุทธ์อภิปัญญา 
4.2 องค์ประกอบของกลยุทธ์อภิปัญญา 
4.3 ผลการศึกษาประเด็นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์อภิปัญญา 

5. สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการชี้แนะทางปัญญาและกลยุทธ์อภิปัญญา 
6. มโนทัศน์เกี่ยวกับการถอดบทเรียน (Lesson Learned: LL) 

6.1 ความหมายของการถอดบทเรียน 
6.2 วิธีการถอดบทเรียน 
6.3 ประเด็นในการถอดบทเรียน 
6.4 กระบวนการถอดบทเรียน 

7. มโนทัศน์เกี่ยวกับการวิจัยอิงการออกแบบ (Design – based Research: DBR) 
7.1 ความหมายและลักษณะของการวิจัยอิงการออกแบบ 
7.2 หลักการวิจัยอิงการออกแบบ 

1. มโนทัศน์เกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) 
1.1 แนวคิดและความส าคัญของสมรรถนะ 

สมรรถนะ (competency) เป็นแนวคิดทางจิตวิทยาที่  David C. McClelland 
(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2548: 2 ; อ้างอิงจาก David C. McClelland. 
1973) กล่าวว่าสมรรถนะท านายผลการปฏิบัติงานได้ดี จึงเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะต้ังแต่ปี 
ค.ศ.1973 โดยได้พัฒนาแบบสอบถามทางบุคลิกภาพเพื่อศึกษาว่าบุคคลที่ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นมีเจตคติ และนิสัยอย่างไร เพื่อก าหนดเป็นสมรรถนะของการปฏิบัติงาน โดย
แนวคิดเรื่องสมรรถนะสามารถอธิบายด้วยโมเดลภูเขาน้ าแข็ง ( Iceberg Model) ซึ่งอธิบายว่า 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรียบเทียบได้กับภูเขาน้ าแข็ง ดังภาพที่แสดงด้านล่างนี้ โดยมีส่วนที่
เห็นได้ง่ายและพัฒนาได้ง่าย คือส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ า นั่นคือองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่บุคคล
มีอยู่ และส่วนที่มองเห็นได้ยากอยู่ใต้ผิวน้ า ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายในและ
บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม ส่วนที่อยู่ใต้ผิวน้ านี้มีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของบุคคลอย่าง
มาก และเป็นส่วนที่พัฒนาได้ยาก (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2548: 2-3) 
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ภาพประกอบ 1 โมเดลภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Model) 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2548: 3 

จากภาพอธิบายได้ว่า การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการท างานอย่างใดขึ้นอยู่กับ
คุณลักษณะที่บุคคลมีอยู่ ซึ่งอธิบายในตัวแบบภูเขาน้ าแข็ง คือ ความรู้ ทักษะ หรือความสามารถ 
(ส่วนที่อยู่เหนือน้ า) และคุณลักษณะอ่ืนๆ (ส่วนที่อยู่ใต้น้ า) ของบุคคลนั้นๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท างานของบุคคล (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ  พลเรือน. 2548: 3) สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2553: 1) ท่ีส ารวจว่า องค์กรต่างๆ จ านวน 300 แห่งใน
สหรัฐอเมริกามีการประยุกต์ใช้สมรรถนะเช่นไร การศึกษานี้พบว่า แต่ละหน่วยงานนิยามค าว่า 
“สมรรถนะ” แตกต่างกันไป และมีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย ยากที่จะเป็นแบบฉบับเดียวกัน 
บางแห่งนิยามค าว่า “สมรรถนะ” หมายถึง ปัจจัยพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการท างาน บางแห่งระบุสมรรถนะไว้อย่างกว้างๆ ว่าเป็นความรู้ ทักษะและผลลัพธ์ในการ
ปฏิบัติงานและการศึกษานี้ยังพบว่า ผู้ประยุกต์ใช้โมเดลสมรรถนะที่มีประสบการณ์และมีความ
เข้าใจที่ดีจะพัฒนาโมเดลสมรรถนะที่ครอบคลุม และลึกซึ้ง ทั้งนี้การประยุกต์ใช้สมรรถนะของ
องค์กรจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ทักษะ การท างาน ผลลัพธ์ใน
การปฏิบัติงาน เจตคติ ความรู้และประสบการณ์ในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งในการวิจัยนี้
ยังพบว่า สมรรถนะเป็นประโยชน์มากที่สุดในการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจของสมาชิกใน
องค์กรให้ไปในแนวทางเดียวกัน และส่งเสริมความเข้าใจว่าองค์กรคาดหวังสิ่งใดจากการท างาน  
(วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. 2553: 3) 
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กล่าวโดยสรุป แนวคิดเรื่องสมรรถนะสามารถอธิบายได้ด้วยโมเดลภูเขาน้ าแข็ง 
(Iceberg model) แยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่เห็นได้ง่ายและพัฒนาได้ง่าย คือความรู้และทักษะต่างๆ ที่มี
อยู่ในตัวบุคคล  

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่มองเห็นได้ยาก ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย และภาพลักษณ์
ภายใน ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของบุคคลอย่างมากและเป็นส่วนที่พัฒนาได้ยาก 

1.2 ความหมายของสมรรถนะ 
นักวิชาการทั้งต่างประเทศและของไทยได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้อย่าง

กว้างขวาง อาทิ McClelland (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2548: 3 อ้างอิงจาก 
McClelland.1973: 12 ; วิทยา นนท์นภา. 2558: 31 อ้างอิงจาก Spencer and Spencer. 1993: 
9,Parry. 1996: 48) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ในบุคคลที่ผลักดันให้
บุคคลสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ หรือลักษณะที่
เป็นรากฐานของบุคคลที่มีความซับซ้อนเชิงเหตุผลกับผลการปฏิบัติงานที่เหนือกว่าหรือตามเกณฑ์
มาตรฐาน นอกจากนี้ Green (1999) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ค าอธิบายที่เป็นลายลักษณ์
อักษรของอุปนิสัยที่วัดผลได้และทักษะส่วนตัวที่ใช้ท างานตามวัตถุประสงค์ และ Shermon (2004) 
ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า หมายถึง คุณสมบัติที่บุคคลจ าเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการของไทยที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ 
ได้ให้ความหมายของสมรรถนะอย่างหลากหลาย ได้แก่ เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2543: 28) ได้ให้
ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า หมายถึง ทักษะ ความรู้และความสามารถหรือความสามารถของ
บุคคลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือในการท างานหนึ่งผู้ปฏิบัติต้องรู้อะไร 
เมื่อมีความรู้หรือข้อมูลแล้วต้องรู้ว่าจะท างานนั้นอย่างไร และควรมีพฤติกรรมหรือ  คุณลักษณะ
เฉพาะอย่างไรจึงจะท างานนั้นได้ประสบผลส าเร็จ อุกฤษณ์ กาญจนเกตุ (2543: 25) กล่าวว่า 
สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถ ความช านาญด้านต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้
บุคคลสามารถกระท าการหรืองดเว้นการกระท าในกิจกรรมใดๆให้ประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว ซึ่ง
ความสามารถเหล่านี้ได้มาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝน และการปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
เสน่ห์ จุ้ยโต (2548: 35) ได้กล่าวถึงสมรรถนะไว้ว่า ไม่ได้แตกต่างจาก KSAOs ซึ่งเป็นค าย่อที่แสดง
ถึงคุณลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน โดย K หมายถึง ความรู้ (Knowledge)        
S หมายถึง ทักษะ (Skill) A หมายถึง ความสามารถ (Ability) และ O หมายถึง คุณลักษณะอ่ืนที่มี
ความ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งาน  (Other Characteristics) และ  สี ม า  สี ม านั น ท์  (2548) กล่ าวว่ า 



  
 

24 

ลักษณะร่วมของค าว่าสมรรถนะ คือ 1) มักจะหมายถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถของลักษณะ
อ่ืนที่ท าให้บุคคลท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) คุณลักษณะที่ซ่อนเร้นนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่สังเกต
ได้ วัดได้ และ 3) คุณลักษณะที่ซ่อนเร้นต้องสามารถแยกผลงานเด่นได้และน าไปสู่ผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาความหมายเกี่ยวกับสมรรถนะ พบว่ามีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่ให้ค าอธิบายความหมายของสมรรถนะในแง่ของพฤติกรรมในการท างานไว้ว่า 
สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการท างาน บุคลิกลักษณะของบุคคลที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเฉพาะ และเป็นดัชนีบ่งชี้ในการท างานที่มีประสิทธิภาพ (Kiymet. 
2011: 168; citing Gupta. 1999; Andrew. 2003: 149; ปิ่ นน เรศ  กาศอุดม . 2542: 10; เดชา  
เตชะวัฒนไพศาล. 2543; ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2548;   อังศินันท์          
อินทรก าแหง และทัศนา ทองภักดี. 2549: 37; ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล. 2549; ธ ารงศักด์ิ           
คงคาสวัสด์ิ. 2550; อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. 2553: 36-37) กล่าวได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ 
ทักษะหรือความสามารถ และคุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
นักวิชาการเสนอความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถนะไว้แตกต่างกัน ส่วน

หนึ่งอธิบายองค์ประกอบที่เป็นความหมายของสมรรถนะ ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 
หรืออธิบายองค์ประกอบประเภทของสมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ า       
สายงาน ในที่นี้ขอเสนอองค์ประกอบของสมรรถนะ ดังนี้ 

ตามแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของเดวิด  แมคเคิลแลนด์ (ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน. 2548: 4 อ้างอิงจาก McClelland. 1973) แบ่งสมรรถนะออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

1) ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ ต้องรู้ เป็นความรู้ที่ เป็น
สาระส าคัญ เช่น ความรู้ด้านเครื่องยนต์ เป็นต้น 

2) ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น  

3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง เช่น ความมั่นใจในตนเอง ภาพลักษณ์ของตนเองหรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่า
ตนเองเป็น  
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4) บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (Traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น 
คนที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ หรือมีลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น 

5) เจตคติ / แรงจูงใจ (Motivation / Attitude) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซึ่ง
เป็นพฤติกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นต้น 

จากแนวคิดของแมคเคิลแลนด์นั้นอาจกล่าวได้ว่า หากรวมส่วนประกอบที่ เป็น
ความคิดเกี่ยวกับตนเอง คุณลักษณะและแรงจูงใจเข้าเป็นกลุ่มเรียกว่า คุณลักษณะ (Attributes) 
ดังนั้นบางครั้งเมื่อพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมี เพียง 3 ส่วน คือ ความรู้  ทักษะ 
คุณลักษณะ (สุกัญญา โชติรัศมีธรรม. 2547: 48) ซึ่งสอดคล้องกับ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2556: 73-
74) กล่าวว่าสมรรถนะประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่  

1. ความรู้และความเข้าใจ (Knowledge and Understanding) หมายถึง การ
รับรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งความรู้เหล่านี้ไม่ใช่เกิด
มาแล้วรู้เลย แต่ความรู้ต้องอาศัยการขวนขวายหาความรู้ เช่น เรียนรู้จากสถานศึกษา การเข้า
อบรมในห้องเรียน การอ่านหนังสือ การสอบถามผู้รู้ การสอนงาน การศึกษาดูงาน เป็นต้น  

2. ทักษะ (Skills) หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกที่ต้องอาศัยการฝึกฝน 
ฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญกลายเป็นทักษะ ซึ่งทักษะเหล่านี้ไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นเลย 
ทักษะจะเกิดขึ้นจากการกระท าบ่อย ๆ    ซ้ า ๆ กันเป็นระยะเวลาหนึ่ง ระยะเวลามากหรือน้อยนั้น
ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน 

3. คุณลักษณะพิเศษส่วนบุคคล (Attributes) หมายถึง ความคิด ลักษณะนิสัย 
และแรงขับเคลื่อนภายใน เป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วติดตัวมาเลย หรือเป็นเรื่องที่ถูกพัฒนาและปลูกฝัง
มาตั้งแต่เด็กๆ ซึ่งคุณลักษณะพิเศษส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม หรือการปลูกฝังจากบุคคล
รอบข้างจนฝังเป็นนิสัย ความคิด มุมมองและการรับรู้ของแต่ละคน เช่น ความอดทน จิตส านึก
บริการ จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่นในการท างาน ความคิดเชิงบวก ความละเอียด
รอบคอบ ความรับผิดชอบ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

Spencer and Spencer และ  Parry (วิท ยา  นนท์ นภ า . 2558: 31 อ้ า ง อิ งจาก 
Spencer and Spencer. 1993: 9,Parry. 1996: 48) กล่าวว่าสมรรถนะมีองค์ประกอบส าคัญ 5 
ประการ ประกอบด้วย 

1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้เฉพาะด้านที่ต้องรู้เป็นความรู้ที่ส าคัญ 
2. ทักษะ (Skill) หมายถึง สิ่งที่บุคคลท าได้ดีและปฏิบัติจนเกิดความช านาญ 
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3. อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) หมายถึง เจตคติ (Attitude) ค่านิยม (Value) 
และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนหรือความเชื่อมั่นในตนเอง 

4. บุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล (Trait) หมายถึง สิ่งที่อธิบายบุคคลนั้นหรือ
บุคลิกภาพ เช่น เป็นบุคคลที่น่าไว้วางใจ หรือเป็นผู้น า 

5. แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง แรงจูงใจ หรือแรงขับภายในที่ท าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมายหรือมุ่งสู่ความส าเร็จ  

องค์ประกอบทั้ง 5 ประการข้างต้นกลายเป็นแนวทางในการก าหนดนิยามสมรรถนะ
ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษา แต่ในภายหลัง Parry (วิทยา นนท์นภา. 2558: 31 อ้างอิงจาก Parry. 1996: 
48) ได้รวมส่วนที่เป็นอัตมโนทัศน์บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคลและแรงจูงใจเข้าไว้ด้วยกัน 
เรียกว่า คุณลักษณะ (Attributes) 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบส าคัญในความหมายของสมรรถนะตามแนวคิดของ
นักวิชาการ ส่วนมากให้ความหมายกับความรู้ รองลงมา คือ ทักษะ และบุคลิกลักษณะของบุคคล 
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าผู้วิจัยสนใจศึกษาสมรรถนะใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่สามารถ
มองเห็น สังเกตได้ หรือประเมินได้ นั่นคือ ความรู้ (knowledge) และทักษะ (skill) และส่วนที่มอง
ไม่เห็นเป็นส่วนที่ซ่อนอยู่ในตัวของแต่ละคน นั่นคือ มโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง บุคลิกลักษณะ 
แรงจูงใจ เจตคติ (Attitude)  

1.4 วิธีการพัฒนาสมรรถนะ 
นักวิชาการเสนอวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูไว้อย่างหลากหลายวิธีการ ดังนี้ 
Davies and Elison (1997) ได้น าเอาโครงการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมกับภาวะ

ผู้น าและบทบาทของการจัดการในโรงเรียนมาใช้ในโครงการเกี่ยวกับการตอบสนองส่วนตัว การ
แนะน าแนวทางเป็นรายบุคคล การแนะน าของเพื่อนครู วิธีการน ามาใช้โดยวิธีการกลุ่ม การเขียน
บันทึกรายงานให้กลุ่มหลาย ๆ กลุ่มพัฒนาสมรรถนะตัวเองด้วยกัน เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ให้บุคคลได้
พัฒนาสมรรถนะ ซึ่งดูเหมือนว่าจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และวิธีการเรียนโดยใช้
การฝึกเป็นคู่ ใช้ครูเป็นผู้น าคอยแนะแนวทางให้ ขั้นตอนส าคัญ ได้แก่  1) ต้องระบุว่าผู้เรียนก าลัง
ต้องการเพิ่มสมรรถนะด้านใด และจัดล าดับสมรรถนะ 2) ค้นหาวิธีที่ท าให้ได้สมรรถนะเหล่านั้น 
และ 3) ต้องระบุกิจกรรมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และน าไปเชื่อมโยงกับสมรรถนะที่ผู้เรียนมีอยู่ 
และที่ต้องการพัฒนา 

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ (2545: 50) ได้เสนอวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีการคือ (1) การฝึกอบรม (2) การเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการพัฒนา
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ตนเอง (3) การวิจัยปฏิบัติการ (4) การศึกษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5) การจัด
กิจกรรมทางวิชาการ (6) การจัดระบบพี่ เลี้ยง (7) การศึกษาต่อ ซึ่งสอดคล้องกับ อาภรณ์                
ภู่วิทยพันธุ์ (2552: 19) สรุปไว้ว่าการพัฒนาสมรรถนะที่เต็มรูปแบบนั้น ไม่ใช่มีแค่การฝึกอบรมใน
ห้องเรียนเท่านั้น เครื่องมือในการพัฒนาจริงๆ แล้วก็คือ เครื่องมือที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ระยะยาว 
ได้แก่  การสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมในขณะท างาน (On the Job Training) การ
มอบหมายโครงการ (Project Assignment) การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) การเพิ่ม
คุณค่าในงาน (Job Enrichment) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) การให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Consulting) การติดตาม/สังเกตผู้เชี่ยวชาญ (Job Shadowing) การท ากิจกรรม (Activity) การ
ประชุมกลุ่ม (Group Meeting) นอกจากนี้การจัดให้มีผู้ชี้แนะ (Coach) หรือพี่เลี้ยง (Mentor) ยัง
ช่วยให้การพัฒนาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการให้ครูพัฒนาโดยล าพัง และการจัดให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการให้การสนับสนุนในด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ (มารุต พัฒผล. 2556: 578 ; อ้างอิงจาก DeMonte. 2013) 
และการจัดการความรู้ และการเสริมพลังยังเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาครู (วิชัย วงษ์ใหญ่. 
2555) ซึ่งกระบวนการพัฒนาครูนั้นควรให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ของครูในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพงานเป็นส าคัญ และการพัฒนาครูยังต้องมีความต่อเนื่องไปพร้อมๆ กับการ
ปฏิบัติงานประจ าของครู ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การปฏิบัติจริง การให้ข้อมูลย้อนกลับ การ
ติดตาม ซึ่งการพัฒนาครูที่ดีนั้นควรให้ครูเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในกระบวนการพัฒนานั้น พร้อมทั้งมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (มารุต พัฒผล. 2556: 578 อ้างอิงจาก Montalbano and 
other. 2013) ซึ่งการสะท้อนคิดตนเอง (Self-Reflection) โดยมีการต้ังค าถามที่มีพลังให้ครูได้
ใคร่ครวญ ตรวจสอบความคิดของตนเอง น าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (มารุต พัฒผล. 2556: 
579 อ้างอิงจาก Aypay and Aypay. 2011) 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนาสมรรถนะครูมีวิธีการที่หลากหลาย การเลือกน ามาใช้
ขึ้นอยู่กับความต้องการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ สถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้ง
ความต้องการของครูโดยภาพรวม แล้วการพัฒนาครูมีวิธีการ เช่น การใช้กรณีศึกษา (Case Study 
Method) การให้ค าปรึกษา (Consulyation) การใช้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) การใช้ระบบการ
สอนงาน (Coaching) การใช้ชุมชนนักปฏิบั ติ  (Community of Practice) การนิ เทศติดตาม 
(Supervision) การสะท้อนคิดตนเอง (Self-Reflection) การช่วยเหลือเชิงเทคนิค (Technical 
Assistance) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Discuss 
Meeting) การประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ (Education Conferences or Seminars) การ
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เยี่ยมโรงเรียน (School Visit) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การศึกษาแบบ
ออนไลน์ (Online Course) การพัฒนาทั้งโรงเรียน (Whole School Improvement) (มารุต พัฒผล. 
2556: 580)  

2. มโนทัศน์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Research for Learning Development) 
หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาต้องมุ่งไปที่ คุณภาพการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมาย

สูงสุดของการจัดการศึกษาที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้ อนึ่งสิ่งที่
บ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษาก็คือ คุณภาพของผู้เรียน ซึ่งครูอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ ยวข้องต้อง
ร่วมมือกันผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้ ในที่นี้บุคคลที่มีส่วนส าคัญมากที่สุดในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนก็คือ ครูอาจารย์ ผู้ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้จัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น ครูอาจารย์จึงเป็น
ความหวังสูงสุดในการสร้างคุณภาพของผู้เรียนและเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจและฝาก
ความหวังไว้มากที่สุดจากผู้ปกครอง ประชาชน และสังคม การที่ครูอาจารย์จะสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครอง ประชาชนและสังคมได้นั้น ครูอาจารย์
จะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับศาสตร์การสอน ศาสตร์การเรี ยนรู้ และ
ศาสตร์การวิจัย ประกอบกับในปัจจุบันเป็นโลกของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากที่สุด ครู
อาจารย์จึงต้องเอาใจใส่มุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนโดยจะต้องค านึงถึงกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้และผล
การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูอาจารย์จึงต้องมุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพซึ่งจะต้องอาศัยเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่
หลากหลาย และต้องปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ใหม่ โดยครูอาจารย์มีบทบาท
เป็น ครูอาจารย์นักวิจัย (Teacher Researcher) โดยใช้การวิจัยเป็นงานเสริมเพิ่มคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ของครูอาจารย์ กล่าวคือ ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ หรือ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของ
ผู้เรียน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน การวิจัยลักษณะนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หรือ
การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) ซึ่งครูอาจารย์นักวิจัยจะต้องด าเนินการสอดแทรกไว้
เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมโนทัศน์ใหม่ของการจัดการเรียนรู้ที่การ
จัดการเรียนรู้และการวิจัยไม่ได้แยกออกจากกัน แต่การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้หรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท าให้ครูอาจารย์มีบทบาทเป็นครูอาจารย์นักวิจัย 
โดยท าหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ เมื่อมีปัญหาการเรียนรู้เกิดขึ้น ครูอาจารย์ก็ศึกษาค้นหาวิธีการ
หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยสอดแทรกให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะให้เรียนรู้คู่วิจัย กล่าวคือ จัดการเรียนรู้และท าการวิจัยไป
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ด้วย การวิจัยลักษณะนี้จึงมีคุณค่าหรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและอาจารย์ การวิจัยลักษณะนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
การวิจัยในชั้นเรียน หรือการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการวิจัยที่เอ้ือประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูอาจารย์ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2559:  
2-3) 

2.1 ความหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
“การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” เป็นค าที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับที่แก้ไข พ.ศ.2545 ในมาตรา 30 ซึ่งระบุว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา” นอกจากนี้ยังมีค าอ่ืนๆ ที่ใช้ใน
ความหมายเดียวกันหรือมีนัยอย่างเดียวกัน คือ การวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัยในห้องเรียน 
(Classroom Research) การวิจัยของครูหรือการวิจัยโดยครู (Teacher Research: Teacher-
based Research) การแสวงหาความรู้เชิงสะท้อนผลด้วยตนเอง (Self-Research Enquiry) การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการหรือการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research) ดังนั้น การท าความเข้าใจกับความหมายของ “การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้” จึงอาศัยแนวคิดและความหมายของการวิจัยดังกล่าวเป็นฐานความคิดในการ
อธิบายความหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งนักวิชาการได้เสนอไว้ดังนี้ 

ตามแนวคิดของการวิจัยปฏิบัติการ นักวิชาการจะให้ความหมายในเชิงกระบวนการที่
เน้นบทบาทของผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานและน าผลการศึกษามาปรับปรุง
แก้ไขปัญหาของตนเอง ดังที่ กิตติพร ปัญญาภิญโญผล (2549: 15) ให้ความหมายว่า การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบถึงการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบั ติงานเองเพื่อ
เข้าใจยิ่งขึ้นหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานที่ท าอยู่ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ซึ่งได้จากการรวบรวม 
การร่วมมือ การสะท้อนตนเอง และการใช้วิจารณญาณประกอบภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่
ยอมรับกัน และธีรวุฒิ เอกะกุล (2551: 5) ให้ความหมายว่า การวิจัยปฏิบัติการ หมายถึง การ
รวบรวมหรือการแสวงหาข้อเท็จจริง โดยใช้ขั้นตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อสรุปอันน าไปสู่การแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใน
ขอบข่ายที่รับผิดชอบ โดยผู้วิจัยมีการปรับปรุงแก้ไขและด าเนินการซ้ าหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งผล
การปฏิบัติงานนั้นบรรลุจุดประสงค์หรือแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ได้ส าเร็จ และในกรณีทาง
การศึกษา การวิจัยปฏิบัติการเป็นการด าเนินงานของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา



  
 

30 

หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษา การปรับปรุงพัฒนาโครงการ
ทางการศึกษาของสถานศึกษา และการพัฒนานโยบายและระบบการวางแผนการศึกษา (พิชิต 
ฤทธิ์จรูญ. 2559: 5) 

ความหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในกรอบบริบทของการศึกษา การเรียน
การสอน หรือการจัดการเรียนรู้ ประมวลได้ดังนี้ 

ประวิต เอราวรรณ์ (2545: 3) กล่าวถึงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนว่า เป็นการ
วิจัยประยุกต์ที่ด าเนินการควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของครู ซึ่งต้องใช้กระบวนการที่น่าเชื่อถือและ
เป็นระบบในการแสวงหาค าตอบในสภาพการณ์หรือบริบทของชั้นเรียน โดยมีครูเป็นนักวิจัย ทั้ง
ผลิตงานวิจัยและบริโภคงานวิจัย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ครูเป็นผู้ท าการวิจัยและน าผลการวิจัย
ไปใช้ โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ 1) วิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน หรือพฤติกรรม
นักเรียน 2) วิจัยเพื่อค้นหาค าตอบต่อข้อสงสัยในการปฏิบัติงานของครู และ 3) เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

รัตนะ บัวสนธ์ (2552: 94) ให้ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนว่า 
เป็นการวิจัยที่มุ่งค้นหาความจริงเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนหนึ่ง  ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
หรือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการสอนของครู   

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2553: 24) สรุปความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไว้
ว่า หมายถึง การวิจัยปฏิบัติการที่ครูได้แสวงหาวิธีการหรือนวัตกรรม ทางเลือกในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  

สุวิมล ว่องวาณิช (2556: 21) ได้อธิบายความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนไว้ว่า เป็นการวิจัยที่ท าโดยครูผู้สอนในชั้นเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และน า
ผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ทั้ งนี้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน  

ราตรี นันทสุคนธ์ (2556: 25) กล่าวว่าการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หมายถึง 
กระบวนการหาความรู้หรือวิธีการใหม่ ๆ รวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ในการ
เรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนของตนเอง หรือเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการวิจัยใช้ได้เฉพาะกลุ่มที่ท าการศึกษา 

ในส่วนของนักวิชาการต่างประเทศที่ได้ให้ความหมายของวิจัยปฏิบัติการในบริบท
ของการเรียนการสอนในท านองเดียวกันมีดังนี้ มาร์ชและสตาฟฟอร์ด (พิชิต ฤทธิ์จรูญ . 2559: 5 
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อ้างอิงจาก Marsh and Stafford. 1984: 149) ให้ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในบริบทของ
การเรียนการสอนว่า เป็นรูปแบบของการแก้ไขปัญหาของครูที่เกิดจากการน าหลักสูตรไปใช้ ซึ่ง
สามารถช่วยเหลือให้ครูน าหลักสูตรไปใช้ในชั้นเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ในขณะที่ 
Gibson (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2559: 5 อ้างอิงจาก Beattie. 1989: 112 อ้างอิงจาก Gibson. 1986) ให้
ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในบริบทของโรงเรียนว่า เป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและ
ชั้นเรียน โดยครูผู้สอนมีความต้ังใจที่จะแก้ปัญหาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของตนเอง ซึ่งอาศัยกระบวนการสะท้อนกลับต่อผลการแก้ปัญหาด้วยตนเองและการปฏิบัติงาน
ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้สึก แนวความคิดของตนเองมากกว่าของผู้เชี่ยวชาญ การวิจัย
ปฏิบัติการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานได้เพิ่มพูนความสามารถและควบคุม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโคซี (พิชิต ฤทธิ์จรูญ . 2559: 6 
อ้างอิงจาก Koshy. 2010: 1) ที่ให้ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในบริบททางการศึกษาว่า
เป็นวิธีการศึกษาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติการเรียนการ
สอน การประเมินผล และการสะท้อนผลต่อการปฏิบัติงาน โดยการมีส่วนร่วม และการร่วมคิด ร่วม
ด าเนินงานจากผู้ร่วมงาน ซึ่งจะต้องเก็บข้อมูลรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานทางการศึกษาให้ดีขึ้น 

นอกจากนี้ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2556: 34) สรุปความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนไว้ว่า หมายถึง การวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยครู
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการวางแผนแก้ปัญหา โดยศึกษาสภาพการณ์หรือปัญหาการเรียนรู้ที่เกิด
ขึ้นกับผู้ เรียน และครูแสวงหาวิธีการหรือนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
ปฏิบัติการแก้ปัญหาหรือพัฒนา สังเกตผลหรือตรวจสอบผลการแก้ปัญหา และสะท้อนผลกลับต่อ
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อหาทางปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจน
บรรลุผลส าเร็จของการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสรุปได้ดังแผนภาพที่ 3 
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ภาพประกอบ 2 ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

ที่มา: พิชิต ฤทธิ์จรูญ.2556 : 35 

กล่าวโดยสรุป การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มี
เป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
วางแผนแก้ปัญหา โดยศึกษาปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และครูแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา
หรือการเรียนรู้ ปฏิบัติการแก้ปัญหา ตรวจสอบผลการแก้ปัญหาและสะท้อนผลต่อการแก้ปัญหา
การเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อหาทางปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลส าเร็จของการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.2 ลักษณะของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จะมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนที่

เป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน หรือปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
ด าเนินไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน ใช้วิธีการวิจัยที่ไม่ซับซ้อน โดยมุ่งน าผลการวิจัยมา
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นด้วยเหตุเพราะ 
“ความคิดและจิตใจของครู” ที่มีความปรารถนาดีต่อผู้เรียน ต่อผู้ปกครอง ต่อประชาชนและ
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ประเทศชาติ ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะการมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 30 ที่ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ในแต่ละระดับการศึกษาแล้วครูจึงต้องท าวิจัย แต่ผู้วิจัยเห็นว่าครูต้องท าวิจัยด้วย “ใจ หรือการมี 
จิตวิจัย” ที่ต้องการช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ ครูที่
เป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียนและมีแนวโน้มที่จะท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มักจะมีค าถามการ
วิจัยอยู่ในความคิดและจิตใจตลอดเวลา การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจึงมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนั้น ๆ ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะของการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ไว้ดังนี้ 

ประวิต เอราวรรณ์ (2545: 12) กล่าวว่า การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีลักษณะ 3 
ประการ ดังนี้  1) ปัญหาการวิจัยเกิดจากการท างานในชั้นเรียนหรือเกี่ยวกับการเรียนการสอน      
2) ผลการวิจัยน าไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ 3) การวิจัยด าเนินไปพร้อมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน กล่าวคือสอนไปวิจัยไปแล้วน าผลการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาและท าการ
เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น 

วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2546: 3) กล่าวว่า การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีลักษณะส าคัญ 
ดังนี้ 1) จุดเริ่มต้นของการวิจัยเกิดจากข้อข้องใจในการเรียนการสอนที่ครูพบ ครูต้องการปรับปรุง
หรือแก้ปัญหานั้น ๆ โดยครูจะลงมือคิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาขึ้นเอง 2) ปัญหาการวิจัยเป็น
ประเด็นปัญหาที่ เล็กแต่มีความหมายส าหรับการเรียนการสอนโดยตรง 3) เป็นการวิจัยใน
สภาพการณ์จริงของห้องเรียน ไม่ได้จัดสถานการณ์ใหม่ หรือจัดห้องเรียนใหม่ขึ้นมาส าหรับการ
วิจัยโดยเฉพาะ 4) มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับผู้เรียน ผู้สอน กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจน
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน (Classroom Context) 5) เป็นการวิจัยที่มุ่งน าผลการวิจัยไปใช้
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 6) เป็น
การวิจัยที่ท าควบคู่ไปกับการเรียนการสอนปกติ นั่นคือ ครูผู้สอนจะท าหน้าที่สอนและท าหน้าที่วิจัย
ไปพร้อม ๆ กัน 7) เป็นการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างการคิดเชิงสะท้อน (Reflective 
Thinking) และปฏิบั ติ (Action) อย่างชัดเจน กล่าวคือ มีการพินิจพิเคราะห์ ทบทวนทั้งก่อน 
ระหว่าง และหลังการทดลองปฏิบัติ และ 8) เป็นการวิจัยที่มีความยืดหยุ่น ปรับให้เหมาะสมกับ
สภาพการเรียนการสอน เช่น อาจเป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยด าเนินการให้กลมกลืนกับการสอน
ของครู ใช้สถิติไม่ซับซ้อน เป็นต้น ข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยอาจจะขาดน้ าหนักไปบ้างในด้านความ



  
 

34 

เที่ยงตรงเมื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยทั่วไปที่อิงทฤษฎีและหลักการที่เข้มงวด แต่จะเป็นการวิจัยที่
ให้ประโยชน์โดยตรงต่อครูผู้วิจัย 

สุวิมล ว่องวาณิช (2556: 21-22) กล่าวถึงลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ ไว้ดังนี้ 
ผู้วิจัยคือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน (ในทางการศึกษา ผู้วิจัย คือ ครู) สิ่งที่ถูกวิจัยคือการ
ปฏิบัติการทางการศึกษา วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ การพัฒนาการเรียนการสอน การค้นคว้า
หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การพัฒนาวิชาชีพ วิธีการวิจัย คือ กระบวนการค้นหาข้อความรู้ที่
มีขั้นตอนหลักส าคัญ คือ การวิจัยและการปฏิบัติ ซึ่งมีลักษณะส าคัญ 4 ประการ คือ 1) การ
สะท้อนกลับผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเองและผลที่เกิดขึ้น 2) การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน/เพื่อนร่วมงานมีส่วนในการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานและผลที่
ได้รับ 3) กระบวนการที่ด าเนินงานเป็นวงจรต่อเนื่องและท าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และ 
4) ผลที่ได้จากการวิจัยน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ดังนั้นการวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียนคือ
การวิจัยที่มีลักษณะดังตาราง 1 

ตาราง 1 ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

ประเด็นพิจารณา ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ใคร ครูผู้สอนในห้องเรียน 
ท าอะไร ท าการแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
ที่ไหน ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
เม่ือไร ในขณะที่การเรียนการสอนก าลังเกิดขึ้น 
อย่างไร ด้วยวิธีการวิจัยที่มีวงจรการท างานต่อเนื่อง และสะท้อนกลับการท างานของ

ตนเอง (Self-Refection) โดยขั้นตอนหลัก คือ การท างานตามวงจร PAOR 
(Plan, Act, Observe, Reflect & Revise) 

เพื่อจุดมุ่งหมายใด มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
ลักษณะเด่นของการวิจัย เป็นกระบวนการวิจัยที่ท าอย่างรวดเร็ว โดยครูผู้สอนน าวิธีการแก้ปัญหาที่

ตนเองคิดขึ้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนทันทีและสังเกตผลการแก้ปัญหานั้น มี
การสะท้อนผลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนครูในโรงเรียน เป็นการ
วิจัยแบบร่วมมือ (Collaborative Research) 

 ที่มา: สุวิมล ว่องวาณิช (2556: 22) 
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สุวิมล ว่องวาณิช (2556: 28) กล่าวว่า งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไม่ได้มุ่งเน้น
สร้างผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ผู้เรียนเองก็สามารถเป็นผู้วิจัยได้เพื่อหา
ยุทธวิธีต่าง ๆ ที่มีประสิทธิผลที่สุดส าหรับการเรียน ส าหรับตัวผู้สอนเองก็ท าวิจัยในชั้นเรียนทั้งครู
และผู้เรียนก็เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาการเรียนการสอน ในระหว่างการท าวิจัยทั้งครูและ
นักเรียนควรพูดคุยหารือเกี่ยวกับยุทธวิธีต่าง ๆ และเมื่อได้ผลการวิจัยก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู ซึ่ง
ท าให้องค์กรครูเป็นหน่วยงานที่มีพลังเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น นอกจากนี้งานวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนท าได้ทั้งแบบทางการและแบบไม่เป็นทางการ ครูอาจท าวิจัยคนเดียวหรือจับมือกับ
นักวิชาการมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นก็ได้  

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2556: 37-47) กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน สรุปได้ดังนี้ 1) จุดเริ่มต้นของการวิจัย การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเกิดขึ้นเนื่องจากมีปัญหา
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู แล้วครูเกิด
ความคิด ความต้องการ หรือมีความเป็นกัลยาณมิตร ปรารถนาดีต่อผู้เรียนที่จะหาทางแก้ไขปัญหา
หรือช่วยเหลือผู้เรียนโดยแสวงหาวิธีการหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 2) ขอบเขตการวิจัย การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมี
ขอบเขตที่แคบและเฉพาะเจาะจง โดยมุ่งท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหรือสภาพการเรียนรู้ในชั้น
เรียน หรือมุ่งปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 3) ครูผู้สอนเป็น
ศูนย์กลางของกระบวนการวิจัยทั้งหมด โดยครูผู้สอนเป็นเจ้าของเรื่อง เจ้าของปัญหาการเรียนรู้ที่
จะต้องหาวิธีการแก้ไขหรือพัฒนา ครูจึงต้องเป็นผู้ด าเนินการวิจัยและใช้ผลการวิจัยเอง 4) การ
ด าเนินการวิจัยจะด าเนินการไปพร้อมๆ กับการเรียนการสอนตามปกติ และ 5) ครูผู้สอนจะต้องน า
ผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน หรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูให้ทันต่อเหตุการณ์หรือสภาพปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 

ราตรี นันทสุคนธ์ (2556: 30) สรุปลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ไว้ดังนี้ 
1) ผู้วิจัยยังคงท างานตามปกติของตน 2) ไม่ต้องสร้างเครื่องมือวิจัย 3) ไม่มีข้อมูลจ านวนมาก 4) 
ไม่ต้องทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5) ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการสังเกต พูดคุย และการวิเคราะห์
เนื้อหา 6) ใช้เวลาท าวิจัยไม่นาน 7) ความยาว 2 - 3 หน้าต่อเรื่อง 8) นักเรียน/ครูได้รับการแก้ไข
หรือพัฒนา 9) ไม่มีการระบุประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง 10) ไม่ต้องใช้สถิติสรุปอ้างอิง 
และไม่มีระดับนัยส าคัญ 11) ไม่มีการทดสอบก่อนหลัง 12) ไม่มีกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 13) เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ มากกว่าเชิงปริมาณ และ 14) เน้นการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาของนักเรียน/
ครู บางคน บางเรื่อง และ Mettetal (นพวรรณ ศรีเกตุ. 2557: 23 อ้างอิงจาก Mettetal. 2001: 6-
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13) ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างงานวิจัยแบบทางการ และงานวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน ไว้ดังแสดงในตาราง 2 

ตาราง 2 ความแตกต่างระหว่างงานวิจัยแบบทางการ และงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

ประเด็น งานวิจัยแบบเป็นทางการ งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
เป้าหมายของการวิจัย ความรู้ที่ได้สามารถน าไป

อ้างอิงได้ 
ความรู้ส าหรับประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์เฉพาะ 

วิธีการในการระบุปัญหา ทบทวนจากงานวิจัยชิ้นก่อนๆ ปัญหาหรือเป้าหมายที่เผชิญ 
กระบวนการในการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

ส่วนใหญ่ใช้แหล่งปฐมภูมิ สามารถใช้แหล่งทุติยภูมิได้ 

วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
เป็นตัวแทน 

นักเรียนหรือกลุ่มที่ต้องการศึกษา 

การออกแบบการวิจัย มีการควบคุมอย่างเคร่งครัด  
ใช้ระยะเวลานาน 

ไม่เคร่งครัดสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ในขณะที่ศึกษา และใช้
ช่วงเวลาสั้นๆ 

กระบวนการวัดผล ประเมินและวัดผลก่อน การวัดผลที่สะดวก หรือแบบสอบ
มาตรฐาน 

วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบทางสถิติ หรือเทคนิค
ทางคุณภาพ 

เน้นการปฏิบัติ ไม่ต้องทดสอบ
นัยส าคัญทางสถิติ เสนอข้อมูล
ดิบ 

การประยุกต์ใช้ผลการวิจัย เน้นย้ านัยส าคัญทางสถิติ เน้นความส าคัญทางการปฏิบัติ 

ที่มา: นพวรรณ ศรีเกตุ. 2557: 23 อ้างอิงจาก Mettetal. 2001: 13 

 
 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่กล่าวมา
ข้างต้น สรุปได้ว่า ลักษณะส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนต้องมีการด าเนินงานที่เป็น
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วงจรต่อเนื่อง มีกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม และเป็นกระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งของการ
ท างานปกติ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้จริง การน าแนว
ทางการวิจัยปฏิบัติการไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนจึงมีลักษณะที่กิจกรรมการเรียนการ
สอนก าลังด าเนินอยู่ ก็ต้องมีการวิจัยเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรียน และท า
การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผู้เรียนควบคู่กันไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัยและการพัฒนา
จึงเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานพร้อมกันในการท างานปกติ และจะเห็นได้ว่าการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนมีหลายรูปแบบโดยสามารถจัดรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

รูปแบบที ่1 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาของ
การเรียนและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการวิจัยส่วนมากจะมีลักษณะเป็นการศึกษานักเรียนเป็น
รายกรณี 

รูปแบบที่  2 การวิจัยปฏิบั ติการในชั้นเรียนเพื่อทดลองวิธีการหรือพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน ซึ่งวิธีการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนนี้ จะพัฒนาขึ้นเพื่อใช้
แก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู 

รูปแบบที่ 3 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
ก็คือการท่ีครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการสอนของตนเอง 

รูปแบบที่ 4 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง การวิจัยใน
ลักษณะนี้มีลักษณะแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และเป็นวิธีการวิจัย
ที่มีวงจรการท างานต่อเนื่องและสะท้อนกลับการท างานของตนเอง ที่มีการวิจัยอย่างน้อย 3 ระยะ 
ซึ่งการวิจัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะน าไปสู่การพัฒนาวิชาชีพได้ 

2.3 กระบวนการในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
กระบวนการวิจัยเป็นขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถ

ด าเนินการวิจัยได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งจะช่วยให้ได้ค าตอบของการวิจัยอย่าง
น่าเชื่อถือ ในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครูนักวิจัยต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นไป
ตามล าดับขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ซึ่งจะท าให้ครูนักวิจัยสามารถด าเนินการวิจัยบรรลุ
เป้าหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ส าเร็จ ในส่วนนี้ผู้วิจัยจึงได้ประมวลแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักการศึกษา นักวิชาการต่าง ๆ ดังนี้ 

ประวิต เอราวรรณ์ (2545: 5) เสนอกระบวนการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มี 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 1) การส ารวจสภาพการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนของการส ารวจสภาพการปฏิบัติงาน
ของครูว่ามีปัญหาอะไรบ้าง แล้ววิเคราะห์ปัญหาเหล่านั้นว่ามีสาเหตุมาจากอะไร และจะสามารถ
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ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสภาพการปฏิบัติงานในส่วนใดได้บ้าง 2) การวางแผน เป็นขั้นตอน
ส าหรับก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดวิธีการ และวางแผนเพื่อลงมือปฏิบัติ ในการค้นหาค าตอบหรือ
พัฒนานวัตกรรม และการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสภาพการปฏิบัติงานที่เป็นปัญหา 3) การลงมือ
ปฏิบัติ เป็นขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ และ 4) การสะท้อนผลการปฏิบัติ นักวิจัยต้องมี
การสะท้อนผลการปฏิบัติว่ามีสิ่งใดที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเพื่อสรุปผลและ
วางแผนปรับปรุงใหม่ต่อไป ส าหรับ สุวิมล ว่องวาณิช (2556: 42) กล่าวว่าการวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนมีกระบวนการด าเนินการวิจัยที่คล้ายกับหลักการวิจัยทั่วไป คือ มีการก าหนดปัญหา การ
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิจัย ส่วนที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจน คือ การ
สะท้อนผลเพื่อให้เกิดการวิพากษ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน  ส่วน 
Freeman (สุวิมล ว่องวาณิช. 2556: 42 ; อ้างอิงจาก Freeman.1998) ได้เสนอขั้นตอนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) เป็นการต้ังข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพที่เกิดขึ้น 2) เป็นการก าหนด
ปัญหาวิจัย หรือค าถามวิจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 3) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล 4) 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามวิจัย 5) เป็นการท าความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น และ 6) เป็น
การน าข้อค้นพบไปเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและใช้ประโยชน์  และ Mills (ณัฐธิดา พิมพ์หิน. 
2551: 30 ; อ้างอิงจาก Mills. 2003) ได้เสนอรูปแบบของกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การก าหนดจุดเน้นหรือประเด็นการวิจัย 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล 3) 
การวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล และ 4) การวางแผนปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการท า
การวิจัยปฏิบัติการจะเป็นไปตามรูปแบบ ดังนี้ 

 
 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการของการวิจัยปฏิบัติการ  

ที่มา: ณัฐธิดา พิมพ์หิน. 2551: 31 ; อ้างอิงจาก Mills. 2003 
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พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2556 : 49) เสนอขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียนไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้  2) การเลือกนวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหา 3) การออกแบบ
และสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหา 4) การใช้นวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนา และ 
5) การสรุปและรายงานผลการวิจัย 

Mertler (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2559: 44; อ้างอิงจาก Mertler. 2006: 23-29) ได้เสนอ
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการไว้ 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) ขั้นการวางแผน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย 
คือ การก าหนดประเด็นและขอบข่ายหัวข้อวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการพัฒนา
แผนการวิจัย 2) ขั้นปฏิบัติการ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย คือ การด าเนินการวิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 3) ขั้นการพัฒนาแผนปฏิบัติการ และ 4) ขั้นการสะท้อนผล 
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย คือ การแลกเปลี่ยนและการสื่อสารผลการวิจัย และการสะท้อนผล
กลับต่อกระบวนการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้หรือวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุป
ได้ว่าขั้นตอนและกระบวนการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีลักษณะเช่นเดียวกับขั้นตอนและ
กระบวนการวิจัยทางการศึกษาแต่จะก าหนดบริบทหรือขอบเขตการวิจัยในห้องเรียน ส่วนขั้นตอนที่
แตกต่างจากการวิจัยทั่วไป ได้แก่ การสะท้อนผลการวิจัย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน
ส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะเห็นได้ว่ามีนักวิชาการกล่าวถึงขั้นตอนและกระบวนการท าวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนไว้แตกต่างกัน สรุปได้ดังนี้  

กลุ่มที่ 1 แบ่งขั้นตอนและกระบวนการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไว้ 4 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจสภาพการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน ขั้นตอนที่ 3 
การลงมือปฏิบัติ และขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนผลการปฏิบัติ 

กลุ่มที่ 2 แบ่งขั้นตอนและกระบวนการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไว้ 5 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหา ขั้นตอนที่ 2 การเก็บข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์
ข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 การเสนอผลการวิจัย และ ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผลการวิจัย 

กลุ่มที่ 3 แบ่งขั้นตอนและกระบวนการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไว้ 6 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ต้ังข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดปัญหา
วิจัย ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 5 การท าความ
เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น และขั้นตอนที่ 6 การเผยแพร่ 
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การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครูนักวิจัยต้องด าเนินการให้เป็นระบบโดยใช้
ฐานความคิดจากกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งโดยทั่วไปจะเริ่มต้นด้วยการวางแผนแก้ปัญหา 
โดยครูนักวิจัยต้องวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ การเลือกนวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหา การออกแบบ
และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการวิจัย โดยครูนักวิจัยต้องลงมือแก้ปัญหาด้วย
นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น แล้วสังเกตผล เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นสุดท้าย
คือ การสะท้อนผลการวิจัย ซึ่งอาจสะท้อนผลการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อนครู ศึกษานิเทศก์ 
นักวิชาการ หรือผู้ เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเป็นผู้สะท้อนผลการวิจัยในเชิงวิพากษ์  และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการแก้ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ในโอกาสต่อไป 

2.4 ประโยชน์และความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ประโยชน์และความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หรือการวิจัยปฏิบัติการ

ในชั้นเรียนเกิดจากแนวคิดพื้นฐานในการบูรณาการวิธีการปฏิบัติงานกับการพัฒนาองค์ความรู้ที่
เกิดจากการปฏิบัติ ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตร และการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนด้วยการวิจัย เป็นการพัฒนาวิชาชีพครู แสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ครูด้วยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ และส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของการวิจัย
ทางการศึกษา ซึ่งกล่าวได้ว่าการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีความส าคัญต่อวงการการศึกษาเป็น
อย่างมาก ดังมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงประโยชน์และความส าคัญของวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไว้ 
ดังนี้ 

ประวิต เอราวรรณ์ (2545: 7) กล่าวว่า การท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนั้นมีข้อดี 
ดังนี้ 1) ช่วยให้ครูท างานอย่างเป็นระบบ เห็นภาพของงานตลอดแนว และมีการวางแผนในการ
ท างาน 2) ช่วยให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพ 3) ครู
สามารถสร้างและวิเคราะห์ทางเลือกอย่างหลากหลาย และตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีคุณภาพ 
มีเหตุผลและสร้างสรรค์ เพราะมองหาทางเลือกได้กว้างขวางและลึกซึ้ง 4) ครูที่ใช้กระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจะสามารถควบคุม ก ากับ และพัฒนาการปฏิบัติงานของตนได้ดี และ
ผลจากการวิจัยจะเป็นรูปธรรมหรือเป็นร่องรอยของความส าเร็จในการปฏิบัติงานของครู 5) น า
ผลการวิจัยไปใช้ในการก าหนดนโยบาย หรือมาตรการต่างๆ ของโรงเรียนได้ และ 6) ผู้เรียนมีการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

สุวิมล ว่องวาณิช (2556: 24-25) ได้สรุปเกี่ยวกับความส าคัญและความจ าเป็น
ของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ไว้ดังนี้ 1) ให้โอกาสครูในการสร้างองค์ความรู้ ทักษะการท าวิจัย 
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การประยุกต์ใช้ การตระหนักถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ดีขึ้น 2) เป็นการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงหรือสะท้อนผลการท างาน 3) เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติโดยตรง เนื่องจากช่วยพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 4) ช่วยท าให้เกิดการพัฒนา
ที่ต่อเนื่อง และเกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการวิจัยในที่ท างาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
เนื่องจากน าไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ และการแก้ปัญหา 5) เป็นการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติในการวิจัยท าให้กระบวนการวิจัยมีความเป็นประชาธิปไตย 
ท าให้ เกิดการยอมรับในความรู้ของ    ผู้ปฏิบั ติ 6) ช่วยตรวจสอบวิธีการท างานของครูที่มี
ประสิทธิผล และ 7) ท าให้ครูเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงประโยชน์ของการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไว้ว่า การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการ
พัฒนาวิชาชีพครู เนื่องจากให้ข้อค้นพบที่ได้มาจากกระบวนการสืบค้นที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ 
ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ และครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยัง
เป็นการพัฒนาผู้ที่มีส่วนร่วม น าไปสู่การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ และด้วยหลักการส าคัญของ
การวิจัยปฏิบัติการที่เน้นการสะท้อนผล ท าให้การวิจัยแบบนี้ส่งเสริมบรรยากาศของการท างาน
แบบประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และยอมรับในข้อค้นพบร่วมกัน การ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจึงท าเพื่อพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนา
วิชาชีพครู พัฒนาผู้เรียน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เป็นการกระท าเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดผลดีที่สุดด้วยตัวครูเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการ
เรียนการสอนหรือแก้ปัญหาของนักเรียน ปรับปรุงหรือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ใช้เป็นข้อมูลในการด า เนินงานบางอย่างหรือเฉพาะด้านเพื่อ
ประเมินผลและพัฒนาการปฏิบัติงานของครูหรือหน่วยงาน เป็นการพัฒนาวิชาชีพของครู 
(ประกอบ มณีโรจน์. 2544: 2; และ สุพักตร์ พิบูลย์. 2551: 21) 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559: 8-10) ได้สรุปความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ไว้ดังนี้ 1) ช่วยขจัดปัญหาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2) ได้สื่อ นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ 3) มีฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 4) ช่วยเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาชีพของครู ครูที่ได้ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จะท าให้ครูมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ครูได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพของครู
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแมกนิฟฟ์ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ : 2559: 9 อ้างอิงจาก McNiff. 1995: 21-22) 
กล่าวว่า การวิจัยปฏิบัติการหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ช่วยให้ครูเห็นผลของการได้เพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาชีพ 3 ประการ คือ (1) การวิจัยที่ครูท า ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานวิชาชีพของครู
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ว่าปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปถึงระดับความคาดหวังที่ครูต้ังไว้
หรือไม่ (2) การแลกเปลี่ยนความรู้จากงานวิจัยที่ได้ท าระหว่างครูนักวิจัย เพื่อนร่วมวิชาชีพ และ
บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง จะท าให้ครูเกิดการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพที่
สามารถประเมินการปฏิบัติงานของครู และปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของครูให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น (3) จากการที่ครูนักวิจัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ทางการวิจัย ครูสามารถ
ก าหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์การตัดสินคุณภาพงานของครูได้เอง โดยใช้มาตรฐานหรือเกณฑ์
เกี่ยวกับที่ผู้อ่ืนใช้ตัดสินคุณภาพงานของครู และปรับให้เข้ากับวิธีการของผู้อ่ืนที่ได้จัดว่าเป็นการ
พัฒนาทางวิชาชีพครูและครูควรจะได้เรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้มีการเพิ่มพูน
ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ดังนั้นจึงควรพิจารณาให้เห็นถึงความส าคัญของการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเป็นฐานของการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างยั่งยืนต่อไป และสุดท้ายการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้จะช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู 

สรุปได้ว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หรือการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมี
ประโยชน์และความส าคัญต่อวงการการศึกษาอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาชีพครู การพัฒนา
สถานศึกษาและการพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 

1. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีประโยชน์และความส าคัญต่อวิชาชีพครู 
เนื่องจากการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพความเป็นครูไปสู่ครูมือ
อาชีพ ช่วยให้ครูมีพลังอ านาจในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน ช่วยให้ครูมีความมั่นใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ช่วยให้ครูท างานอย่างเป็นระบบ สุดท้ายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
จะช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู 

2. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีประโยชน์และความส าคัญต่อผู้เรียน 
เนื่องจากการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนช่วยให้ผู้เรียนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับการพัฒนา
อย่างสมบูรณ์เต็มศักยภาพทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีประโยชน์และความส าคัญต่อสถานศึกษา 
เนื่องจากการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนช่วยให้โรงเรียนมีฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน
พัฒนาโรงเรียน สามารถก าหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

2.5 แนวทางการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หรือการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือส าคัญ

ของครูในการพัฒนาวิชาชีพของตน รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนานักเรียนของตนอีกด้วย 
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ดังนั้น ถ้ามีการพัฒนาการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูให้มีคุณภาพมากขึ้นก็เท่ากับว่า เป็น
การพัฒนาครูด้วย ซึ่งรูปแบบของการพัฒนาวิชาชีพที่นิยมใช้ในวงการการศึกษามี 2 รูปแบบ 
(ศศิธร เขียวกอ. 2548 ; อ้างอิงจาก Carrell Kuzmits และ Elbert. 1992) ได้แก่ 1) การฝึกอบรมใน
เวลาปฏิบัติงาน (On the Job Training) ได้แก่ การปฐมนิเทศ (Orientation) การช่วยเหลืองาน 
(Job Aids) ก า ร เป็ น ผู้ ชี้ แ น ะ  (Coaching) ก า ร ติ ด ต าม ดู แ ล  (Monitoring) ก า รฝึ ก ง า น 
(Apprenticeship Training) การสับเปลี่ยนต าแหน่งงาน (Job Rotation) และ 2) การฝึกอบรม
นอกเวลาปฏิบัติงาน ได้แก่ การบรรยาย (Lecture) การใช้บทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed 
Instruction) การจ าลองสถานการณ์  (Equipment Simulators) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(Computer-Assisted Instruction) ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ท า ง ไ ก ล  ( Teleconferencing) ก า ร
ประชุมสัมมนา (Conference or Discussion) และการศึกษาต่อ (Future Education)นอกจากนี้ 
สุวิมล ว่องวานิช (2549) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไว้ 4 แนวทาง 
ดังนี้ 1) การฝึกอบรม (Training) ซึ่งการฝึกอบรมให้ความรู้กับครูที่ต้องการท าวิจัยเป็นสิ่งจ าเป็นที่
ช่วยเสริมสร้างความรู้และพัฒนาให้เกิดทักษะในการท าวิจัยเป็น แต่ก็ไม่จ าเป็นต้องให้การอบรมที่
เน้นแบบแผนการวิจัยที่ยึดกรอบ หรือวิธีวิทยาที่สูงเกินไป เพราะไม่ใช่สิ่งจ าเป็นส าหรับการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน 2) การส่งเสริมการวิจัยแบบร่วมมือ (Collaborative Research) การวิจัย
แบบร่วมมือท าได้ 2 แบบ คือ การร่วมมือแบบล าดับขั้น (Hierarchical Collaboration) และการ
ร่วมมือแบบเท่าเทียม (Equal Collaboration) ถ้าครูจะท าวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้วิธีการแบบแรกก็
อาจเริ่มโดยอาศัยความร่วมมือกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัย ส าหรับแบบหลังเป็นการท า งาน
ร่วมกับกลุ่มเพื่อนในโรงเรียน โดยมีส่วนร่วมเท่าเทียมกัน คิดหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน หากจะเลือกใช้
วิธีนี้ ครูและเพื่อนครูก็ต้องมีความรู้ที่สามารถท าวิจัยได้ในระดับหนึ่ง 3) การสร้างเครือข่ายการท า
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากประสบการณ์ของครูไม่ว่าจะเป็นข้อ
ค้นพบ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนต่าง ๆ และจัดท าขึ้นเป็นวารสารและคู่มือ
ส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ใช้ศึกษาและใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู และ 4) การพัฒนา
หลักสูตรการผลิตครู โดยหลักสูตรการผลิตครูควรก าหนดเป้าหมายให้ครูก่อนประจ าการมี
ความสามารถเป็นนักวิจัยได้ ดังนั้นในหลักสูตรจึงควรจัดวิชาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกการท าวิจัยใน
โรงเรียนโดยใช้วิธีการต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูล ทั้งการสังเกต การสัมภาษณ์ หรือการเก็บข้อมูล    
เชิงปริมาณ การท ากรณีศึกษาเพื่อเชื่อมโยงทฤษฎีที่เรียนกับการปฏิบัติจริง การฝึกทดลองท าวิจัย
ในโรงเรียนเป็นการเตรียมครูในอนาคตให้เป็นนักวิจัยและสามารถควบคุมวิธีการเรียนรู้และการ
พัฒนาวิชาชีพของตน 
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2.6 สมรรถนะด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
สมรรถนะด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หรือสมรรถนะด้านการวิจัยปฏิบัติการใน

ชั้นเรียน เป็นอีกสมรรถนะหลักที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบั ติงานในวิชาชีพครู เนื่องจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้ครู
ต้องท าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (มาตราที่ 30) และให้ครูใช้การวิจัยเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนและครู (มาตราที่ 24(5)) อีกทั้งคุรุสภาก าหนดให้ผู้ที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ครูต้องมีมาตรฐานความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษา เป็น 1 ใน 11 มาตรฐานความรู้ของครู สาระ
ความรู้และในมาตรฐานความรู้ ทั้งนี้ได้มีผู้ให้ความหมายของสมรรถนะด้านการวิจัยไว้หลากหลาย 
อาทิ       ศจีมาส ขวัญ เมือง (2548: 9) กล่าวว่า สมรรถนะด้านการวิจัย หมายถึง ความรู้ 
ความสามารถเกี่ยวกับการท าวิจัยที่ครูอาจารย์มีประกอบด้วย ทักษะและเทคนิคการวิจัย ทักษะ
การหาทุนการบริหารงานวิจัย ทักษะสื่อสารส าหรับการวิจัย และการสร้างเครือข่ายและทีมวิจัย 
สอดคล้องกับกาญจนา ตระกูลวรกุล (2548: 5-6) กล่าวว่า สมรรถนะด้านการวิจัย หมายถึง 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และจรรยาบรรณนักวิจัยของครูในการสร้างความรู้ หรือค้นหาความ
จริงที่เชื่อถือได้ในการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งครูเป็นผู้ด าเนินการเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตน และสอดคล้องกับ อังศินันท์ อินทรก าแหง และ
ทัศนา ทองภักดี (2549: 7) กล่าวว่า สมรรถนะด้านการวิจัย หมายถึง ความสามารถของครู
อาจารย์ในการท าภารกิจด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ คิดค้นประดิษฐ์ พัฒนางานบนพื้นฐาน
ของการวิจัย และน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องาน ต่อตนเองและต่อสังคม ทั้งนี้มี
องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้ในการท าวิจัย 2) ทัศนคติต่อการท าวิจัย และ 3) ทักษะการ
ท าวิจัย และ     บุญสิทธิ์ ไชยชนะ (2552) ได้ศึกษาผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมการเห็นคุณค่าใน
ตนเองด้านบทบาทครูนักวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โดยศึกษาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนใน 3 องค์ประกอบ คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
เรียน ด้านเจตคติต่อการวิจัยในชั้นเรียน และด้านทักษะการวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนี้ปรีดา เบ็ญ
คาร (2548) ได้ศึกษาถึงการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนในกระบวนการพัฒนาการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู โดยก าหนดความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เป็นทักษะ
ที่แสดงออกมาใน 3 ลักษณะ คือ 1) ด้านความรู้พื้นฐานด้านวิธีวิทยาการวิจัย ประกอบด้วย 3 ด้าน 
คือ ด้านระเบียบวิธีวิจัย ด้านการวางแผนการวิจัย และด้านการเขียนรายงานการวิจัย 2) ด้าน
ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการ
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วิจัย, การระบุปัญหาการวิจัย, การก าหนดแนวคิดการวิจัย, การก าหนดนวัตกรรมการวิจัย, การ
ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา, การวางแผนการรวบรวมข้อมูล, การสะท้อนผล และการน าเสนอ
ผลการวิจัย และ 3) ด้านเจตคติต่อการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า สมรรถนะการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้มี 3 
องค์ประกอบ คือ 

1. องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง 
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย ได้แก่ ความส าคัญของการวิจัย การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา
การวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนเอกสารที่ เกี่ยวข้อง การสร้างและก าหนด
นวัตกรรม การออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา
ผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
และการเขียนรายงานการวิจัย 

2. องค์ประกอบด้านทักษะการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถ
ในการปฏิบัติการวิจัยตามขั้นตอนของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย การส ารวจ
และวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสร้าง
และก าหนดนวัตกรรม การออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การใช้นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย 

3. องค์ประกอบด้านเจตคติต่อการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้เชิง
ประเมินค่าถึงประโยชน์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ความรู้สึกที่มีต่อการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ และความพร้อมที่จะกระท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

2.7 ผลการศึกษาประเด็นวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
Gwnedolyn and Cowen (2000) ได้ด าเนินโครงการสนับสนุนให้ครูเป็นนักวิจัย เพื่อ

ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สนับสนุนให้ครู
ในโรงเรียนของชุมชนเอลค์ฮาร์ดในรัฐอินเดียน่า ที่มีความหลากหลายในพื้นฐานการสอน โดยแบ่ง
ครูเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อท าวิจัยในชั้นเรียนด้วยกัน เริ่มด าเนินการด้วยครูเพียง 5 คน ซึ่งโครงการนี้
ประสบความส าเร็จอย่างมากจนกระทั่งผู้บริหารของโรงเรียนต้องขยายโอกาสให้กับครูอ่ืน  ๆ บ้าง 
จึงได้ขอทุนสนับสนุนจากรัฐมาขยายโครงการ ท าให้ในปีต่อมามีครูถึง 67 คน เข้าร่วมโครงการวิจัย
ในชั้นเรียนส าเร็จอีก 22 โครงการ ในปีที่สองมีครูถึง 62 คน เข้าร่วมโครงการและท าวิจัยส าเร็จถึง 
82 โครงการ และในช่วงปีที่สาม มีครูอีก 50 คน เข้าร่วมและด าเนินโครงการส าเร็จอีก 17 โครงการ 
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ผลการเข้าร่วมโครงการของครู พบว่า ครูได้รับองค์ความรู้อันมีค่าต่อการจัดการเรียนการสอน และ
มีความรู้สึกมั่นคงในวิชาชีพ จึงท าให้เชื่อได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิรูปโรงเรียน และการพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
สนับสนุนการเรียนการสอนที่ท าให้ได้รับผลตอบสนองสะท้อนกลับมาจากผู้เรียน เกิดการยอมรับ
ในเนื้อหาที่เรียน ครูแต่ละคนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม และรู้สึกว่าได้รับการส่งเสริม
จากกลุ่ม 

Wideman (2002) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนโดย
ใช้วิจัยปฏิบัติการ และผลการสอนของเขตพื้นที่ (Provincial Test Results) การทดลองเกิดขึ้น
ในช่วงปีการศึกษา 1999-2000 มีครูผู้สอนเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 17 คน และมีผู้ฝึกท าวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ จ านวน 5 คน ซึ่งมาจากหลายโรงเรียน ท าการทดลองกับนักเรียนเกรด 3 และเกรด 6 
การวิจัยนี้เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการทดสอบของส านักงานตรวจสอบคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า  1999 (Education Quality and Accountability Office: EQAO) แ ล้ ว ให้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับที่ถูกต้องแก่ครูผู้สอน จากนั้นให้ครูผู้สอนจับคู่กันในลักษณะของกัลยาณมิตรเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ ค าติชมซึ่งกันและกัน (Critical Friend) โดยร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนตนเอง 
จากนั้นก าหนดปัญหาที่จะท าการปรับปรุงแก้ไข ต้ังค าถามวิจัย เก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และบันทึกข้อมูลหลังการทดลองจากการประเมินผลโดยตัวครูผู้สอนเองและจากการ
ทดสอบนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบของส านักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปี 2000 (EQAO) 
ผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการแก้ปัญหา ว่าการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการและการให้ข้อมูล
ย้อนกลับที่ถูกต้อง เป็นวิธีพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนได้ และเป็นการพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมืออาชีพ 

Su Ching Lin. (2003) ท าการศึกษาเกี่ยวกับการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม เพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการชั้นเรียน ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ครูรู้จักใช้กลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาในชั้นเรียนของตน กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ต้ังค าถามการวิจัย 2) การวางแผน 3) การลงมือปฏิบัติตามแผน 4) การสังเกต และ 5) 
การสะท้อนผล ในทุกขั้นตอนมีครูที่เริ่มฝึกหัดท าวิจัย จ านวน 1 คน และมีครูที่มีความช านาญ 
จ านวน 2 คน ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายแห่ง โดยใช้แบบบันทึกประจ าวันที่เขียนโดยครูที่เริ่ม
ฝึกหัดท าวิจัย การประชุมสัมมนา และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า การวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมช่วยให้ครูมีความเข้าใจในกลยุทธ์การสอนของตนเอง ซึ่งท าให้ครูที่เริ่ม
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ฝึกหัดท าวิจัยเกิดความรู้สึกถึงความแตกต่างของชั้นเรียนที่ตนเองสอนและพยายามปรับปรุง แก้ไข
ให้ประสบผลส าเร็จ 

พิรดา ธุระเจน (2550: 100-108) ได้ท าการวิจัยและพัฒนากระบวนการสืบสอบแบบ
ชื่นชมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของความมุ่งมั่นในการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู
ประถมศึกษา วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนาใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง โดยใช้
วิธีการเก็บข้อมูลแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นครูประถมศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 2 โรงเรียน โรงเรียน
ที่ 1 กลุ่มควบคุม มี 22 คน โรงเรียนที่ 2 กลุ่มทดลอง มี 25 คน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลความ
มุ่งมั่นในการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและประเมินคุณภาพของงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ก่อนท าการทดลองและหลังท าการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการท าวิจัยของครูที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างมีการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่องต่อภาคเรียน โดยมีการก าหนดรูปแบบ
งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยฝ่ายบริหารของโรงเรียน โดยไม่มีกระบวนการส่งเสริมใด ๆ ครูจึง
ท างานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนด้วยตนเองตามแต่ครูท่านนั้นถนัด โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบ และ
พบว่าครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน แต่มีความรู้สึกว่าตนเองมี
อุปสรรค เช่น ขาดความรู้  ขาดทักษะ ขาดที่ปรึกษา ขาดแหล่งความรู้ ท าให้การท างานวิจัยไม่
ประสบผลส าเร็จหรือไม่สมบูรณ์ และมีความต้องการการส่งเสริมการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ในด้านการหาแหล่งความรู้ การใช้คอมพิวเตอร์ การมีที่ปรึกษาในการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
เป็นต้น 2) ครูที่ได้รับการส่งเสริมโดยการสืบสอบแบบชื่นชมหลังการทดลองมีความมุ่งมั่นในการท า
วิจัย และคุณภาพของงานวิจัยสูงขึ้น และสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมการวิจัยตามวิถีปกติ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) รูปแบบการส่งเสริมการท าวิจัยโดยการสืบสอบแบบชื่นชมที่
เหมาะสม คือ กิจกรรมที่  1 Discovery ค้นหาสิ่งดีในตัวตน กิจกรรมที่ 2 Dreaming จินตนาการ
กว้างไกล กิจกรรมที่ 3 Design การออกแบบร่วมกัน กิจกรรมที่ 4  Destiny ไปให้ถึงจุดหมาย 

ณัฐธิดา พิมพ์หิน (2551: 86-93) ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัย
ปฏิบัติการของนิสิตครูผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่นิสิตครูที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัย ก จ านวน 225 คน และ
มหาวิทยาลัย ข จ านวน 153 คน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่อยู่ระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในปีการศึกษา 2551ในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผล
ต่อทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัย
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ปฏิบัติการจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีอาจารย์พี่ เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ คอยให้
ค าแนะน าเทคนิควิธีการวิจัยปฏิบัติการ สนับสนุนส่งเสริมให้มีการวางแผนด าเนินงานวิจัยอย่าง
เป็นล าดับขั้นตอน ด้านการปฏิบัติของนิสิต พบว่า นิสิตครูมีการศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก เอกสาร ต ารา คู่มือ 
งานวิจัย มีการเข้ารับการฝึกอบรม นอกจากนี้นิสิตครูยังได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนโดยครูใน
โรงเรียนคอยให้ค าแนะน าในการท าวิจัยปฏิบัติการ และโรงเรียนมีอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการท าวิจัย 
เช่น คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 2) กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย การนิเทศของอาจารย์พี่เลี้ยง การนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ 
การปฏิบัติของนิสิตครู และการสนับสนุนของโรงเรียน ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยการปฏิบัติของนิสิตครูส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการของนิสิตครูสูงที่สุด 3) 
ความต้องการจ าเป็นในการนิเทศของอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ พบว่า นิสิตครูมีความ
ต้องการจ าเป็นด้านการให้ค าแนะน าเทคนิควิธีการวิจัยปฏิบัติการ การเลือกใช้สถิติ การวิเคราะห์
ข้อมูล ส่วนความต้องการจ าเป็นในการปฏิบัติของนิสิตครู พบว่า นิสิตครูมีความต้องการจ าเป็น
ด้านการศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนกับอาจารย์        
พี่เลี้ยง ต้องการเข้ารับการอบรม และความต้องการจ าเป็นในการสนับสนุนจากโรงเรียน พบว่า 
นิสิตครูมีความต้องการจ าเป็นด้านการสนับสนุนจากครูในโรงเรียน โดยต้องการให้ครูในโรงเรียน
ชักชวนให้เข้าร่วมโครงการวิจัยต่างๆ หรือร่วมท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และต้องการให้โรงเรียน
ส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม สัมมนาเกี่ยวกับการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

บุญสิทธิ์ ไชยชนะ (2552: 90-102) ศึกษาผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมการเห็นคุณค่า
ในตนเองด้านบทบาทครูนักวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ขั้นฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูแบบเต็มรูป กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา ชั้นปีที่ 5 ที่อยู่ในขั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบเต็มรูป จ านวน 66 คน ที่ได้จากการ
สุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มละ 33 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนด้านการวิจัยในชั้นเรียนกับการใช้
โปรแกรม ที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองด้านบทบาทครูนักวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน 
ภายหลังควบคุมความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนก่อนการใช้โปรแกรม 2) นักศึกษาครูที่มีระดับ
การรับรู้ความสามารถตนในการวิจัยในชั้นเรียนสูงและต่ ามีการเห็นคุณค่าในตนเองด้านบทบาทครู
นักวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ภายหลังควบคุมความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนก่อน
การใช้โปรแกรม ไม่แตกต่างกัน 3) ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองด้านบทบาทครูนักวิจัยและ
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สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุ่มที่ใช้ / ไม่ใช้โปรแกรม ภายหลังการควบคุมความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนก่อนใช้โปรแกรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ซึ่งกลุ่มที่ใช้โปรแกรมมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่า ส าหรับสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
นั้นสามารถแยกได้ตามองค์ประกอบ พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ระดับเจตคติ
ต่อการวิจัยในชั้นเรียน และระดับทักษะการวิจัยในชั้นเรียน นักศึกษากลุ่มที่ใช้โปรแกรมมีค่าเฉลี่ย
สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้โปรแกรม 

ยุพิน ยืนยง (2553: 171-189) ได้ท าการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูเขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
และประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยใน
ชั้นเรียนของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนและนักเรียน เขตการศึกษา 5 อัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพ ฯ จ านวน 3 โรงเรียน ซึ่งเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมวิจัย จ าแนกเป็นครูผู้นิเทศและครู
ผู้รับการนิเทศ จ านวน 11 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 4 และ 6 จ านวน 328 คน 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้น
เรียน มีชื่อว่า ซีไอพีอี (CIPE Model) ประกอบด้วย หลักการมุ่งเน้นกระบวนการนิเทศที่เป็นระบบ
สัมพันธ์กัน และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการ
นิเทศและการท าวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการนิเทศ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 Classifying : C 
การคัดกรองระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการวิจัยใน
ชั้นเรียน เพื่อจัดกลุ่มครูและเลือกวิธีการนิเทศที่เหมาะสมส าหรับครูแต่ละกลุ่ม ขั้นตอนที่  2 
Informing : I การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ ขั้นตอนที่ 3 Proceeding : P การด าเนินงาน ได้แก่ 3.1 
การประชุมก่อนการสังเกตการสอน (Pre conference) 3.2 การสังเกตการสอน (Observation) 
3.3 การประชุมหลังการสังเกตการสอน (Post conference) ขั้นตอนที่  4 Evaluating : E การ
ประเมินผลการนิเทศโดยมีการก ากับ ติดตาม (Monitoring) อย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน และผลการ
ใช้รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู 
พบว่า ครูผู้รับการนิเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบหลากหลายวิธีก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการนิเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใช้รูปแบบ
การนิเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศ มีสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ใน
ระดับสูงมาก และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีอยู่ในระดับมาก และ
นักเรียนมีผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีของครูผู้รับการ
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นิเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใช้รูปแบบการนิเทศนักเรียนมี
ผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศ 

กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล (2553: 236-252) พัฒนารูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขา
การสอนคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์นิเทศก์ 4 คน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 10 
คน และนักเรียน 488 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนและการท าวิจัยในชั้นเรียนมีชื่อว่า PPME Mentoring Model ประกอบด้วย
องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และองค์ประกอบเชิง
ระบบสนับสนุน รูปแบบแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ / เตรียมความพร้อม 
(Preparing Phase = P) ระยะที่ 2 ระยะวางแผนการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Planning Phase 
= P) ระยะที่ 3 ระยะด าเนินการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring Phase = M) ประกอบด้วย
การด าเนินการประชุมก่อนการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า การสังเกตและการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ร่วมวิเคราะห์และการสะท้อนความคิดและการปฏิบัติ และการประชุมหลังกระบวนการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน า ระยะที่ 4 ระยะประเมินผลการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Evaluating Phase = 
E) ซึ่งรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบของ
ผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน 2) ผลการใช้รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า พบว่า สมรรถนะของ
อาจารย์นิเทศก์ในด้านการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าอยู่ในระดับสูงมาก สมรรถนะด้านการสอนและ
การวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตอยู่ในระดับสูงมาก นอกจากนี้ระดับความพึงพอใจของอาจารย์นิเทศก์
ต่อรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อ
การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และเมื่อพิจารณาผลการเรียนของ
นักเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยนิสิตกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อดุลย์ สนั่นเอ้ือเม็งไธสง (2553: 89-92) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการวิจัยใน
ชั้นเรียนของครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิเคราะห์โมเดลเชิง
เส้นตรงระดับลดหลั่น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยระดับครูและปัจจัยระดับโรงเรียนที่มี
อิทธิพลต่อสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวแปรระดับ
ครูมีอิทธิพลต่อสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จ านวน 5 
ตัวแปร คือ ตัวแปรความเป็นครูที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการท าวิจัย ตัวแปรความคาดหวังใน
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ผลการวิจัย เพศ อายุราชการ และลักษณะนิสัยที่เอ้ือต่อการท าวิจัยในชั้นเรียน แสดงว่าถ้าครูมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการท าวิจัย มีความคาดหวังในผลของการวิจัยและมีลักษณะนิสิยที่เอ้ือต่อ
การท าวิจัยแล้วครูก็จะมีสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสูงไปด้วย ครูเพศชายมีสมรรถนะการวิจัยใน
ชั้นเรียนสูงกว่าเพศหญิง ส่วนครูที่มีอายุราชการมากจะมีสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนต่ ากว่าครูที่
มีอายุราชการน้อย 2) ตัวแปรระดับโรงเรียนที่มีผลต่อสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมของครู
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ตัวแปรการสนับสนุนของผู้บริหาร ตัวแปรความร่วมมือจากเพื่อน
ครู ตัวแปรแหล่งค้นคว้าในการวิจัย ตัวแปรวัสดุส าหรับการวิจัย ตัวแปรแหล่งเงินทุนในการท าวิจัย 
และตัวแปรที่ปรึกษาในการท าวิจัย 

ปิยะเมศ อินทจ ารัส (2554: 77-84) ศึกษาผลการพัฒนาความรู้และเจตคติในการท า
วิจัยในชั้นเรียนของครูโดยวิธีการใช้เอกสารเสริมความรู้และการให้ค าปรึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียน
วัดมงคลวราราม ส านักงานเขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) หลัง
ศึกษาเอกสารเสริมความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและการให้ค าปรึกษา ครูที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท มีความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าหลังศึกษาเอกสารเสริมความรู้และการให้
ค าปรึกษา ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  2) หลังศึกษาเอกสารเสริมความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและการให้ค าปรึกษา ครูที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีเจตคติต่อการท าวิจัยในชั้นเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีเจตคติต่อการท าวิจัยในชั้นเรียนสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าครูมีเจตคติต่อการท าวิจัยในชั้น
เรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) การใช้เอกสารเสริมความรู้และการให้
ค าปรึกษาช่วยให้ครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมีพัฒนาการของความเข้าใจใน
การท าวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) การใช้เอกสารเสริม
ความรู้และการให้ค าปรึกษาไม่ช่วยให้ครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมี
พัฒนาการของเจตคติต่อการท าวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกัน 

เด่นดาว ชลวิทย์  (2554: 127-143) ได้ท าการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการเพื่ อ
เสริมสร้างความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งผู้วิจัยเจาะจงเลือก
โรงเรียน 9 โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม 
ได้รับวิธีการส่งเสริมความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนต่างกัน ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 วิธีการฝึกอบรม กลุ่มที่ 2 วิธีการเป็นพี่เลี้ยง กลุ่มที่ 3 วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลการวิจัย 
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พบว่า 1) ความต้องการจ าเป็น 5 อันดับแรกที่ครูต้องได้รับการพัฒนา คือ การเขียนผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนข้อเสนอแนะ การเขียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเขียนค าถามการวิจัย
และการเขียนอภิปรายผลการวิจัย 2) หลักสูตรฯประกอบด้วย เป้าหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ วิธีการน าหลักสูตรไปใช้
เสริมสร้างความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูมี  3 วิธีการ 
ได้แก่ วิธีการฝึกอบรม วิธีการเป็นพี่เลี้ยง และวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) ผลการตรวจสอบความ
เหมาะสมของหลักสูตรและวิธีการฯ พบว่า หลักสูตรและวิธีการฯ มีความเหมาะสมในการน าไป
พัฒนาความสามารถในการเขียนรายงานวิจัย ประเมินโดยการทดลองใช้กับครู 62 คน พบว่า ครู
แต่ละกลุ่มมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัยฯหลังการใช้หลักสูตรสูง
กว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครูที่ได้รับการเสริมสร้างความสามารถใน
การเขียนรายงานการวิจัยฯ ด้วยวิธีการฝึกอบรม วิธีการเป็นพี่เลี้ยง และวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนรายงานวิจัยฯหลังการใช้หลักสูตรแตกต่างกัน โดยกลุ่ม
ที่ได้รับการฝึกอบรม กับกลุ่มที่ได้รับการเป็นพี่เลี้ยงมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียน
รายงานวิจัย ฯ หลังการใช้หลักสูตรสูงกว่ากลุ่มที่เรียนรู้ด้วยตนเอง และกลุ่มที่ได้รับการฝึกอบรม 
กับกลุ่มที่ได้รับการเป็นพี่เลี้ยงมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนรายงานวิจัยฯหลังการใช้
หลักสูตรไม่แตกต่างกัน 

ล าพอง กลมกูล (2554: 208-224) ศึกษาอิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดต่อ
ประสิทธิผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิจัยแบบผสมวิธี ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการ
สะท้อนคิดที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ รู้ว่าท าอะไร-แก้ไขและปรับเปลี่ยน-เรียนรู้จาก
การกระท า-น าสู่ความเข้าใจใหม่-คิดให้เป็นนวัตกรรม-และทดลองท าตามที่คิด ปัจจัยที่เอื้อต่อการ
สะท้อนคิด ได้แก่  ปัจจัยคุณลักษณะนักวิจัย ปัจจัยพื้ นฐานการสะท้อนคิด ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านงานการสะท้อนคิด ส่วนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย ก) การวางแผนอย่างชัดเจน ข) การปฏิบัติการวิจัยอย่างมั่นใจ ค) การ
สะท้อนผลการวิจัยกับผู้อ่ืน ง) การมีนิสัยที่เอ้ือต่อการวิจัย และ จ) การมีความรู้ในการวิจัยเป็น
อย่างดี 2) อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดที่มีต่อการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีทั้งอิทธิพล
ทางตรงและทางอ้อมส่งผ่านผลลัพธ์จากการสะท้อนคิด อัจศรา ประเสริฐสิน (2555: 160-166) ได้
ท าการวิจัยและพัฒนาความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูโดยใช้เทคนิคการเสริมพลัง 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครู ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การอ่านงานวิจัยอย่างยึดมั่นผูกพัน การท าวิจัยและใช้ผลวิจัยอย่างยึดมั่นผูกพัน และการสะท้อน
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ผลวิจัยอย่างยึดมั่นผูกพัน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง เปรียบเทียบโมเดล
การวัดองค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครู แบบพฤติกรรมการวิจัยเป็นตัวแปรแฝง 
พฤติกรรมความยึดมั่นผูกพันเป็นตัวแปรสังเกตได้ กับแบบพฤติกรรมความยึดมั่นผูกพันเป็นตัวแปร
แฝง พฤติกรรมการวิจัยเป็นตัวแปรสังเกตได้ พบว่า โมเดลการวัดองค์ประกอบความยึดมั่นผูกพัน
กับการวิจัยของครู แบบพฤติกรรมการวิจัยเป็นตัวแปรแฝง ได้ค่า 2 / df มีค่าน้อยกว่าโมเดลแบบ
ที่สอง จึงเลือกใช้โมเดลนี้ในการวิเคราะห์ต่อไป 2) ภาพรวมครูมีความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัย
ระดับค่อนข้างน้อย โดยมีความยึดมั่นผูกพันในการท าวิจัยและใช้ผลวิจัยสูงกว่าองค์ประกอบด้าน
ความยึดมั่นผูกพันในการสะท้อนผลวิจัย และด้านความยึดมั่นผูกพันในการอ่านงานวิจัย 3) การ
พัฒนาเทคนิคการเสริมพลังจ าแนกเป็น 2 มิติ ได้แก่ การสนับสนุนส่งเสริม และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ แต่ละมิติประกอบด้วย การต้ังเป้าหมาย การสร้างความสามารถ และการพัฒนาตนเอง 
ท าให้ได้แนวทาง 6 แนวทาง แต่ละแนวทางมีกิจกรรมเสริมพลัง 2 กิจกรรม รวมทั้งหมด 12 
กิจกรรม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยในระดับมาก 5 คน ระดับ
ปานกลาง 9 คน และระดับน้อย 8 คน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
มีพัฒนาการการท าวิจัยดีขึ้น และต้องการท าวิจัยต่อไป 

กล่าวโดยสรุป ผลการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ต่างชี้ให้เห็นว่าผลการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้หรือวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาทั้งตัวผู้เรียนและ
ครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี โดยครูได้มีการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ทั้งในด้านพัฒนาวิธีสอนและสื่อ เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และ
พัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการเรียนให้ผลการเรียนที่ดีขึ้น รวมทั้งการน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมา
พัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูให้สูงขึ้น ทั้งนี้มีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาวิจัยในประเด็น
เกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน อาทิ การศึกษาผลการพัฒนาครูด้วยกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน การศึกษาผลการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา       
กลยุทธ์การจัดการชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยหลายท่านศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะการท า
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ กระบวนการสืบสอบแบบชื่นชม โปรแกรม
ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
การใช้เอกสารเสริมความรู้ร่วมกับการให้ค าปรึกษา กระบวนการสะท้อนคิด และเทคนิคการเสริม
พลัง  
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3. มโนทัศน์เกี่ยวกับการชี้แนะทางปัญญา (Cognitive Coaching) 
การชี้แนะทางปัญญา มีนักวิชาการหลายท่านเรียกชื่อแตกต่างกันไป ดังเช่น ที (Tee et 

all. 2009: 378) เรียกว่าการสอนแนะ การชี้แนะหรือการโค้ช (Coaching) ก๊อตเตสแมน (นงเยาว์ 
สมพิทยานุรักษ์.2559: 26 อ้างอิงจาก Gottesman and Jennings. 1994: 85) เรียกการสอนแนะ
หรือการชี้แนะว่าเป็นการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) หรือการโค้ชแบบร่วมมือกัน
ระหว่างเพื่ อน คอสต้า  (Costa and Garmston. 2002: 9) เรียกการสอนแนะหรือการชี้แนะ
(Coaching) อีกอย่างหนึ่ งว่ าการโค้ชทางปัญญ าหรือการชี้ แนะทางปัญญา (Cognitive 
Coaching) และมาสคีย์(Maskey. 2009: 65) ได้กล่าวว่าจากการศึกษาของเอ็ดเวิร์ด  (Edward. 
2007 , Cited by Maskey. 2009: 64) เรียกการสอนแนะหรือการชี้แนะว่าการโค้ชทางปัญญาหรือ
การชี้แนะทางปัญญา (Cognitive Coaching) นอกจากนี้ วิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต พัฒผล (2558: 
436) เรียกการชี้แนะทางปัญญาว่าการโค้ชการรู้คิด (Cognitive Coaching) ส าหรับการวิจัยในครั้ง
น้ี สนใจศึกษากระบวนการชี้แนะทางปัญญา (Cognitive Coaching) ซึ่งเป็นกระบวนการชี้แนะที่
ให้ความส าคัญกับกระบวนการทางสติปัญญา ช่วยให้ผู้รับการชี้แนะมีทักษะในการเรียนรู้ วิธีการ
เรียนรู้ วิธีประเมินและปรับปรุงตนเอง สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ ได้ด้วยตนเอง และสามารถน า
ความรู้นั้นมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในอนาคต (วิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต พัฒผล. 2558: 436) ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ประมวลความรู้เกี่ยวกับการชี้แนะทางปัญญาในประเด็นต่อไปนี้  1) ความหมายของการ
ชี้แนะทางปัญญา 2) ลักษณะและรูปแบบของการชี้แนะทางปัญญา 3) กระบวนการชี้แนะทาง
ปัญญา และ 4) วิธีการที่ใช้ในการชี้แนะทางปัญญา รายละเอียดมีดังนี้ 

3.1 ความหมายของการชี้แนะทางปัญญา 
ในบริบทของการจัดการหรือการพัฒนาองค์กร การชี้แนะ หมายถึงการให้ค าแนะน า 

การแนะแนว และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Rao. 2015) ซึ่งสอดคล้องกับ Dennen (2004) ที่กล่าวว่า การชี้แนะเป็นการให้
ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกที่จะช่วยบุคคล และองค์กร นอกจากนี้ 
Hamlin, Ellinger, & Beattie (2009) อธิบายเพิ่มเติมว่า การชี้แนะเป็นการให้ค าแนะน าจะช่วย
บุคคลทีมงาน และบุคลากรในองค์กร เพื่อให้มีทักษะใหม่ พัฒนาทักษะเดิม สร้างสมรรถนะและ
การปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล หรือพัฒนาบุคคล หรือการเจริญเติบโตของบุคคล 
เพื่อด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในทางการศึกษาการชี้แนะ (Coaching) หมายถึง 
รูปแบบหนึ่งของการนิเทศที่เป็นการอธิบาย กระตุ้น ชี้แจงและพัฒนาในการท างานของบุคคล โดย
บทบาทของผู้ชี้แนะจะเน้นไปที่การท างานให้ได้ตามเป้าหมายของงาน หรือการช่วยให้ครูสามารถ
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น าความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่หรือที่ได้รับมาจากบุคคลอ่ืนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2553) การชี้แนะจึงเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงบุคคลและการเรียนรู้   โดยจุดมุ่งหมายหลักของการชี้แนะ คือ การอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ โดยใช้การฟัง การสืบสอบ และการมอบหมายภารกิจ และการสนับสนุน
อย่างเหมาะสม (Devine, Meyers, & Houssemand. 2013) การชี้แนะทางการศึกษามักเกี่ยวข้อง
กับการท างานที่มีความแตกต่างกันและมีความก้าวหน้าที่ เติบโตเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ทั้งนี้ในทาง
การศึกษามักนิยมใช้ค าว่า การชี้แนะ ในความหมายที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน ถึงแม้จะใช้วิธีการ
ในการชี้แนะที่แตกต่างกันก็ตาม (Van Nieuwerburgh. 2012) ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้สนใจศึกษา
กระบวนการชี้แนะ โดยมุ่งศึกษากระบวนการชี้แนะทางปัญญาซึ่งมีจุดเน้นที่การกระตุ้นให้ผู้รับการ
ชี้แนะใช้กระบวนการคิดขั้นสูงด้วยตนเองเพื่อพัฒนาตนให้มีทักษะในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ 
วิธีการประเมินและปรับปรุงตนเอง สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และสามารถน าความรู้
นั้นมาพัฒนาตนเองในอนาคตได้ ทั้งนี้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการชี้แนะทางปัญญาไว้
ดังนี้ 

Mink, Owen, & Mink (ชนิพรรณ จาติเสถียร. 2557: อ้างอิงจาก Mink, Owen, & 
Mink.1993) ให้ความหมายว่า การชี้แนะทางปัญญาเป็นกระบวนการของบุคคลที่เรียกว่าผู้ชี้แนะ 
(Coach) สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนที่ช่วยให้ เขาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ผู้ชี้แนะช่วยให้บุคคลได้
บรรลุเป้าหมายการท างานในระดับที่สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ กระบวนการนี้เป็นการสร้างให้บุคคลมี
ความเข้มแข็งขึ้น ภูมิใจในตนเอง แสดงความสามารถซึ่งเป็นผลต่อการท างานที่จะตามมา 
กระบวนการชี้แนะทางปัญญาจึงเป็นกระบวนการเสริมพลังอ านาจ 

Costa; & Garmston (2002: 9) ได้กล่าวไว้ว่า การชี้ แนะทางปัญญา เป็นการ
ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้รับการสอนแนะ ได้ใช้กระบวนการคิดและกระบวนการทางปัญญาของตน
ในการเรียนรู้การปฏิบัติงานและตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยตนเอง เป็นการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนด้วยการน าตนเองของทั้งสองฝ่าย (Self Directed Learning) ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ที่ท าหน้าที่ชี้แนะ และผู้รับการชี้แนะ เป็นสื่อกลางที่ท าให้เกิดการคิด การพัฒนาและการ
สร้างความรู้ให้เกิดขึ้นภายในตนเองเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  

R. Pask; & B. Joy (2007: 102) ได้กล่าวว่า การชี้แนะทางปัญญาเป็นกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ของผู้ชี้แนะ ให้ผู้รับการชี้แนะได้รับการกระตุ้นในการฝึกการคิดแก้ปัญหา การ
ชี้แนะทางปัญญาช่วยให้ผู้รับการชี้แนะมีการพัฒนา มีการเรียนรู้โดยผู้ชี้แนะ จะใช้เทคนิคการชี้แนะ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผู้ชี้แนะที่ดีนั้นจะต้องมีทักษะต่าง ๆ ได้แก่ 1) ทักษะการสื่อสารอย่างมี
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ประสิทธิภาพ  2) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ 3) ทักษะการชี้แนะ 4) การให้ก าลังใจ 5) การ
เอื้ออ านวยความสะดวก 6) การต้ังเป้าหมาย 7) การแนะน า 8) การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 9) การ
จัดการความขัดแย้ง 10) การแก้ปัญหา 11) การให้ข้อมูลป้อนกลับ 12 ) การสะท้อนความรู้สึก 
และ 13) การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  

Maskey (2009: 65) ได้กล่าวว่า การชี้แนะทางปัญญา เป็นวิธีที่ส่งเสริมให้ครูรู้สึกว่า
ตนเองมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สามารถไตร่ตรองย้อนคิดการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง ท าให้เกิดประโยชน์ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน โดยผู้เรียนจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อ
ได้รับการสอนจากครูที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการชี้แนะ และครูผู้สอนรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถใน
ตน มีพลังอ านาจ มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น ทั้งยังรู้สึกถึงบรรยากาศที่มีความเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ เกิดความไว้วางใจและให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน 

Tee et all (2009: 377-378) ได้กล่าวไว้ว่า การชี้แนะทางปัญญาสามารถน ามาใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะการสอนของครู โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็น
การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ยังเป็นวิธีที่ส่งเสริมให้ครูรู้สึกว่า
ตนเองมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สามารถไตร่ตรองย้อนคิดการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง 

Glickman et al (2010: 295) ได้กล่าวว่า การชี้แนะทางปัญญา หมายถึง การ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนระหว่างกันของบุคลากรทางการศึกษา การชี้แนะมีจุดเน้นที่เป็นการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของกลุ่มครูผู้สอน ที่เป็นเพื่อนร่วมงานและมีประสบการณ์ที่ทัดเทียมกัน
ร่วมกันพัฒนาจัดการเรียนรู้ของกลุ่มทั้งฝ่ายผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ ให้ได้รับการพัฒนาบรรลุ
ตามเป้าหมาย โดยที่การชี้แนะ เป็นการพัฒนาตนเอง โดยเป็นการช่วยเหลือที่ใกล้ชิด 

Mullen, C. A& Fletcher, S. J. (2012: 24-25) ได้กล่าวถึงการชี้แนะทางปัญญา ว่า
เป็นการช่วยเหลือในเชิงวิชาชีพ เป็นการออกแบบการช่วยเหลือผู้รับการชี้แนะในด้านทักษะในการ
ท างาน ทักษะการเรียน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ก าลังใจในการท างานในประสบการณ์ใหม่  ๆ 
และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างผู้ที่ท าหน้าที่ชี้แนะ และผู้รับการชี้แนะโดยร่วมกันสะท้อนการ
คิด การแก้ปัญหาร่วมกัน โดยใช้ทักษะการชี้แนะ ซึ่งการชี้แนะมีพื้นฐานมาจากด้านจิตวิทยาและ
การให้ค าปรึกษา 

วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 309) กล่าวว่า กระบวนการชี้แนะปัญญา คือกระบวนการ
ของการเป็นสื่อกลางในการสนับสนุน ส่งเสริม สร้าง และพัฒนาสติปัญญาและความคิด การรับรู้
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และการตัดสินใจในการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน ดังนั้นในกระบวนการชี้แนะ ผู้ท า
หน้าที่ชี้แนะอาจจะเป็นได้ทั้ง 2 ฝ่าย ผลัดกันท าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะหรือผู้รับการชี้แนะ ซึ่งจะต้องใช้
ยุทธวิธีต่าง ๆ เพื่อช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งพัฒนาการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะในการตัดสินใจ 
และพัฒนากระบวนการคิดที่เกิดขึ้นภายในด้วยตังเอง ซึ่งกระบวนการคิดที่มีคุณภาพจะส่งผลถึง
พฤติกรรมการสอนหรือพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

ศิริรัตน์ ศิริวรรณ (2557: 13) ยังได้กล่าวอีกว่า การชี้แนะทางปัญญาเป็นกระบวนการ
ช่วยเหลือและเป็นทักษะการสื่อสาร เพื่อกระตุ้นหรือเอื้ออ านวยให้บุคคลพบวิธีการคิดโดยใช้ทักษะ
การสื่อสารสองทาง การถาม การฟัง ความกระจ่างแจ้ง และการสะท้อนกลับ จนค้นพบ ตระหนักรู้
ในตนเอง และปลดปล่อยศักยภาพของบุคคลโดยแสวงหาทางเลือกและวิธีการด าเนินการที่
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ท าให้ตนเองรู้สึกมั่นใจ พึงพอใจและเกิดความรู้สึกผูกพันที่จะลงมือ
ปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ได้พูดคุยไว้ 

วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 44) กล่าวว่า การชี้แนะทางปัญญา คือ
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะ ดึงศักยภาพของผู้รับการชี้แนะด้านต่าง 
ๆ ทั้งความรู้ ความสามารถ การคิด ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผู้รับการชี้แนะเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การชี้แนะทางปัญญาเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้เสริมสร้างและ
พัฒนาผู้รับการชี้แนะให้มีความรู้ ความสามารถ การคิดขั้นสูง มีวิธีการเรียนรู้ มีการประเมินตนเอง 
การก าหนดทิศทางการพัฒนาตนเองได้ 

สรุปได้ว่า การชี้แนะทางปัญญา หมายถึง กระบวนการในการพัฒนากระบวนการ
ทางปัญญา เพื่อเปลี่ยนแปลงด้านความคิดและพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจของผู้ได้รับ
การชี้แนะ โดยการให้ความช่วยเหลือหรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ภายนอก นอกจากนี้การชี้แนะทางปัญญาเป็นการด าเนินงานที่ใช้การมีปฏิสัมพันธ์แบบรายบุคคล
หรือกลุ่มย่อย มีผู้ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือจนท าให้ผู้รับการชี้แนะสามารถใช้กระบวนการทาง
ปัญญาจัดระบบความคิด เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ทบทวนการท างานของตนและหาแนวทาง
ในการพัฒนางานและแก้ปัญหาการท างานด้วยตนเอง มีเป้าหมาย คือ แก้ปัญหาในการท างาน 
พัฒนาความรู้ ทักษะหรือความสามารถในการท างาน การประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้และ
สามารถน าความรู้นั้นมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในอนาคต มีลักษณะปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชี้แนะกับ
ผู้รับการชี้แนะ และใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร
จึงต้องเรียนไปพร้อมกัน การให้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การเสริมพลังอ านาจเป็นการ
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ค้นหาพลังในตัวบุคคล เป็นกระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ ที่มีความสัมพันธ์กับ
วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 

3.2 กระบวนการของการชี้แนะทางปัญญา 
ในปัจจุบันได้มีการน ากระบวนการชี้แนะมาใช้ในการพัฒนางานมากขึ้น ซึ่ ง

กระบวนการชี้แนะที่น ามาใช้ส่วนใหญ่มีลักษณะ ดังนี้ 
Hargrove (2000) ได้เสนอขั้นตอนในการชี้แนะไว้ดังนี้ 

1) การต้ังเป้าหมายและจุดที่ต้องการพัฒนา 
 1) การสะท้อนประสบการณ์เพื่อให้ได้จุดท่ีต้องการพัฒนา 

1.2) สะท้อนว่าจะท าอย่างไรให้จุดที่ต้องการพัฒนานั้นบรรลุผลได้ 
1.3) การสื่อสารจากแนวคิด เรื่องราวหรือตัวอย่าง 

2) การสร้างความสัมพันธ์และวางแผนการชี้แนะ 
 3) การวางเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน ด้วยการคิดไปด้วยกัน 
 4) การวางเป้าหมายความสามารถ 
 5) การด าเนินการตามแผน 
 6) การจัดให้มีการทบทวนการเรียนรู้ท่ีได้ 

Mink et al. (ชนิพรรณ จาติเสถียร. 2557 อ้างอิงจาก Mink et al.1993) ได้เสนอ
ขั้นตอนในการชี้แนะไว้ดังนี้ 

1) ระบุเป้าหมายในการเรียนรู้ ควรเป็นเป้าหมายที่ร่วมกันระหว่างผู้ชี้แนะและ
ผู้รับการชี้แนะ โดยมีเป้าหมายที่อยู่บนความต้องการจ าเป็นของผู้รับการชี้แนะ เพื่อเป็นการท าให้
เห็นถึงช่องว่างของจุดที่ต้องการพัฒนาไปให้ถึงกับสภาพที่เป็นอยู่ และสิ่งที่ต้องการจะพัฒนานั้น
มักเกี่ยวข้องกับความรู้ เจตคติ ทักษะหรือพฤติกรรม 

2) การวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการพัฒนา ท าการวิเคราะห์เพื่อดูว่าสิ่งใดที่ต้องการ
พัฒนาเป็นการท าให้ผู้รับการชี้แนะได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ของตนเอง 

3) การพัฒนากิจกรรมการเรียน เป็นการด าเนินการให้ผู้รับการชี้แนะได้รับสิ่งที่
ต้องการพัฒนามาใช้ในการท างาน 

4) การออกแบบตารางการชี้แนะ เป็นการช่วยให้จัดการชี้แนะภายในเวลาที่
เหมาะสม ซึ่งต้องพิจารณาเรื่องทักษะที่จะฝึก ล าดับขั้นตอน สื่ออุปกรณ์และการประเมินผล 

5) การด าเนินการชี้แนะ แบ่งออกได้ดังนี้ 
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5.1) การเตรียมการ สร้างความกระจ่างระหว่างผู้ชี้แนะกับผู้รับการชี้แนะ
ว่าเป้าหมายคืออะไร ด้วยวิธีการอะไร โดยใช้การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

5.2)  การน าเสนอสิ่งที่ ต้องการพัฒนา โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

 5.3)  การให้ผู้รับการชี้แนะได้ฝึกปฏิบัติ โดยการน าความรู้หรือทักษะใหม่
ไปใช้ 

5.4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
5.5) การประเมินและติดตามผลทั้งหมด 

Jones (2005: 165) กล่าวว่า วงจรการชี้แนะนี้เป็นแนวทางกว้าง ๆ สามารถน าไป
ปรับใช้ให้เหมาะกับลักษณะการท างานของตนเอง หัวใจส าคัญของการชี้แนะอยู่ที่การนึกย้อน
สะท้อนผล (Reflection) เพื่อช่วยให้ผู้รับการชี้แนะเกิดการเรียนรู้ ดังนั้นการชี้แนะจึงได้ชื่ออีกอย่าง
หนึ่งว่าเป็นการชี้แนะแบบไตร่ตรอง (Reflective Coaching) และได้เสนอขั้นตอนการชี้แนะไว้ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การนิยาม (Definition) เป็นการวางเป้าหมายของการชี้แนะ มองภาพ
ความส าเร็จที่ต้องการให้เกิดขึ้น 

ข้ันท่ี 2 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ขั้นที่ 3 การค้นหา (Exploration) เป็นการแสวงหาแนวทางที่จะไปด าเนินการให้

ถึงจุดมุ่งหมายที่วางไว้ สู่การก าหนดแผนในการท างาน 
ขั้นที่  4 การวางแผนปฏิบั ติ  (Action) เป็นการวางแผนการปฏิบั ติ เพื่ อไปสู่

เป้าหมายที่วางไว้ 
ขั้นที่ 5 การลงมือปฏิบัติ (Implementation) เป็นการด าเนินการตามแผนที่ตกลง

ร่วมกัน รวมทั้งแนวทางในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ 
ขั้นที่ 6 การทบทวนการท างาน (Feedback) การอภิปรายถึงบทเรียนที่ได้จาก

การด าเนินงานว่าได้ความรู้ ความเข้าใจอะไรเพิ่มเติมบ้าง 
กมลวรรณ รวมเดชะ (2550: 25-27) กล่าวว่า กระบวนการชี้แนะมี  4 ขั้นตอน 

รายละเอียดโดยสังเขปมีดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การสังเกต 

ขั้นตอนแรกของการชี้แนะที่มีประสิทธิภาพก็คือ การสังเกตเพื่อให้เข้าใจ
สถานการณ์ รวมถึงตัวผู้รับการชี้แนะ และทักษะที่เขามีเสียก่อน วิธีที่ดีที่สุดที่จะรู้ได้คือการสังเกต 
โดยเป้าหมายของผู้ชี้แนะคือ การระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้รับการชี้แนะแต่ละคน รวมทั้ งรู้ถึง
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ผลกระทบที่พฤติกรรมของเขามีต่อเพื่อนร่วมงานและความสามารถของเขาในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย 

ขั้นตอนที่ 2 การสนทนาหาเหตุผล 
ขั้นตอนนี้เริ่มพร้อมกับการเตรียมการที่รอบคอบ ในขณะที่เตรียมการ ผู้ชี้แนะ

ควรท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการพูดคุยให้ชัดเจน รวมทั้งเรื่องที่ผู้ชี้แนะคิดว่าส าคัญ และผล
ที่จะตามมาหากว่าผู้ชี้แนะไม่ได้พูดถึงเรื่องเหล่านั้น  

ขั้นตอนที่ 3 การชี้แนะอย่างจริงจัง 
เมื่อผู้ชี้แนะเข้าใจสถานการณ์ และมีการวางแผนเรียบร้อยแล้ว การชี้แนะก็

สามารถเริ่มต้นได้ การชี้แนะอย่างจริงจังจะเป็นการให้ความเห็นและให้ค าแนะน าในวิถีทางที่ผู้รับ
การชี้แนะสามารถรับฟังได้ รวมทั้งตอบสนองและชื่นชมในคุณค่าของงาน การให้และรับข้อมูล
ป้อนกลับเป็นส่วนที่ส าคัญอย่างยิ่งของการชี้แนะอย่างจริงจัง 

ขั้นตอนที่ 4 การติดตามผล 
การชี้แนะที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการติดตามผล และการสั งเกต

ความก้าวหน้า ซึ่งจะช่วยให้แต่ละคนรักษาวิถีการปรับปรุงให้คงที่ ถ้าผู้รับการชี้แนะออกนอกลู่นอก
ทาง การติดตามผลจะเป็นโอกาสในการดึงเขากลับเข้ามา และการติดตามผลเป็นโอกาสที่จะ      
ชื่นชมความก้าวหน้า และหาโอกาสที่จะชี้แนะและให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างต่อเนื่อง หากต้องมีการ
ปรับแผนการปฏิบัติ ก็ควรปรับในระหว่างการประชุมติดตามผล 

เฉลิมชัย พันธ์เลิศ (2551) ได้ประมวลจากเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการชี้แนะ
ซึ่งสรุปได้ว่าการชี้แนะควรมีขั้นตอนดังนี้ 

1) การเตรียมการ ในขั้นตอนนี้ ถือ เป็นขั้นตอนส าคัญที่ ผู้ ชี้ แนะไปสร้าง
ความสัมพันธ์กับครูในโรงเรียน และท าความเข้าใจกับสภาพทั่วไปของโรงเรียน เป็นขั้นที่เก็บ
รวบรวมข้อมูล ท าความเข้าใจกับสภาพการท างาน ซึ่ง (Havard Business Essentials.2004: 8) 
เสนอว่า ขั้นตอนแรกของการชี้แนะที่มีประสิทธิภาพคือ การสังเกต เราจะไม่ ท าอะไรจนกว่าจะ
เข้าใจสถานการณ์ บุคคลและทักษะของบุคคลอย่างชัดเจน วิธีการที่ดีที่สุดที่ใช้ท าความเข้าใจ คือ 
การสังเกตโดยตรง (Direct Observation)  

กิจกรรมที่ท าในขั้นเตรียม ได้แก่ 1) การประชุมเตรียมการ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในกระบวนการท างาน ผู้บริหาร คณะครู และผู้ เกี่ยวข้อง ควรได้รับรู้ภาพใหญ่ของการชี้แนะ 2) 
การรวบรวมข้อมูล โดยการสนทนาพูดคุย สังเกตชั้นเรียน สังเกตการท างาน เพื่อใช้ประกอบการ
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วางแผนการชี้แนะ 3) การจัดอบรมให้ความรู้หรือทักษะใหม่ 4) การส ารวจเกี่ยวกับสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการชี้แนะ 5) การทดสอบความรู้ กรณีที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเฉพาะ 

ในขั้นตอนการเตรียมการนี้  ผลผลิตส าคัญที่ควรเกิดขึ้น คือ การได้จุดเน้นที่
ต้องการพัฒนาหรือชี้แนะ การตัดสินใจเลือกมีความส าคัญมาก เนื่องจากจะส่งผลต่อการท างานใน
ระยะต่อไป โดยหลักการแล้วพฤติกรรมที่หยั่งรากลึกจนกลายเป็นลักษณะนิสัย ก็ไม่อาจใช้การ
ชี้แนะเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ (Havard Business Essentials.2004: 18) จึงควรเลือก
ประเด็นที่เห็นว่าพัฒนาได้ภายในระยะอันจ ากัด 

2) การวางแผนปฏิบัติงาน ในขั้นนี้ เป็นการให้ความเห็นชอบร่วมกันในการ
วางเป้าหมายในการพัฒนาระหว่างผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ โดยการวางแผนการท างาน
ประกอบด้วย (Havard Business Essentials.2004: 37) 1) การก าหนดเป้าหมายเฉพาะที่
ต้องการพัฒนา 2) การก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการชี้แนะ อาจจรวมถึงการก าหนดวัตถุประสงค์
ย่อย ๆ ที่ควรบรรลุก่อนไปสู่เป้าหมายใหญ่ที่วางไว้ และ 3) การก าหนดขั้นตอนการท างาน เป็น
รายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน นอกจากนี้นักวิชาการบางท่านเสนอแนะให้มีการท า
สัญญาการชี้แนะ (Coaching Contract) กับผู้รับการชี้แนะ เพื่อให้การท างานเป็นระบบขึ้น 
นอกจากนั้นอาจมีการก าหนดพันธะสัญญา (Coaching Mission) ในระดับโรงเรียน เพื่อให้มี
ทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจนร่วมกัน (Hargrove. 2000: 137) 

3) การด าเนินการชี้แนะ ในขั้นของการด าเนินการชี้แนะ Blanchard and 
Thacker (2004: 268) เสนอแนะว่าการชี้แนะที่ดีควรเป็นการชี้แนะในสถานที่ท างาน ด้วยการให้
ค าแนะน า การสังเกตการท างาน การให้ข้อมูลป้อนกลับในลักษณะของการสอนไปพร้อมการ
ท างาน โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นวงจรการท างานที่มีการเกิดขึ้นซ้ าจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
Jones (2005: 164-165) น าเสนอขั้นตอนส าคัญของวงจรการชี้แนะ (Coaching Cycle) ว่าเป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่อง ดังนี้ ขั้นที่ 1 การนิยาม ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ ขั้นที่ 3 การสืบค้น ขั้นที่ 4 การ
วางแผนปฏิบัติ ขั้นที่ 5 การลงมือปฏิบัติ และ ขั้นที่ 6 การทบทวนการท างาน  

ในขั้นด าเนินการชี้แนะนี้ เมื่อด าเนินการไประยะหนึ่งผู้ชี้แนะจะพบว่ามีบางเรื่อง
บางประเด็นที่ครูยังไม่มีความรู้หรือยังไม่เข้าใจเพียงพอ ส่งผลให้ไม่สามารถสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กรณีนี้การชี้แนะไม่อาจท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ จึงควรมีการให้
ความรู้หรือฝึกทักษะเพิ่มเติม ด้วยการอบรม (training) หรือการสอน (instructing) เพื่อขยาย
ประสบการณ์ และจึงเริ่มด าเนินการชี้แนะต่อไป 
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4) การประเมินและการติดตามผล เมื่อการชี้แนะด าเนินไประยะหนึ่ง ควรจัดให้มี
การทบทวนการท างาน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการชี้แนะทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น หรือในกรณีที่ครูหรือโรงเรียนสามารถขับเคลื่อนกระบวนการชี้แนะด้วยตนเองได้ ก็ควร
จัดให้มีการติดตามผลการท างานเป็นระยะ วิธีการที่ใช้ประเมินมีได้หลายลักษณะ ได้แก่ 1) การให้
ครูร่วมกันในการประเมิน (Teachers as Peer Observation) 2) การมอบรางวัลให้ครูที่มีผลการ
สอนดีเยี่ยม (Teachers Awards) 3) การจัดให้หน่วยงานอ่ืนๆ มาร่วมประเมินการท างาน (Joint 
Area Review: JAR) 

วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล ( 2558: 64-67) ได้กล่าวไว้ว่าการชี้แนะที่น าไปสู่
กระบวนการชี้แนะและความส าเร็จของการชี้แนะ ดังต่อไปนี้ 

1. การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้รับการชี้แนะ โดยที่ผู้ชี้แนะต้องใช้กลวิธี เทคนิค
ต่าง ๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้รับการชี้แนะ ท าให้ผู้รับการชี้แนะสนใจอยากเรียนรู้ 
ก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้และอยากปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ ด้วยเหตุผลว่าเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญและมีประโยชน์ 

2. การให้ก าลังใจสนับสนุนผู้รับการชี้แนะ ผู้ชี้แนะมีความจริงใจในการชมเชย
ผู้รับการชี้แนะ เมื่อผู้รับการชี้แนะท าสิ่งต่าง ๆ ได้ส าเร็จ และให้ก าลังใจเมื่อประสบกับความ
ล้มเหลว โดยใช้ค าถามกระตุ้นการรู้คิดในการพัฒนาและปรับปรุงโดยไม่วิพากษ์ วิจารณ์ 

3. แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ผู้รับการชี้แนะ ผู้ชี้แนะที่มีประสบการณ์สูง จะ
สามารถเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้กับผู้รับการชี้แนะได้ โดยใช้ค าถามหรือ
การให้ผู้รับการชี้แนะคิดหาแนวทางด้วยตนเอง การเสนอแนวความคิด โดยไม่ลงมือท าให้ เพราะ
จะท าให้ผู้รับการชี้แนะไม่เกิดการเรียนรู้ 

4. สร้างความท้าทายให้ผู้รับการชี้แนะ ผู้ชี้แนะจ าเป็นต้องท าให้ผู้ เรียนเกิด
ความรู้สึกท้าทายในการเรียนรู้เพราะเมื่อผู้รับการชี้แนะเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้นั้น 
เป็นสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถของเขาท าให้เกิดความมุ่งมั่น ความอุตสาหะพยายามในการ
ที่จะเรียนรู้ให้ส าเร็จ 

5. ภาวะผู้น าทางวิชาการ ผู้ชี้แนะที่จะท าการชี้แนะได้ดีนั้น จ าเป็นต้องมีภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ คือ การมีความรู้ในเนื้อหาสาระที่ตนเองจัดการเรียนรู้และมีความสามารถในการ
น าความคิดรวบยอด หรือ main concept ของความรู้นั้นมาใช้ในการปฏิบัติจริง 

6. สุนทรียสนทนา เป็นการสื่อสารกับผู้รับการชี้แนะด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ใช้เหตุผล
หรือปัญญาในการพูด โดยไม่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึก รับฟังผู้เรียนด้วยใจที่เป็นกลางปราศจาก
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อคติ ไม่ด่วนสวนกลับ ไม่ด่วนสรุป สุนทรียสนทนาเป็นปัจจัยของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
(Transformative Learning) 

7. การถอดบทเรียน เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง 
เกี่ยวกับการชี้แนะ เช่น เทคนิคการต้ังค าถาม วิธีการจูงใจ วิธีการให้ผลย้อนกลับแก่ผู้รับการชี้แนะ 
เป็นต้น ผลจากการถอดบทเรียนจะท าให้ผู้ชี้แนะมีองค์ความรู้ที่มาจากการปฏิบัติ หรือเรียกว่า 
ปัญญาปฏิบัติ และสามารถน าไปเรียนรู้ต่อยอด 

8. ความผูกพันของผู้ชี้แนะกับผู้รับการชี้แนะ การชี้แนะเป็นความผูกพันส่วน
บุคคล คือ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถออกค าสั่งหรือบังคับให้ปฏิบัติตามได้ ผู้รับการชี้แนะที่มีความผูกพัน
กับผู้ชี้แนะ จะรับฟังค าแนะน าและน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง 

9. การต้ังค าถามกระตุ้นการคิด เป็นหัวใจส าคัญของการชี้แนะ เพราะการชี้แนะที่
ดีจะต้องใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะคิดและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การชี้แนะที่เป็น
มากกว่าการให้ค าตอบที่ถูกต้อง หากแต่อยู่ที่การดึงศักยภาพของผู้รับการชี้แนะออกมา แล้วให้
ผู้รับการชี้แนะพัฒนาด้วยตัวของเขาเองเต็มตามศักยภาพ 

วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 68-70) กล่าวว่า กระบวนการชี้แนะทาง
ปัญญาที่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) การก าหนดเป้าหมาย 2) การตรวจสอบ
สภาพจริง 3) การก าหนดทางเลือก 4) การตัดสินใจ และ 5) การประเมินผลการชี้แนะ มี
สาระส าคัญดังนี้  

1. การก าหนดเป้าหมาย (Goal) 
การก าหนดเป้าหมายของการชี้แนะส าหรับผู้รับการชี้แนะแต่ละบุคคล มุ่งเน้น

ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ทั้งด้านการรู้คิด ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งวิธีการ
ต้ังเป้าหมายควรก าหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้รับการชี้แนะ ในลักษณะที่เป็นรูปธรรมสามารถ
สังเกตได้ 

การก าหนดเป้าหมายของการชี้แนะที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมส าหรับ
ผู้รับการชี้แนะแต่ละคน จะช่วยให้การชี้แนะมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือท าให้ผู้ชี้แนะมองเห็น
เป้าหมายในการชี้แนะของตนเองด้วย อีกทั้งยังช่วยท าให้การประเมินผลการชี้แนะท าได้ง่ายและ
ตรงประเด็น 

2. การตรวจสอบสภาพจริง (Reality)  
การทบทวนสภาพจริงเกี่ยวกับคุณภาพของผู้รับการชี้แนะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ว่าเป็นอย่างไร มีความต้องการพัฒนาหรือต้องได้รับการชี้แนะในประเด็นใด ซึ่ งวิธีการตรวจสอบ
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อาจใช้วิธีการซักถามแบบไม่เป็นทางการ ผลของการตรวจสอบสภาพจริงจะเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับการก าหนดทางเลือกวิธีการชี้แนะ อีกทั้งการตรวจสอบสภาพจริงช่วยยืนยันความถูกต้อง
ของเป้าหมายของการโค้ชอีกด้วย 

3. การก าหนดทางเลือก (Option) 
การก าหนดเทคนิควิธีการชี้แนะบนพื้นฐานของสภาพจริงและตอบสนอง

เป้าหมายของการชี้แนะ เช่น การเลือกใช้เทคนิคสร้างความไว้วางใจ ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส พูด
ด้วยค าสุภาพ หรือเทคนิคการต้ังค าถามที่กระตุ้นให้คิด แสวงหาค าตอบ ค้นหาทางเลือก การ
ตัดสินใจ และการแก้ปัญหา เป็นต้น 

การก าหนดทางเลือกในการชี้แนะ ควรมีความสอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการได้รับการชี้แนะของผู้รับการชี้แนะแต่ละคน ซึ่งมีความแตกต่างกัน ตลอดจนสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้รับการชี้แนะ สภาพอารมณ์ในขณะนั้น (จริตในการเรียนรู้หรือแบบการเรียนรู้) การ
ก าหนดทางเลือกของการชี้แนะที่ถูกต้อง ช่วยสนับสนุนให้การชี้แนะประสบความส าเร็จ คือ การ
เรียนรู้และการคิดของผู้รับการชี้แนะ 

4. การตัดสินใจ (Will, Way, Forward) 
Will คือ การต้ังเป้าหมาย การมุ่งมั่นในการชี้แนะเพื่อให้ผู้รับการชี้แนะเกิด

การเรียนรู ้
Way  คือ แนวทางการปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

และก าหนดขั้นตอนการประสบความส าเร็จที่บรรลุในแต่ละขั้น 
Forward คือ การทบทวนผลการปฏิบัติ การเรียนรู้และพัฒนาต่อยอด 

การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับการชี้แนะ และลงมือปฏิบัติการชี้แนะ
เพื่อการบรรลุเป้าหมาย คือ การเรียนรู้และการคิดของผู้รับการชี้แนะ เกณฑ์การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดมีดังนี้ 

- เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับการชี้แนะ 
- ตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับการชี้แนะ 
- เปิดโอกาสให้ผู้รับการชี้แนะได้คิดและตัดสินใจ 
- ชี้แนะแล้วผู้รับการชี้แนะมีความสุขในการเรียนรู้ 
- ชี้แนะแล้วผู้รับการชี้แนะเกิดก าลังใจและพลังการเรียนรู้ 

5. การประเมินผลการชี้แนะ (Evaluation) 
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การประเมินผลการชี้แนะ มีแนวคิดเพื่อตรวจสอบว่าผู้ที่ได้รับการชี้แนะมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่ ด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล เช่น การทดสอบ การ
ซักถาม การประเมินผลงาน การสังเกตพฤติกรรม การสอบถามจากเพื่อนๆ ที่ร่วมกิจกรรมการ
ชี้แนะ เป็นต้น แล้วน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้รับการชี้แนะอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงเทคนิคที่ผู้ชี้แนะควรใช้ในการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้รับการชี้แนะ ได้แก่ 1) การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (feed – up) เป็น
การให้ข้อมูลพื้นฐานของการเรียนรู้ ได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ ภาระงาน ตลอดจนวิธีการวัดและเกณฑ์การประเมิน ซึ่งควรแจ้งให้
ผู้รับการชี้แนะทราบก่อนเริ่มชี้แนะซึ่งสามารถกระท าได้ตลอดทุกช่วงเวลาที่ผู้ชี้แนะเห็นว่าผู้รับการ
ชี้แนะต้องการแรงจูงใจในการเรียนรู้ 2) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เป็นการให้ข้อมูล
ย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ซึ่งช่วยให้ผู้รับการชี้แนะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ 3) 
การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed – forward) มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้รับการชี้แนะ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น มีจุดเน้นไปที่การเรียนรู้หรือการพัฒนาจะเกิดขึ้นใน
อนาคตมากกว่าการมองย้อนกลับไปที่ผลการเรียนรู้ หรือผลการที่เกิดขึ้นในอดีต 

วิริยา วิจิตรวาทการ (2562) กล่าวว่า ปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะท าให้การโค้ชมี
ประสิทธิภาพ คือการที่เราสามารถรับรู้ความรู้สึก และเข้าใจโลกจากมุมมองที่โค้ชชี่มองเห็น และ
เมื่อเห็นความทุกข์หรือความล าบากไม่เพิกเฉย ซึ่งการท าความเข้าใจผู้อ่ืนเป็นทักษะที่สามารถ
ฝึกฝนได้ ด้วยการเปิดใจรับฟังและเข้าใจความคิดความรู้สึกของโค้ชชี่ ไม่ใช้ประสบการณ์ อคติหรือ
ความคาดหวังส่วนตัวมาตัดสิน เพื่อให้โค้ชชี่วางใจและเปิดใจที่จะพูดคุย และการใช้ค าถามที่ทรง
พลังจะช่วยให้โค้ชชี่ คิดหรือสามารถจัดการความคิดของตนเป็นระบบเพื่อให้พร้อมประเมิน
สถานการณ์ มองหาทางเลือก และตัดสินใจเลือกวิธีการเดินหน้าต่อได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้โค้ช
ควรใช้เทคนิคทบทวนความเข้าใจก่อนถามต่อ (CPQ Technique) ซึ่งประกอบด้วย 1) จับประเด็น
ที่ก าลังสับสน (Clarify) 2) ทวนซ้ าความเข้าใจเพื่อสรุป (Placement)  และ 3) ถามเปิดประเด็น
เพื่อให้คิดต่อ (Question) อีกทั้งการตอบกลับหรือการแสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์จะท าให้
โค้ชชี่เรียนรู้จากการลงมือท า และน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงหรือต่อยอดงานให้ดีขึ้น และการสร้าง
แรงบันดาลใจ สร้างพลังให้โค้ชชี่ขับเคลื่อนความคิด การกระท าใดๆ ที่พึงประสงค์เพื่อให้บรรลุผล
ส าเร็จได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งจูงใจภายนอก สิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยให้การโค้ชประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
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กล่าวโดยสรุป กระบวนการของการชี้แนะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งนี้มีนักการศึกษาได้เสนอเกี่ยวกับกระบวนการชี้แนะค่อนข้างหลากหลาย 
เนื่องจาก การชี้แนะมีกระบวนการที่มีลักษณะเฉพาะ มีวิธีการชี้แนะหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมี
รายละเอียดค่อนข้างมาก จึงขอเสนอเฉพาะขั้นตอนของกระบวนการชี้แนะที่นิยมใช้ (เฉลิมชัย  
พันธ์เลิศ. 2549; Williamson. 2012) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นก่อนการชี้แนะ (Pre-Coaching) 
ก่อนด าเนินการชี้แนะ ผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะควรมีการตกลงร่วมกัน

เกี่ยวกับประเด็นหรือจุดเน้นที่ต้องการพัฒนาร่วมกัน ทั้งผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะต้องวางแผน
ร่วมกันว่าในแต่ละครั้งที่ด าเนินการชี้แนะนั้นจะชี้แนะในประเด็นใดหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ 
นอกจากผู้ชี้แนะจะเสนอแนะแล้ว ต้องให้ครูได้วิเคราะห์ตนเองให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ สามารถแก้ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดี การให้ค าชี้แนะจะ
ช่วยให้ครูสามารถสะท้อนภาพการปฏิบัติงานของครู เพื่อให้ตระหนักว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
น้ันจะต้องใช้วิธีการจัดการเรียนรู้อย่างไร 

 
 

ขั้นการชี้แนะ (Coaching) 
ในขั้นการชี้แนะเป็นการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งออกเป็น 1) 

การศึกษาต้นทุนเดิมในการศึกษาต้นทุนเดิมนั้นเป็นขั้นที่ผู้ชี้แนะจะท าความเข้าใจวิธีคิด วิธีการ
ท างาน และผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของครูว่าเป็นอย่างไร และอยู่ในระดับใด เพื่อน าข้อมูล
นั้นมาต่อยอดประสบการณ์ในระดับที่เหมาะสมกับครูแต่ละคน ซึ่งในขั้นนี้อาจใช้วิธีการต่าง  ๆ กัน
ไปตามประสบการณ์ ในระหว่างขั้นตอนนี้ครูและผู้ชี้แนะจะพบปะเพื่อหารือเกี่ยวกับการชี้แนะ 
มุ่งเน้นไปที่การเก็บรวบรวมข้อมูลกับครูที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และนักเรียน 2) 
การให้ครูประเมินการท างานของตนเองเป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ครูได้ทบทวนการท างานที่ผ่านมาของ
ตนเองด้วยการสะท้อนความคิด ให้ครูได้สะท้อนผลการท างานที่ดี และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
และ 3)ขั้นต่อยอดประสบการณ์ เป็นขั้นตอนที่ผู้ชี้แนะน าข้อมูลจากการสังเกต การท างาน และ
ข้อมูลที่ได้จากการฟังครูอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นของตนเองแล้วจึงต่อยอดประสบการณ์ใน
เรื่องเฉพาะนั้นเพิ่มเติม 

ขั้นสรุปผลการชี้แนะ (Post-Coaching) 
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ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผู้ชี้แนะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับครู เน้นการมีส่วน
ร่วมของครู ในการพูดคุยเพื่อวิเคราะห์ และคิดเกี่ยวกับการสอนของครู เพื่อสรุปผลของการให้ค า
ชี้แนะโดยเปิดโอกาสให้ครูได้สรุปผลเพื่อท าให้ครูได้เรียนรู้หลักการส าคัญที่จะน าไปปรับปรุงหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนของตนเองต่อไป ช่วยให้ครูได้ค้นพบพลังหรือวิธีการท างาน ที่ท าให้ครู
สามารถพึ่งพาความสามารถของตนเองได้ มีการวางแผนที่จะกลับมาชี้แนะร่วมกัน รวมถึง
สอบถามถึงความรู้ความเข้าใจใหม่ที่ได้รับการชี้แนะครั้งนี้จะเกิดในการปฏิบัติเพียงใด เพื่อน าไปสู่
ข้อตกลงในการติดตามและก าหนดขั้นตอนที่เหมาะสมต่อไป 

3.3 บทบาทของผู้ชี้แนะทางปัญญา 
ผู้ชี้แนะทางปัญญาเป็นผู้ชี้ทางให้กับบุคคลอ่ืน กระตุ้นให้คิดโดยบทบาทหลักของผู้

ชี้แนะทางปัญญา คือ การต้ังค าถามด้วยค าถามปลายเปิด และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจบุคคล
อ่ืนด้วยการฟังอย่างลึกซึ้งไปถึงความหมายที่แท้จริง และไม่ใช้การตัดสินผู้อ่ืน กล่าวคือ บทบาท
ของผู้ชี้แนะทางปัญญาจะต้องตั้งใจรับฟังที่ผู้อ่ืนพยายามบอกหรืออธิบาย และสนับสนุนให้บุคคล
นั้นด าเนินกิจกรรมต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย และจะต้องไม่ไปตัดสินว่าเขาท าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
แต่จะต้องชี้ทางให้เขาสามารถน าไปปฏิบัติด้วยตนเองได้จนส าเร็จ ซึ่งWilliamson (2012) เสนอ
บทบาทหลักที่ส าคัญของผู้ชี้แนะทางปัญญาที่ควรปฏิบัติไว้ 5 ประการ คือ ประการแรก ผู้ชี้แนะ
ทางปัญญาไม่ควรบังคับครู แต่ผู้ชี้แนะทางปัญญาควรสร้างบรรยากาศที่ท าให้ครูเปิดใจ และอยาก
ที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ชี้แนะ ประการที่สอง คือ การระบุเป้าหมายของครู โดยผู้ชี้แนะทาง
ปัญญาที่ดีควรจะช่วยให้ครูสามารถระบุเป้าหมายของตนเองได้ และผู้ชี้แนะทางปัญญาต้องช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสามารถบรรลุเป้าหมายนั้น ประการที่สาม คือ การฟัง ผู้ชี้แนะทาง
ปัญญาจะต้องมีทักษะการฟังที่ดี เนื่องจากทักษะการฟังเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดในการชี้แนะทาง
ปัญญา อีกทั้งผู้ชี้แนะทางปัญญาที่ดีจะต้องสร้างบรรยากาศท าให้ครูรู้สึกผ่อนคลาย ประการที่สี่ 
คือ การถามค าถามอย่างรอบคอบและรอบด้าน ผู้ชี้แนะทางปัญญาควรจะต้ังค าถามปลายเปิดที่
จะช่วยให้ครูได้สะท้อนตนเองออกมา โดยการชี้แนะทางปัญญาเป็นกระบวนการที่มุ่ งเน้นพัฒนา
ทางปัญญามากกว่า ดังนั้นการได้รับค าตอบจากครูจึงเหมาะสมมากกว่าที่ผู้ชี้แนะทางปัญญาจะ
ตอบค าถามเหล่านั้นเอง และประการสุดท้าย คือ การให้ข้อมูลป้อนกลับ ผู้ชี้แนะทางปัญญา
จะต้องให้ข้อมูลที่ไม่ใช่บอกว่าครูจะต้องท าอะไร แต่ต้องให้ข้อมูลที่ท าให้ครูอยากที่จะน าไปปฏิบัติ
ต่อไป ซึ่งข้อมูลนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่มาจากการสังเกต และการแสดงความคิดเห็นของครูอ่ืน ๆ โดย
ข้อมูลที่ให้ครูไปนั้นจะต้องไม่ไปตัดสินครูว่าสิ่งที่ครูท าดี หรือไม่ดี ผู้ชี้แนะทางปัญญาที่ดีจะต้องเปิด
มุมมองของครูให้เห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยตนเอง 
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3.4 ประโยชน์และผลกระทบของการชี้แนะทางปัญญา 
หลังจากที่มีการน าการชี้แนะมาใช้ในบริบททางการศึกษาโดยเฉพาะน ามาใช้ในการ

พัฒนาทางวิชาชีพครู พบว่าการชี้แนะมีประโยชน์และผลกระทบที่เกิดกับครูหลายประการ ประการ
แรก คือ การชี้แนะช่วยสร้างเสริมประสิทธิภาพส่วนบุคคล ช่วยพัฒนาและปรับปรุงการท างานของ
ครูให้ดีขึ้น ครูได้พัฒนาตนและท างานอย่างชาญฉลาด ประการที่สอง คือ เสริมสร้างก าลังใจให้ครู
ในการเติบโตทางวิชาชีพ เพิ่มโอกาสให้ครูได้สะท้อนความชัดเจนทางความคิด รวมถึงเพิ่มโอกาส
ในการสะท้อนบทบาทใหม่ ประการที่สาม คือ เพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่ครูท าให้ครู
สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ไปใช้ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาให้ครูประยุกต์ความรู้เพื่อออกแบบเกี่ยวกับการ
สอนและการเรียนรู้ ส่งเสริมและเปิดมุมมองการคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม พัฒนาเทคนิค
ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ท้าทาย ประการที่สี่ ช่วยส่งเสริมสมรรถนะการน าผลการวิจัยมาสร้าง
กิจกรรมในการเรียนรู้ให้แก่ครู ประการที่ห้า คือ สามารถปรับปรุงด้านคุณภาพชีวิตและความมั่นใจ
ในการท างานของครู ช่วยท าให้ความเครียดในการท างานของครูลดน้อยลงด้วย ครูพูดคุยกับเพื่อน
ร่วมงานมากขึ้น ลดความรู้สึกของการอยากออกจากสังคม เพื่อนร่วมงาน และสร้างเสริม
วัฒนธรรมในการท างานแบบร่วมมือกับเพื่อนครู ทั้งยังช่วยเพิ่มความตระหนักของการก าหนด
เป้าหมายที่เป็นจริงของครูให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน (Lord, Atkinson, & Mitchell. 2008; Thomas et al, 2004 cited in 
Allan. 2007; Opfer, Pedder, & Lavicza. 2011) 

อีกทั้งการชี้แนะทางปัญญาเป็นการชี้แนะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการคิดภายในของบุคคลที่จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก ทั้งนี้ Costa, & 
Garmston (2002) และเฉลิมชัย พันธ์เลิศ (2549) เสนอประเด็นในการชี้แนะทางปัญญาที่มุ่งเน้น
การส่งเสริมกระบวนการทางปัญญาที่มีพื้นฐานความเชื่อที่ว่า 1) พฤติกรรมทุกอย่างเป็นผลที่มา
จากความคิดและการรับรู้ของแต่ละบุคคล 2) การจัดการเรียนการสอนเป็นผลจากการตัดสินใจที่
จะกระท า 3) การเรียนรู้ในสิ่งใหม่จะต้องมีการจัดการความรู้และทางเลือกของความคิด และ 4)
บุคคลจะมีความเติบโตและงอกงามทางสติปัญญาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการชี้แนะทางปัญญาเป็น
วิธีการพัฒนาที่มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพขององค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติผ่านการวางแผนอย่าง
รอบคอบ และผลลัพธ์ที่เกิดจากการชี้แนะทางปัญญาโดยผลการวิจัยของ Edwards (2008 cited 
in Knight. 2009) ได้สะท้อนให้เห็นว่าการชี้แนะทางปัญญาท าให้เกิดผลลัพธ์ในด้านต่อไปนี้ 1) ท า
ให้นักเรียนมีคะแนนสอบที่ดีขึ้นและยังมีประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านอ่ืน ๆ มากมาย 2) การรับรู้



  
 

69 

ความสามารถของครูเพิ่มสูงขึ้น 3) เสริมสร้างการสะท้อนคิดระหว่างครู 4) เพิ่มความพึงพอใจใน
การท างานและจุดยืนในการท างานของครู 5) เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาชีพภายในโรงเรียน 6) 
ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างครูมากขึ้น 7) เพิ่มความช่วยเหลือทางวิชาชีพให้กับครู 9) เพิ่ม
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลของครู และ 9) เป็นประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ๆ ในสาขาอ่ืน ๆ นอกจากการ
สอน ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านแรกเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนและผลลัพธ์ด้านอ่ืน ๆ เป็น
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวครู 

3.5 ผลการศึกษาประเด็นวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการชี้แนะทางปัญญา 
จากการวิจัยของ Avalos (2011) ซึ่งรวบรวมและสังเคราะห์ความรู้จากบทความที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2000-2010 จ านวน 111 บทความ แสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มของการน าการชี้แนะและกระบวนการสะท้อนคิดมาใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมครู โดยใช้ผลสะท้อนกลับจากการบรรยายและการแลกเปลี่ยนมุมมองจากกลุ่ม รวมถึง
การน ากระบวนการสะท้อนคิดไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยสะท้อนความคิด 
ความรู้สึก ความเชื่อและความต้องการของครู ซึ่งการสะท้อนคิดจะช่วยสร้างอารมณ์ ความรู้สึกใน
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการชี้แนะพบประเด็นที่นักวิจัยสนใจศึกษา มี
หลากหลายประเด็น ซึ่งพบประเด็นที่ศึกษาหลัก ๆ สองกลุ่ม กลุ่มแรก นักวิจัยนิยมศึกษาผลการ
ทดลอง โดยให้ครูเข้าร่วมโปรแกรมการชี้แนะแล้วเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ก่อนและ
หลังการได้รับการชี้แนะ และ กลุ่มที่สอง นักวิจัยจะนิยมศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครูหลังจาก
ได้รับการชี้แนะโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นการศึกษาผลการทดลอง โดยให้ครูเข้าร่วมโปรแกรมการชี้แนะแล้ว
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ก่อนและหลังการได้รับการชี้แนะ พบว่างานวิจัยของ 
Everyson, & Smithry (2000) ศึกษาผลการทดลองโดยให้ครูเข้าร่วมโปรแกรมการชี้แนะจากพี่
เลี้ยงเพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มครูเข้าร่วมโปรแกรมชี้แนะจากครูที่มีประสบการณ์ พบว่า ครูที่เข้าร่วม
โปรแกรมการชี้แนะจากพี่เลี้ยงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากกว่า ครูสามารถจัดการเรียนการสอน 
การออกแบบ และสามารถท ากิจกรรมในชั้นเรียนได้ดี ทั้งยังส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอีก
ด้วย นอกจากนี้งานวิจัยของ McCollum, Hemmeter, & Hsieh (2013) ศึกษาผลการทดลองโดย
แบ่งครูออกเป็น ครูกลุ่มควบคุม คือ กลุ่มครูที่ไม่ได้รับการชี้แนะจากผู้ชี้แนะหรือโค้ช ส่วนครูกลุ่ม
ทดลอง คือ กลุ่มครูที่ได้รับการชี้แนะหรือโค้ช ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มครูที่ได้รับค าชี้แนะหรือโค้ชมี
การพัฒนาโดยน าทักษะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากกว่าครูอีกกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้การได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากผู้ชี้แนะหรือโค้ชช่วยส่งเสริมให้ครูเข้าใจทักษะเฉพาะต่าง ๆ ที่จะ
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น ามาใช้ในการเรียนการสอนได้ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากน้ีผลการวิจัยสะท้อนว่า ทักษะของครูในกลุ่มที่
ไม่ได้รับการชี้แนะมีการพัฒนาแตกต่างจากกลุ่มครูที่ได้รับการชี้แนะจากผู้ชี้แนะหรือโค้ชเป็นอย่าง
มาก  

ประเด็นศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครูหลังจากได้รับการชี้แนะ พบงานวิจัยของ 
Onchwari, & Keengwe (2008) ศึกษาผลการชี้แนะที่มีผลต่อการพัฒนาครูมืออาชีพ พบว่า การ
ชี้แนะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อครู ส่งเสริมให้ครูมีการปฏิบัติการสอนที่ดีขึ้น ทั้งยังช่วยพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชี้แนะและพี่เลี้ยงกับผู้ชี้แนะซึ่งยังช่วยปรับทัศนคติของครูที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการสอน นอกจากนี้  Davis, & Higdon (2008) ศึกษาผลระยะยาวเพื่อ
ตรวจสอบอิทธิพลในเชิงบวกต่อครูประสิทธิภาพของครูเป็นระบบมากขึ้น และครูสามารถตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติในชั้นเรียนได้ดีขึ้น ทั้งนี้ Allan (2007) ศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบ พบว่า 
การชี้แนะช่วยเพิ่มประสิทธิผลส่วนบุคคล เพิ่มความสามารถในการท างาน เพิ่มพลังในการท างาน 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบ
งานวิจัยของ Sumner (2011) ได้ศึกษาเรื่องการปฏิบัติการชี้แนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
และความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพื่อตรวจสอบลักษณะของการ
ด าเนินการชี้แนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยม ส ารวจความสัมพันธ์ที่เป็นไป
ได้ระหว่างการชี้แนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
และระบุลักษณะของโปรแกรมการชี้แนะที่ประสบความส าเร็จ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนของโรงเรียนที่มีผู้ชี้แนะ นั่นหมายความว่าโรงเรียนที่มีผู้ชี้แนะ
เข้าไปช่วยพัฒนาบางครั้งก็ไม่สามารถพัฒนาให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไป แต่
ข้อสังเกตของการวิจัยพบว่า การมีปฏิสัมพันธ์ทุกวันระหว่างผู้ชี้แนะกับผู้บริหารโรงเรียนจะมีการ
ช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  มิลินทรา กวินกมลโรจน์ (2557) ได้ท าการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการชี้แนะที่อิงทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาชุดความคิดด้านการจัดการ
เรียนการสอนของครูประถมศึกษา พบว่า มีขั้นตอนในการด าเนินงาน 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ก่อน
การชี้แนะ เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ชี้แนะกับครูเพื่อให้เกิดความไว้วางใจร่วมกัน ระยะที่ 
2 การชี้แนะเพื่อสร้างการเรียนรู้ มี 5 ขั้นตอน คือ 1) การตระหนักรู้ชุดความคิดของครู 2) การเปิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ชุดความคิดใหม่สู่การพัฒนาตนเอง 3) การประเมินเปรียบเทียบผลการ
จัดการเรียนการสอนของตนเองภายใต้กรอบชุดความคิดใหม่ 4) การด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนภายใต้กรอบชุดความคิดใหม่ 5) การส่งเสริมให้ครูน าชุดความคิดใหม่ที่ได้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ระยะที่ 3 หลังการชี้แนะ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และบูรณาการแนว
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ปฏิบัติงานใหม่ตามกรอบชุดความคิดใหม่เพื่อปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป ซึ่งหลัง
เข้าร่วมกระบวนการครูมีชุดความคิดด้านการจัดการเรียนการสอนแบบเติบโตและมีพัฒนาการ
สูงขึ้น  และกุณฑลี บริรักษ์สันติกุล (2558) ได้พัฒนากระบวนการเสริมสร้างความสามารถของครู
ในการออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดกลุ่มศึกษาทั้งคณะและการชี้แนะทางปัญญา พบว่า 
ขั้นตอนของกระบวนการมี 6 ขั้นตอน คือ 1) สร้างระบบกลุ่มศึกษาทั้งคณะ 2) ชี้แนะทางปัญญา 3) 
ก าหนดเป้าหมาย 4) จัดกลุ่มศึกษา 5) ฝึกฝน พัฒนา 6) ประชุมเพื่อสะท้อนคิด ซึ่งหลังเข้าร่วม
กระบวนการครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนสูงกว่าเข้าร่วมกระบวนการ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้ง ชนิพรรณ จาติเสถียร (2557) ได้พัฒนากระบวนการ
ฝึกอบรมครูประจ าการด้านการประเมินเด็กปฐมวัยโดยใช้จิตปัญญาศึกษาและการชี้แนะทาง
ปัญญา พบว่า กระบวนการประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ 2) การ
ไตร่ตรองปัญหา 3) การฝึกการรู้เท่าทันตน 4) การเพิ่มพูนความเข้าใจ 5) การชี้แนะรายบุคคล 6) 
การทบทวนไตร่ตรอง และผลการใช้กระบวนการพบว่าครูจ านวน 7 คน จาก 8 คน มีระดับ
ความสามารถในการประเมินเด็กปฐมวัยที่สูงขึ้น นอกจากนี้ จิตณรงค์ เอ่ียมส าอางค์ (2555) 
พัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการโค้ชและการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ พบว่า มีกระบวนการโค้ช 8 ระยะ คือ 1) การวิเคราะห์
ความต้องการจ าเป็นและก าหนดประเด็นการพัฒนา 2) การเตรียมการด้านความรู้และทักษะการ
ปฏิบั ติการโค้ช 3) การร่วมมือกันวางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 4) การ
ปฏิบัติการโค้ช 5) การทบทวนระหว่างกระบวนการและอภิปรายไตร่ตรองสะท้อนคิด 6) การ
ด าเนินการปฏิบัติการโค้ชต่อ  7) การทบทวนไตร่ตรองสะท้อนคิดและสรุปผล 8) การประเมินผล
การใช้รูปแบบการโค้ชร่วมกัน และพบว่าหลังการใช้รูปแบบการโค้ชครูมีสมรรถภาพการโค้ชและ
การจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบ อย่างมีนัยส า คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอวยชัย             
สุขณะล้ า (2559) ได้พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูตามแนวคิดกระบวนการชี้แนะเพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พบว่า ขั้นตอนในการเสริมสร้างสมรรถนะครูประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่  1) การสร้าง
ความสัมพันธ์ 2) การวางแผนสอนงานและเรียนรู้ 3) การลงมือปฏิบัติงาน 4) การสะท้อนผลหลัง
การปฏิบัติ 5) การตรวจสอบติดตามผล  

สรุปผลจากการศึกษางานวิจัย แสดงให้เห็นถึงการน ากระบวนการชี้แนะมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาครู โดยการเรียนรู้และพัฒนาภายในสถานศึกษาจะท าให้ครูได้เรียนรู้จาก
บริบทจริง ซึ่งการให้ระยะเวลาครูในการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มมีส่วนในการสนับสนุนครูแต่ละคนให้



  
 

72 

เกิดการเรียนรู้ เนื่องจากครูมีการทบทวนการน าผลการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อเรียนรู้ และมี
การสะท้อนความคิด ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้ ความคิด และการตัดสินใจ ซึ่ง
สามารถน ากระบวนการนี้ไปใช้ในการพัฒนาครูได้ รวมทั้งการพัฒนาครูควรมีความต่อเนื่องและ
ส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้ตลอดเวลา 

4. มโนทัศน์เกี่ยวกับกลยุทธ์อภิปัญญา (Metacognitive Strategies) 
อภิปัญญาเป็นกระบวนการก ากับทางปัญญาให้ตระหนักรู้ เกี่ยวกับความรู้และ

ความสามารถของตนเองและใช้ความเข้าใจในการควบคุมกระบวนการคิด การท างานของตนด้วย
กลวิธีต่าง ๆ อันจะช่วยให้การเรียนรู้และงานที่ท าประสบความส าเร็จตามต้องการ ซึ่งมีนักวิชาการ 
นักการศึกษา และนักวิจัยมากมายสนใจศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาหรือการน า             
อภิปัญญามาใช้ก ากับความคิดหรือการท างานด้านอ่ืน ๆ ให้ส าเร็จ ซึ่งผู้วิจัยประมวลองค์ความรู้
เกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ/ขั้นตอนของกลยุทธ์อภิปัญญาได้ดังนี้ 

4.1 ความหมายของกลยุทธ์อภิปัญญา 
Smith, Rook และ Smith (2007: 44) กล่าวว่า กลยุทธ์อภิปัญญา หมายถึง กลวิธีที่

บุคคลใช้ในการควบคุมกิจกรรมทางปัญญาของตนเอง ประกอบด้วยการก ากับดูแล (Monitor) 
และการควบคุม (Control and Regulate) กระบวนการทางปัญญาและกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเอง ส่วน Leutwyler (2009: 113) กล่าวว่ากลยุทธ์  อภิปัญญาเป็นกระบวนการภายในที่
เกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ในกระบวนการคิดของตนเอง ความเข้าใจความต้องการในการเรียนรู้ 
การควบคุมกระบวนการเรียนรู้ และการควบคุมกระบวนการทางปัญญาที่ใช้ในการเรียนรู้ของ
บุคคลนั้นเอง  Akyol, Sungur และ Tekkaya (2010: 2) กล่าวถึงกลยุทธ์อภิปัญญาว่าหมายถึง 
กระบวนการทางปัญญาในระดับที่สูงขึ้น ประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การก ากับดูแล 
(Monitoring) และการควบคุม (Regulating) ที่ผู้เรียนใช้ในการควบคุมกลยุทธ์ทางปัญญา หรือ
กระบวนการประมวลผลข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ เช่น การท่องจ า การขยายความคิด การจัด
โครงสร้าง เป็นต้น Neil J. Salkind (2008: 673) ได้ให้ความหมาย อภิปัญญา หมายถึง ความรู้
เกี่ยวกับการตรวจสอบและกระบวนการทางปัญญา และ Rogers (2010: 4) กล่าวว่า กลยุทธ์อภิ
ปัญญา คือ กระบวนการควบคุมปัญญาของบุคคล ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างความรู้และกลยุทธ์
การเรียนรู้ ความรู้ดังกล่าวประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์พุทธิปัญญา ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการใช้กลยุทธ์เหล่านั้น และความรู้เกี่ยวกับบริบทในด้านเวลาและเหตุผลที่ใช้แต่ละกลยุทธ์ 

กล่าวโดยสรุป อภิปัญญา หมายถึง กระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้
ในกระบวนการคิดของตนเอง ความเข้าใจความต้องการในการเรียนรู้ การควบคุมกระบวนการ
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เรียนรู้ และการควบคุมกระบวนการทางปัญญาที่ใช้ในการเรียนรู้ของบุคคล ซึ่งเป็นกระบวนการ
ทางปัญญาในระดับสูง ประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การก ากับดูแล (Monitoring) และ
การควบคุม (Regulating) และประเมินการคิดของตนเองได้ 

4.2 องค์ประกอบของกลยุทธ์อภิปัญญา 
Baker and Brown (ทิศนา แขมมณี และคณะ.2544: 157-159 ; อ้างอิงจาก Baker 

and Brown. 1984) ได้สรุปไว้ว่าอภิปัญญา แยกได้เป็น 2 องค์ประกอบ คือ  
1. การตระหนักรู้  (Awareness) เป็นการตระหนักรู้ถึ งทักษะ กลวิธี  และ

แหล่งข้อมูลที่จ าเป็นต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้ว่าจะต้องท าอย่างไร กล่าวคือ เป็น
เรื่องของการที่บุคคลรู้ถึงสิ่งที่ตนเองคิด และสอดคล้องกับสถานการณ์การเรียนรู้ รวมไปถึงการ
แสดงออกในสิ่งที่รู้ออกมาโดยการอธิบายให้ผู้อ่ืนฟังได้ สามารถสรุปใจความสาคัญของสิ่งที่เรียนรู้
นั้น หรือมีวิธีการจ า การวางขอบข่าย การจดบันทึก และความสามารถในการสะท้อนการคิดของ
ตนออกมาในขณะที่อ่านเรื่องราวหรือในการคิดแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะที่จะท าให้รู้ว่างานนั้น 
จะต้องประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง ที่จะท าให้งานนั้นเกิดประสิทธิภาพ และท าให้สถานการณ์นั้นมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. ความสามารถในการก ากับตนเอง (Self-Regulation) เป็นความสามารถใน
การก ากับตนเองในขณะที่ก าลังคิดแก้ปัญหา รวมไปถึงการพิจารณาว่ามีความเข้าใจในสิ่งนั้น
หรือไม่ การประเมินความพยายามในการท างาน การวางแผนในขั้นตอนการท างาน การทดสอบ
วิธีการที่ใช่ การตัดสินใจในการใช้เวลา การเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นเพื่อแก้ปัญหา 

Flavell (ทิศนา แขมมณี  และคณะ.2544: 158 อ้างอิงจาก Flavell. 1985) ได้แบ่ง   
อภิปัญญา เป็น 2 องค์ประกอบ คือ  

1. ความรู้ในอภิปัญญา (Metacognitive Knowledge) หมายถึง ส่วนของความรู้
ทั้งหมดที่บุคคลสะสมไว้ในระบบความจ าระยะยาว เป็นการที่บุคคลรู้ว่าตนเองรู้อะไร และจะบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างไร ความรู้ในอภิปัญญาประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นหรือความเชื่อในเรื่องตัวแปร 
หรือองค์ประกอบที่มีผลต่อความคิด 

2. ป ระสบ การณ์ ใน อภิ ปั ญ ญ า  (Metacognitive Experience) ห ม ายถึ ง 
ประสบการณ์ทางการคิดที่บุคคลสามารถควบคุมได้ และประสบการณ์นี้มีความส าคัญในการ
ก ากับตนเอง (Self-Regulation) ในกิจกรรมการคิด เริ่มต้ังแต่การเข้าสู่สถานการณ์ในการคิด 
จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายหรือหยุดการกระท า  
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ในการใช้ประสบการณ์ในอภิปัญญานั้น เป็นกระบวนการที่บุคคลนั้นวางแผนควบคุม
และก ากับพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยการสังเกตตนเอง กระบวนการตัดสิน และ
กระบวนการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนให้ไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งประสบการณ์ในอภิปัญญามี 3 องค์ประกอบย่อย ซึ่งทั้งหมดเป็นกิจกรรม
ทางการคิด คือ  

1. การวางแผน (Planning) เป็นการรู้ว่าตนเองคิดจะท างานนั้นอย่างไร ต้ังแต่
ก าหนดเป้าหมายจนการปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย  

2. การตรวจสอบ (Monitoring) เป็นการทบทวนความคิดเกี่ยวกับแผนที่วางไว้ว่า
เป็นไปได้เพียงใด ความเหมาะสมของล าดับขั้นตอนและวิธีการที่เลือกใช้การก ากับตนเอง หรือการ
ตรวจสอบตนเอง (Self-Monitoring) จิตส านึกในการใช้ยุทธวิธีเพื่อการเรียนรู้มิได้เกิดขึ้นเองโดย
อัตโนมัติ แต่เป็นผลจากการพัฒนากระบวนการทางปัญญามาเป็นเวลานาน การฝึกให้เด็ ก
สามารถมีการก ากับตนเองได้ (Self-Regulation) จะส่งผลต่อการปรับพัฒนาการแสดงหรือการ
กระท าและส่งเสริมการสร้างอัตมโนทัศน์อันจะส่งผลต่อความสามารถทางวิชาการ 

3. การประเมิน  (Evaluating) เป็นการคิดเกี่ยวกับการประเมินการวางแผน 
วิธีการตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

O’ Neil and Abedi (ชลธิดา ดวงงามยิ่ ง .2553: 17-18 อ้างอิงจาก O’ Neil and 
Abedi. 1996) ได้แบ่ง องค์ประกอบของอภิปัญญาเป็น 4 องค์ประกอบ ดังนี้  

1. การตระหนักรู้ (Awareness) คือ การรู้จักตนเองด้วยตนเอง และตระหนักถึง
ความจ าเป็นของการใช้กระบวนการต่าง ๆ มาเพื่อแก้ปัญหาหรือด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายน้ัน  

2. การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดแนวทางหรือวางแผนกระบวนการ
ต่าง ๆ เริ่มจากการก าหนดเป้าหมาย และวิธีในการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาหรือด าเนินการเพื่อ
บรรลุเป้าหมายนั้น  

3. ยุทธวิธีทางความคิด (Cognitive Strategy) คือ ความสามารถของบุคคลใน
การที่จะคิดหาวิธีการและเลือกใช้วิธีการที่ดีที่สุดในการด าเนินการแก้ปัญหาหรือด าเนินการเพื่อ
บรรลุเป้าหมายนั้น  

4. การตรวจสอบด้วยตนเอง  (Self Monitoring or Self Checking) คือ การ
ตรวจสอบตนเองถึงความเหมาะสมของวิธีการด าเนินการ ที่น ามาใช้รวมถึงผลการด า เนินการเพื่อ
บรรลุเป้าหมายนั้น 
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O’Brien-Moran and Soiferman (2010b: 15-26) ยังได้กล่าวถึงกลวิธีตามแนวคิด
กลยุทธ์อภิปัญญาที่สามารถน าไปใช้พัฒนากระบวนการเขียนของผู้เรียนรวม 6 กลวิธี ได้แก่ 1) 
การควบคุมกระบวนการคิด 2) การเลือกกลยุทธ์อภิปัญญาด้วยตนเอง 3) การใช้เทคนิคการ
ควบคุมตนเองจากภายใน 4) การวิเคราะห์และการท าความเข้าใจ 5) การพัฒนาค าถาม และ 6) 
การพัฒนาหน่วยความทรงจ าปฏิบัติการ  

Tuckman และ Monetti (2011: 300-304) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์อภิปัญญาสรุปได้ว่า 
บุคคลจะใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในการก ากับและควบคุมการใช้กลวิธีตามแนวคิดกลยุทธ์             
พุทธิปัญญา (Cognitive Strategies) อีกชั้นหนึ่ง กล่าวคือ อภิปัญญาจะเป็นสิ่งที่ก ากับ และ
ประเมินว่าควรใช้กลวิธีในการจัดการข้อมูลกลวิธีใด ใช้เพราะเหตุใด และจะใช้อย่างไรจึงจะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด กลยุทธ์อภิปัญญา ประกอบด้วยกลวิธีที่ใช้ควบคุมกระบวนการทางปัญญา 
ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายหรือการวางแผน การควบคุมก ากับดูแล การพิจารณาผลกระทบ และ
ประเมินผลโดยแต่ละกลวิธีมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

1. การก าหนดเป้าหมายหรือการวางแผน (Goal Setting or Planning) การ
ก าหนดเป้าหมายหรือการวางแผน เป็นกลวิธีที่ประกอบด้วยกิจกรรมทางปัญญา ได้แก่ การที่
บุคคลก าหนดว่า พฤติกรรมหรือการปฏิบัติอะไร (Performance) ที่เป็นสิ่งที่แสดงความส าเร็จใน
การเรียนรู้ของตนเอง และการที่จะน าไปสู่พฤติกรรมนั้น จะต้องวางแผนปฏิบัติอย่างไรบ้าง ดังนั้น 
การวางแผนจึงเป็นกลวิธีที่น าไปสู่การก าหนดทิศทางในการควบคุมกระบวนการทางปัญญาและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 

2. กลยุทธ์การควบคุม (Monitoring) หมายถึง การที่บุคคลสังเกตและตรวจสอบ 
(Self-Observation) ตนเองอย่างสม่ าเสมอว่า กระบวนการเรียนรู้ของตนเองเป็นอย่างไร และการ
เรียนรู้เกิดขึ้นแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด ตัวอย่างของกิจกรรมทางปัญญาตามกลยุทธ์การควบคุม 
เช่น 

2.1 การถามตนเอง (Self-Questioning) เป็นกิจกรรมที่บุคคลพิจารณาก ากับ
ดูแลความเข้าใจและกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ด้วยการใช้ค าถามถามตนเอง ตัวอย่างเช่น “ฉัน
เข้าใจเรื่องนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด” “ท าอย่างไร ฉันจะสร้างความหมายให้ข้อมูลนี้เพื่อท าให้เกิด
ความเข้าใจมากขึ้น” “ฉันมีความพร้อมในการทดสอบแล้วหรือไม่” “ฉันต้องการความช่วยเหลือ
หรือไม่ และต้องการความช่วยเหลือในด้านใด” “ฉันต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะเหตุใด” 
เปน็ต้น 
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2.2 การทดสอบตนเอง (Self-Testing) กิจกรรมนี้ บุคคลควรมีการทดสอบ
ความเข้าใจของตนเองในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป ทั้งที่เป็นเนื้อหาสาระความรู้และส่วนที่เป็นกระบวนการ
หรือวิธีการ การทดสอบตนเองจะท าให้เราสามารถที่จะแก้ไขความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์
ของข้อมูลที่ต้องเรียนรู้ และหาวิธีการที่จะสร้างความเข้าใจใหม่ 

2.3 การค้นหาจากสิ่งแวดล้อม (Searching the Environment) เป็นกิจกรรม
ที่ให้ผู้เรียนสร้างความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้จากการค้นหาข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งในที่นี้ 
หมายถึง การเรียนรู้จากพฤติกรรมของเพื่อนหรือบุคคลอ่ืน ๆ เพราะบางครั้งปัญหาในการเรียนรู้ 
หรือปัญหาท่ีเกิดจากความไม่เข้าใจ สามารถที่จะแก้ไขได้ เมื่อได้รับค าปรึกษาจากบุคคลอ่ืน ๆ 

3. การพิจารณาผลกระทบ (Affecting) เมื่อบุคคลมีเป้าหมายและการก ากับดูแล
ตนเองแล้ว จะต้องสามารถน ากิจกรรมหรือภาระงานต่าง ๆ ที่บุคคลปฏิบัติในชีวิตประจ าวันมาใช้
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การสนใจเรียน การจดบันทึก การอ่าน การ
ท าการบ้าน การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของงาน การตอบค าถามในบทเรียน การจัดการ
เวลาการท างานร่วมกับเพื่อน การเตรียมสอบ เป็นต้น 

4. การประเมินผล (Evaluating) การประเมินผล คือ การพิจารณาผลที่เกิดขึ้น
จากการใช้กลวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการคิดหรือแก้ไขปัญหา ซึ่งได้แก่ วิธีการหรือกระบวนการที่ใช้ในการ
เรียนรู้ว่า มีประสิทธิภาพเพียงใด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การให้ผลป้อนกลับ (Feedback) แก่ตนเอง 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า กลวิธีที่ใช้ในการคิด ควรที่จะใช้ต่อไปยุติหรือสมควรที่จะน ากลวิธีอ่ืนมา
ใช้แทนซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าว มีลักษณะเป็น “การเรียนรู้จากความผิดพลาด” (Learning from 
Mistakes) ตัวอย่างเช่น หากผู้เรียนใช้กลวิธีจัดการข้อมูล ด้วยการน าแผนภาพหรือแผนผังมาใช้
บันทึกข้อมูล แต่เมื่อมีการทดสอบกลับพบว่า ตนเองยังมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ความเข้าใจในระดับ
ที่ไม่น่าพึงพอใจ ผู้เรียนก็ควรที่จะย้อนกลับมาพิจารณาวิธีการใช้แผนผังนั้นใหม่เพื่อปรับปรุงวิธีการ
สร้างแผนผัง หรือการเลือกใช้รูปแบบแผนผังแบบใหม่ ที่อาจจะช่วยให้ตนเองเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

กล่าวโดยสรุป อภิปัญญามี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้อภิปัญญา หมายถึง 
การที่บุคคลรู้ถึงความสามารถของตนเอง รู้ถึงความยากง่ายของงาน และรู้ถึงวิธีการที่จะท างานให้
บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ 2) การก ากับตนเอง หมายถึง การที่บุคคลสามารถวางแผน สามารถ
ก ากับควบคุม กระบวนการคิดของตนเองในการก าหนดทิศทางการด าเนินกิจกรรม  โดยก าหนด
เป้าหมายของตนเอง และแสดงวิธีการหรือขั้นตอนที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา รวมถึงการประเมิน
การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และ 3) ความตระหนัก หมายถึง การตระหนักต่อกระบวนการคิดของ
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ตนเอง คือ การที่บุคคลรู้ในสิ่งที่จะสนับสนุนความคิดหรือวิธีการที่ถูกต้อง หรือการยอมรับความคิด
หรือวิธีการอ่ืนที่ถูกต้อง หรือการยอมรับว่าความคิดหรือวิธีการของตนเองผิดพลาด 

จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการข้างต้นประมวลองค์ความรู้ได้ว่า แนวคิด       
กลยุทธ์อภิปัญญามีกลวิธีต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการจัดการข้อมูลโดยส่วนใหญ่แล้วมีลักษณะเป็น
กลวิธีที่บุคคลใช้ก ากับและควบคุมกระบวนการทางปัญญา ที่ใช้ในการเรียนรู้ของตนเองให้ไปสู่
เป้าหมายของกระบวนการนั้น กลวิธีตามแนวคิดอภิปัญญาที่ส าคัญ ได้แก่  การวางแผน 
(Planning) การก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting) การควบคุมความเข้าใจ (Comprehension 
Monitoring) ซึ่ งมักจะใช้ คู่กับการถามค าถามตนเอง (Self-Questioning) และการประเมิน 
(Evaluating)  

5. สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการชี้แนะทางปัญญาและกลยุทธ์อภิปัญญา 
ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  สนใจน ากระบวนการชี้แนะทางปัญญา (Cognitive 

Coaching) ซึ่งเป็นกระบวนการชี้แนะที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการทางสติปัญญา ช่วยให้ผู้รับ
การชี้แนะมีทักษะในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองและสามารถน าความรู้นั้นมา
พัฒนาตนเองได้ในอนาคต ซึ่งการชี้แนะทางปัญญามีหลักการ คือ ผู้ชี้แนะน ากลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้ 
เพื่อให้ผู้รับการชี้แนะเกิดกระบวนการคิดภายในและน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมภายนอก ซึ่งกลยุทธ์
ที่ผู้ชี้แนะน ามาใช้มี 3 กลยุทธ์ คือ 1) การมุ่งเน้นระดับที่พึงปรารถนา 2) การให้ความช่วยเหลือ 3) 
การสร้างความเข้าใจกับผู้รับการชี้แนะจากจุดยืนของผู้รับการชี้แนะ ผู้ชี้แนะจะเป็นตัวกลาง
ระหว่างบุคคลกับเหตุการณ์ ปัญหา ความขัดแย้ง ความท้าทาย หรือในสถานการณ์ที่ซับซ้อนอ่ืน ๆ 
เพื่อพัฒนาการชี้น าตนเองให้แก่ผู้รับการชี้แนะ และส าหรับขั้นตอนการชี้แนะทางปัญญาตาม
แนวคิด Costa & Garmston (2002)  มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การสังเกต 3) การ
สะท้อนความคิด ส่วน Haragrove (2000) ก าหนดขั้นตอนการชี้แนะทางปัญญาไว้ 6 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การต้ังเป้าหมายและจุดที่ต้องการพัฒนา 2) การสร้างความสัมพันธ์และวางแผนการ
ชี้แนะ 3) การวางเป้าหมายที่ ต้องการร่วมกัน ด้วยการคิดไปด้วยกัน 4) การวางเป้าหมาย
ความสามารถ 5) การด าเนินการตามแผน 6) การจัดให้มีการทบทวนการเรียนรู้ที่ได้รับ นอกจากนี้ 
วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล ( 2558: 64-70) ได้กล่าวไว้ว่าการชี้แนะที่น าไปสู่ความส าเร็จ ควร
ปฏิบัติดังนี้ 1) การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้รับการชี้แนะ 2) การให้ก าลังใจสนับสนุนผู้รับการ
ชี้แนะ 3) แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ผู้รับการชี้แนะ 4) สร้างความท้าทายให้ผู้รับการชี้แนะ 5) ผู้
ชี้แนะที่จะท าการชี้แนะได้ดีนั้น จ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการ 6) สุนทรียสนทนา 7) การถอด
บทเรียน 8) ความผูกพันของผู้ชี้แนะกับผู้รับการชี้แนะ 9) การต้ังค าถามกระตุ้นการคิด เป็นหัวใจ
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ส าคัญของการชี้แนะ เพราะการชี้แนะที่ดีจะต้องใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะคิดและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง การชี้แนะที่เป็นมากกว่าการให้ค าตอบที่ถูกต้อง หากแต่อยู่ที่การดึงศักยภาพ
ของผู้รับการชี้แนะออกมา แล้วให้ผู้รับการชี้แนะพัฒนาด้วยตัวของเขาเองเต็มตามศักยภาพ 

อีกทั้งการชี้แนะทางปัญญาเป็นการชี้แนะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
คิดภายในของบุคคลที่จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก ทั้งนี้ Costa, & Garmston 
(2000) และเฉลิมชัย พันธ์เลิศ (2549) เสนอประเด็นในการชี้แนะทางปัญญาที่มุ่งเน้นการส่งเสริม
กระบวนการทางปัญญาที่มีพื้นฐานความเชื่อที่ว่า 1) พฤติกรรมทุกอย่างเป็นผลที่มาจากความคิด
และการรับรู้ของแต่ละบุคคล 2) การจัดการเรียนการสอนเป็นผลจากการตัดสินใจที่จะกระท า 3) 
การเรียนรู้ในสิ่งใหม่จะต้องมีการจัดการความรู้และทางเลือกของความคิด และ 4) บุคคลจะมี
ความเติมโตและงอกงามทางสติปัญญาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการชี้แนะทางปัญญาเป็นวิธีการ
พัฒนาที่มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพขององค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติผ่านการวางแผนอย่างรอบคอบ และ
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการชี้แนะทางปัญญาโดยผลการวิจัยของ Edwards (2008 cited in Knight. 
2009) ได้สะท้อนให้เห็นว่าการชี้แนะทางปัญญาท าให้เกิดผลลัพธ์ในด้าน 1) ท าให้นักเรียนมี
คะแนนสอบที่ดีขึ้นและยังมีประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านอ่ืน ๆ มากกมาย 2) การรับรู้ความสามารถ
ของครูเพิ่มสูงขึ้น 3) เพิ่มการสะท้อนคิดระหว่างครู 4) เพิ่มความพึงพอใจในการท างานและจุดยืน
ในการท างานของครู 5) เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาชีพภายในโรงเรียน 6) ท าให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างครูมากขึ้น 7) เพิ่มความช่วยเหลือทางวิชาชีพให้กับครู 8)เพิ่มผลประโยชน์ส่วน
บุคคลของครู และ 9) เป็นประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ๆ ในสาขาอ่ืน ๆ นอกจากการสอน ซึ่งผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นในด้านแรกเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนและผลลัพธ์ด้านอ่ืน ๆ เป็นผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับตัวคร ู
 อนึ่งการชี้แนะการปัญญาเป็นกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด
ภายในของบุคคล หากบุคคลมีกระบวนการก ากับกระบวนการคิดของตนเองก็ย่อมส่งเสริมให้
บุ คคลบรรลุ เป้ าหมายได้อย่ างสมบู รณ์ แบบ ประกอบกับแนวคิดกลยุทธ์อภิ ปัญญ า 
(Metacognitive Strategies) ซึ่งเป็นกระบวนการก ากับทางปัญญาให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับความรู้
และความสามารถของตนเองและใช้ความเข้าใจในการควบคุมกระบวนการคิด การท างานของตน
ด้วยกลวิธีต่าง ๆ อันจะช่วยให้การเรียนรู้และงานที่ท าประสบความส าเร็จตามต้องการแนวคิด    
กลยุทธ์อภิปัญญาอธิบายว่า การก ากับและควบคุมการคิดประกอบด้วย การวางแผนการคิด 
(planning) การควบคุมความคิด (monitoring)  และการประเมินการคิด (evaluation) (ทิศนา     
แขมมณี และคณะ.2544: 158 อ้างอิงจาก Flavell. 1985 , นันทฉัตร วงษ์ปัญญา. 2555: 14, 



  
 

79 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.2555: 214-216, Tuckman & Monetti. 
2011: 300-304) ซึ่งกลยุทธ์อภิปัญญามีความส าคัญต่อการพัฒนาการคิดและการจัดการข้อมูล
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อบุคคลคิดหรือด าเนินการกับข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ หากไม่ได้ด าเนินการ
ควบคุมก ากับและประเมินวิธีการที่ใช้ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า วิธีการคิดที่ตนเองใช้
ในการท างาน มีประสิทธิภาพเหมาะสมหรือไม่เพียงใด  

6. มโนทัศน์เกี่ยวกับการถอดบทเรียน (Lesson Learned : LL) 
“บทเรียน” หมายถึง ความรู้ที่เป็นข้อค้นพบใหม่ที่ได้มาจากการเรียนรู้จากประสบการณ์

การท างานจริง บทเรียนเป็นการอธิบายเหตุการณ์และเงื่อนไขที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงการเล่าเรื่องใน
อดีตแต่ต้องมีการอธิบายที่มีคุณค่าที่จะน าไปปฏิบัติต่อ บทเรียนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ส่วนการ 
“ถอดบทเรียน” เป็นทั้งแนวคิดและเครื่องมือเพื่อสร้างการเรียนรู้ โดยกระบวนการดึงเอาความรู้จาก
การท างานออกมาใช้เป็นทุนในการท างานเพื่อยกระดับให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยขอประมวลองค์
ความรู้เกี่ยวกับการถอดบทเรียนพอสังเขปดังนี้ 

6.1 ความหมายของการถอดบทเรียน 
การถอดบทเรียนเป็นการสกัดความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนออกมาเป็นบทเรียน ซึ่งผลที่ได้

จากการถอดบทเรียน ท าให้ได้บทเรียนในรูปแบบชุดความรู้ที่เป็นรูปธรรม และเกิดการเรียนรู้
ร่วมกันของผู้เข้าร่วมกระบวนการ อันน ามาซึ่งการปรับวิธีคิด และเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานที่
สร้างสรรค์และมีคุณภาพยิ่งขึ้น (ศุภวัลย์ พลายน้อย. 2556) และการถอดบทเรียนเป็นการสร้าง
องค์ความรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ  สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติซ้ า รวมถึงช่วยเพิ่มโอกาสที่จะประสบความส าเร็จได้หากมีการท าซ้ า 
กระบวนการถอดบทเรียนนับเป็นวิธีการที่ ใช้กันแพร่หลายโดยมุ่งอธิบายสิ่งที่ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์แล้วน าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (NATO. 2016) นับว่าการถอดบทเรียนเป็น
เครื่องมือเพื่อสร้างการเรียนรู้ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งของการจั ดการความรู้ (Knowledge 
Management) โดยรวบรวมความรู้จากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติด้วยการสกัดความรู้ที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ออกมาเป็นบทเรียนหรือความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
เป็นการหาทางออกของปัญหาจากการแบ่งปันและน าความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ระหว่างสมาชิกภายในองค์กรแล้วน ามาใช้ร่วมกัน ซึ่งบทเรียนเกิดจากความต้องการที่จะแปลง
ความรู้ของแต่ละบุคคลไปสู่ความรู้ขององค์กร และรักษาความรู้ขององค์กรไว้ให้คงอยู่ โดยมี
จุดมุ่งหมาย คือ เมื่อบุคคลพบเจอปัญหาหรือเงื่อนไขที่ตรงกับบริบทของบทเรียนอาจ ได้รับ
ประโยชน์จากการใช้บทเรียนดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหา (ธารทิพย์ นรังศิยา. 2558: 31 อ้างอิงจาก 
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Weber, Aha, Munoz-Avila & Breslow. 2010) อนึ่ งการถอดบท เรียน ให้ ค วามส า คัญ กั บ
กระบวนการท างานที่ก่อให้เกิดผล และบทเรียนที่ได้เรียนรู้เป็นอย่างไร ซึ่ง หัวใจหลักของการถอด
บทเรียน ต้องมีการแบ่งปันความรู้ โดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน มีความไว้วางใจทั้งตนเองและผู้อ่ืน 
และมีการเรียนรู้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2558 ; อ้างอิงจาก Long et al. 2000) 

6.2 วิธีการถอดบทเรียน 
วิธีการถอดบทเรียนที่นิยมใช้มี 3 วิธี คือ 1) การถอดบทเรียนแบบต้ังรับ (Passive 

Approach) วิธีการนี้ถูกออกแบบมาใช้ถอดบทเรียนหลังจากที่ด าเนินการหรือปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
แล้ว การถอดบทเรียนในลักษณะนี้จึงเป็นการถามย้อนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานระลึกย้อนไปถึงขั้นตอน
ในระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเต็มใจของผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ให้
ข้อมูล 2) การถอดบทเรียนแบบก้าวหน้า (Active Approach) วิธีนี้จะถอดบทเรียนหลังด าเนิน
กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้น ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นเจ้าของบทเรียนจะรับรู้ว่าบทเรียนของตนจะมี
ส่วนช่วยในการท ากิจกรรมต่อไป จึงเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อส่งต่อไปยังกิจกรรมขั้นถัดไป
ก่อนที่กิจกรรมนั้นจะเริ่มด าเนินการ ซึ่งวิธีนี้จะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นบทเรียนที่มีเนื้อหาและขอบเขต
ชัดเจน หลักส าคัญของการออกแบบการถอดบทเรียนวิธีนี้ คือจะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติของกิจกรรมตามกระบวนการที่ด าเนินการในโครงการ และ 3) การถอดบทเรียน
แบบเชิงรุก (Proactive Approach) วิธีนี้มักนิยมใช้ในโครงการขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน เพื่อ
หาบทเรียนน าไปเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนกันระหว่างโครงการย่อยและป้อนสู่การด าเนินงาน (Feed 
Forward) ในระยะต่อไป (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2558 ; อ้างอิงจาก Jalili et al. 
2011) นอกจากนี้ ศุภวัลย์ พลายน้อย (2556) ได้สรุปไว้ว่าวิธีวิทยาการถอดบทเรียน ประกอบด้วย 
1) การถอดบทเรียนด้วยการเรียนรู้จากเพื่อน เป็นการเรียนรู้ก่อนการท ากิจกรรม โดยเป็นการเรียนรู้
จากเขา เขาเรียนรู้จากเรา ทั้งเราและเขาเรียนรู้ร่วมกันและสิ่งที่ เราร่วมกันสร้าง คือ การเกิด        
องค์ความรู้ใหม่ 2) การถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง เป็นการเรียนรู้ก่อนหรือระหว่างท ากิจกรรม ด้วย
การให้ผู้มีความรู้จากการปฏิบัติ เล่าความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ในตัวที่เกิดจากการปฏิบัติ ซึ่งผู้ฟัง
สามารถตีความได้โดยอิสระ และเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนผลการตีความแล้ว จะท าให้ได้ความรู้ที่
สามารถบันทึกไว้เป็นชุดความรู้ และ 3) การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ เป็นการจับความรู้ที่
เกิดขึ้นสั้น ๆ ภายหลังการท ากิจกรรมแล้วน าไปสู่การวางแผนในครั้งต่อไป ซึ่งการถอดบทเรียนหลัง
ปฏิบัติการ สามารถด าเนินการได้ทั้งระหว่างการด าเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุง แก้ไขระหว่างการ
ท างาน หรือ “ท าไป คิดไป แก้ไขไป” และภายหลังสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมเพื่อน าไปวางแผนกิจกรรม
ครั้งต่อไป 
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6.3 ประเด็นในการถอดบทเรียน 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558) ได้เสนอประเด็นในการถอดบทเรียนเพื่อ

สังเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้ 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การท างานของโรงเรียนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 2) ผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามโครงการที่เกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) ปัจจัยที่เกื้อหนุนความส าเร็จ และ 4) องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่สังเคราะห์ได้จากบทเรียน นอกจากนี้ 
ประภาพรรณ อุ่นอบ (2552) ได้เสนอประเด็นในการถอดบทเรียนไว้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความส าเร็จที่คาดหวัง กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไร 2) ปัจจัยหรือเงื่อนไข
ที่ท าให้เกิดผล และ 3) แนวทางหรือข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ และสิ่งส าคัญคือ การต้ัง
ค าถามเพื่อถอดบทเรียนจะต้องต้ังค าถามในลักษณะค าถามปลายเปิด ให้เล่าถึงประสบการณ์และ
ความเห็นที่มีต่อประสบการณ์ ทั้งในส่วนที่เป็นความส าเร็จ ข้อบกพร่อง ความเสี่ยง และการเรียนรู้
ที่ได้รับ 

6.4 กระบวนการถอดบทเรียน 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558) ได้เสนอกระบวนการถอดบทเรียนโดย

แบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การก าหนดบทเรียนที่ต้องการถอด 2) การระบุพื้นที่ถอด
บทเรียน 3) การก าหนดประเด็นและค าถาม 4) การก าหนดผู้เข้าร่วมให้บทเรียนและกรอบเวลา 
ผู้เข้าร่วมให้บทเรียน เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงานของโรงเรียน และก าหนดระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงาน 5) การก าหนดวิธีการและถอดบทเรียน 6) ตรวจสอบบทเรียนกับข้อเท็จจริง เป็นการ
ตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่บันทึกกับข้อเท็จจริงที่ได้ 7) สังเคราะห์บทเรียน ซึ่งอาจด าเนินการ
โดยใช้ประสบการณ์ของผู้ถอดบทเรียน และ 8) ตรวจสอบบทเรียนเชิงวิชาการ เป็นการตรวจสอบ
บทเรียนซ้ าอีกครั้งเพื่อให้ความรู้จากการปฏิบัติที่น าเสนอมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และชัดเจน 
รวมถึงได้องค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นไปตามหลักวิชาการ ส าหรับ NATO (2010) ได้
เสนอกระบวนการถอดบทเรียนไว้ ดั งนี้  1) รวบรวมประเด็นจากการสั งเกต (Gathering 
Observations) เป็นการระบุประเด็นที่สังเกตได้จากความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการ
ปฏิบัติจริง 2) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบรายละเอียดและเชื่อมโยง
ความสัมพั นธ์ของเห ตุการณ์ ที่ เกิดขึ้น  3) การตรวจสอบรับรองบทเรียนกับข้อเท็จจริง 
(Endorsement and Tasking) เป็นการตรวจสอบเพื่อรับรองบทเรียนว่าสามารถน าไปใช้ได้ใน
สถานการณ์จริง 4) การน าไปใช้และติดตาม (Implementation and Monitoring) โดยน าบทเรียนที่
ผ่านการรับรองไปใช้ในการท างานจริง และ 5) การยืนยันความถูกต้องและความเหมาะสมของ
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วิธีการ (Validation) ในขั้นตอนนี้ เป็นการยืนยันว่าบทเรียนที่น าไปใช้สามารถแก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และผลลัพธ์ที่ได้ คือ บทเรียนที่ดี  

7. มโนทัศน์เกี่ยวกับการวิจัยอิงการออกแบบ (Design – based Research: DBR) 
การวิจัยอิงการออกแบบถือเป็นมุมมองใหม่ของการท าวิจัยซึ่งเป็นผลมาจากการ

พัฒนาการวิจัยออกแบบ (Design Research) ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 นักวิจัยออกแบบ
น าแนวคิดการออกแบบมาใช้ในกระบวนการวิจัย และมีผลท าให้การวิจัยออกแบบแตกต่างจาก
การวิจัยทั่วไป เพราะจุดมุ่งหมายของการวิจัยทั่วไป คือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการขยาย
ขอบเขตความรู้ โดยไม่สนใจจุดมุ่งหมายของการน าผลการวิจัยไปใช้ ซึ่งนักวิชาการเห็นจุดอ่อนของ
การวิจัยทั่วไปที่มีการลงทุนจ านวนมากเพื่อการวิจัย แต่ผลการวิจัยไม่ประกันว่าจะเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติจริง และเป็นผลให้งานวิจัยจ านวนมากไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์ การน าการออกแบบ
เข้ามาใช้ในกระบวนการวิจัยช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้กับกระบวนการวิจัย เพราะการวิจัยออกแบบ
ช่วยให้นักวิจัยสร้างรูปแบบการพัฒนาที่ต้องการด้วยกระบวนการออกแบบที่ครอบคลุมทุกรูปแบบ 
แล้วใช้การทดสอบคุณภาพของรูปแบบโดยผ่านกระบวนการสั งเกตและการใช้ เหตุผล 
(Observation and Reasoning) ในการปฏิบัติจริง ด้วยเหตุนี้การวิจัยออกแบบจึงช่วยให้นักวิจัยมี
ความรู้ความเข้าใจอย่างรอบด้านทุกแง่ทุกมุม เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติ และ
สามารถพัฒนารูปแบบที่ต้องการใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริง (F. 
Wang and Hannafin (2005) และ Horvath (2007) เมื่อพิจารณาลักษณะของการวิจัยออกแบบ
จะเห็นได้ว่าการวิจัยออกแบบ เป็นทางออกที่นักวิชาการเห็นว่าสามารถเชื่อมโยงการวิจัยกับการใช้
ผลการวิจัยในการปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงขอเสนอ
มโนทัศน์เกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ และหลักการของการวิจัยอิงการออกแบบ ดังนี้ 

 
7.1 ความหมายและลักษณะของการวิจัยอิงการออกแบบ 

Alghamdi & Li (2013) ได้สรุปว่า DBR เป็นวิธีวิทยาการวิจัยที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นวิธี
วิทยาที่รู้จักกันดีในชื่อของการทดลองออกแบบ (Design Experiments) การวิจัยออกแบบ 
(Design Research) การศึกษาออกแบบ (Design Studies) ศาสตร์การออกแบบ (Design 
Dciences) การวิจัยพัฒนา (Development Research) การวิจัยพัฒนาการ (Developmental 
Research) และการวิจั ยแสวงหาความรู้ , การทดลอง และการประเมิ นแบบบ่ม เพาะ 
(Fundamentation Research, Inquiry, Experiment, and Evaluation) ใ น ปั จ จุ บั น นั ก วิ จั ย
การศึกษาได้ให้ความสนใจ และน า DBR ไปใช้อย่างกว้างขวาง โดยผลงานวิจัย DBR ของ T. 
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Anderson and Shattuck (2012) ยืนยันข้อมูลดังกล่าวด้วยผลการสังเคราะห์ที่แสดงว่าใน 
ปี 2000-2010 งานวิจัยการศึกษาที่ใช้วิธีวิทยาการวิจัย DBR เพิ่มเป็นจ านวนประมาณ 400 เรื่อง 
ความนิยมดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการวิจัยอิงการออกแบบช่วยลดข้อจ ากัดต่างๆ ของการวิจัย 
โดยนักวิจัยร่วมมือกันกับผู้ร่วมวิจัยบริหารจัดการกระบวนการวิจัย การออกแบบและการน าสิ่งที่
สร้างและพัฒนาหรือแทรกแซง (Interventions) ไปทดลองใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงการออกแบบและสิ่งที่พัฒนาขึ้นให้เกิดประโยชน์ในเชิงทฤษฎีและการน าไป
ปฏิบัติอย่างสูงสุด  

การวิจัยอิงการออกแบบ (Design – Based Research) ใช้การออกแบบและวิธี
วิทยาการวิจัยที่หลายหลาก นักวิจัยท าหน้าที่เป็นนักออกแบบและนักวิจัยไปพร้อมกัน การวิจัย
ประเภทนี้ไม่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้แทนวิธีวิทยาการประเภทอ่ืน แต่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกที่
หลากหลาย เมื่อน าการวิจัยและการออกแบบมารวมกันก่อให้เกิดการขยายตัวของทฤษฎีและการ
ปฏิ บั ติ  ซึ่ ง  Kemmis & McTaggart (F. Wang and Hannafin.2005 ; อ้ าง อิ งจาก  Kemmis & 
McTaggart.2000) ได้ยกตัวอย่างเพื่อแสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยอิงการออกแบบที่จะลุ่มลึก
กว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจะมี
ลักษณะที่ใช้ความร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยหรือผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยที่นักวิจัยจะ
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดหาหรือสร้างการแทรกแซง ( Interventions) หรือตัวแปรจัด
กระท า (Treatment) และน าไปให้ผู้ร่วมวิจัยทดลองใช้เพื่อท าให้เกิดการพัฒนา แต่ถ้าเป็นการวิจัย
อิงการออกแบบผู้ร่วมวิจัยและนักวิจัยจะร่วมกันออกแบบและปรับปรุงการแทรกแซงให้เกิดความ
เหมาะสม และใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้กระบวนการวิจัยอาจต้องด าเนินการเป็นวงจร
ต่อเนื่องซึ่งท าให้ได้การแทรกแซงที่เหมาะสมกับผู้เรียน ผู้ใช้ และเกิดการพัฒนาสูงสุด (F. Wang 
and Hannafin. 2005 อ้างอิงจาก Kemmis & McTaggart.2000) นอกจากนี้ Brown and Taylor 
(2016) อธิบายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่ส าคัญของ DBR ดังนี้ 1) DBR ต้องใช้เนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา 2) DBR ควรเน้นในเรื่องการออกแบบและการทดสอบของสิ่งที่สามารถมา
แทรกแซงได้ 3) DBR เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งซ้ าของสิ่งที่สามารถแทรกแซงเพื่อพัฒนาและ
ลดทอนปัญหาที่ผ่านมา 4) DBR ต้องเกี่ยวข้องกับการร่วมมือระหว่างผู้วิจัยและผู้ปฏิบัติ และ 5) 
กระบวนการของ DBR น าไปสู่การพัฒนาหลักการออกแบบที่สะท้อนความสัมพันธ์ในเรื่องการ
ท างานที่แทรกเข้ามา นอกจากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการข้างต้นแล้วผลจากการศึกษา
เอกสารของ F. Wang and Hannafin (2005) กล่าวว่าการวิจัยอิงการออกแบบจะมีการเรียกชื่อที่
หลากหลายแตกต่างกันตามรูปแบบวิธีการวิจัย ในระยะแรกช่วงปี 1992 นักวิจัย เช่น Browns และ 
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Collins จะเรียกว่า การออกแบบการทดลอง (Design Experiments) ส่วนในปี 1999 van den 
Akker ปี 2003 Richey Klein และ Nelson และปี 1996 Richey & Nelson จะเรียกว่าการวิจัย
พัฒนา (Development Research) และในระยะหลังปี 1999 Reigeluth และ Frick และ Walker 
ปี  1992 เรียกว่าการวิจัยแบบก่อรูป  (Formative Research) ในปี  2001 Cobb และ Collins, 
Joseph และ Bielaczyc ปี 2004 และ Edelson ปี 2002 เรียกว่าการวิจัยการออกแบบ (Design 
Research) ส่ ว น  Design – Based Research Collective (2003); Horvath (2007); F. Wang 
and Hannafin, (2005) เรียกว่าการวิจัยอิงการออกแบบ (Design – Based Research) ทั้งนี้ F. 
Wang and Hannafin. (2005) ได้สังเคราะห์ลักษณะการวิจัยอิงการออกแบบจากแนวคิดของ
นักวิชาการและนักวิจัยข้างต้นแล้วน ามาสรุปเป็นนิยามได้ว่า การวิจัยอิงการออกแบบ หมายถึง วิธี
วิทยาการวิจัยที่เป็นระบบแต่มีความยืดหยุ่นโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งการจัด
การศึกษาผ่านกระบวนการวนซ้ าในการออกแบบ การวิเคราะห์ การพัฒนา และการน าไปปฏิบัติ 
โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและนักปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อให้เกิดหลักในการออกแบบ 
และใช้ทฤษฎีที่เหมาะสมกับบริบท และสรุปลักษณะส าคัญของการวิจัยอิงการออกแบบไว้ดังนี้ 

ตาราง 3 ลักษณะส าคัญของการวิจัยอิงการออกแบบ 

ลักษณะส าคัญ รายละเอียด 
ต้องปฏิบัติได้ 
(Pragmatic) 

 การปรับทฤษฎีและการปฏิบัติให้เกิดความเหมาะสม 

 คุณค่าของทฤษฎีถูกประเมินโดยการน าหลักไปใช้และพัฒนาการปฏิบัติ 
 
 
 

ตาราง 3 (ต่อ) 

ลักษณะส าคัญ รายละเอียด 
เกิดจากสภาพการปฏิบัติงานจริง 
(Grounded) 

 การออกแบบทฤษฎีหรือวิธีการในการขับเคล่ือนกระบวนการวิจัย ทฤษฎี 
และการปฏิบัติ 

 การออกแบบบนพื้นฐานของบริบทจริงและกระบวนการออกแบบจะฝัง
ตัวอยู่ในการศึกษาเพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมและการออกแบบ 

มีลักษณะของการท างานแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ การท าซ้ าและ

 นักออกแบบจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบและท างานร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและท างานในสภาพท่ีเป็นอยู่จริง 



  
 

85 

ยืดหยุ่น 
(Interactive, Iterative, 
Flexible) 

 กระบวนการวนซ้ าของวงจรการออกแบบการวิเคราะห์ การน าไปปฏิบัติ 
และการทบทวน การออกแบบใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการน า
ทฤษฎีไปปฏิบัติ 

  แผนการท างานเริ่มต้นของการออกแบบอาจจะมีข้อมูลไม่เพียงพอ ดังนั้น
นักออกแบบ สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความจ าเป็น เพื่อได้ผลการวิจัย
ที่มีความแกร่ง 

มีการบูรณาการ (Integrative)  การวิจัยผสมวิธีที่ใช้กระบวนการหลากหลายในแต่ละระยะของการวิจัย
เพื่อท าให้เกิดความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยเช่น การส ารวจ การประเมิน 
การศึกษารายกรณี การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป็นต้น 

 นักออกแบบจะมีการวิเคราะห์ผลที่ผ่านมารวมทั้งประเมินความก้าวหน้า
เพื่อระบุถึงปัญหาหรือช่องว่างในการพัฒนาที่ยังมีอยู่ 

 ความเข้มงวดของกระบวนการยังคงอยู่และปรับเปล่ียนได้ตามความ
เหมาะสม 

ยึดติดกับบริบท (Contextual)   กระบวนการวิจัย ผลการวิจัยการปรับเปล่ียนการออกแบบท่ีเกิดขึ้นจะถูก
บันทึกไว้ทุกครั้ง 

 ผลการวิจัยจะเชื่อมโยงกับกระบวนการออกแบบและบริบท 

 เนื้อหาและความลึกของหลักการท่ีเกิดขึ้นแปรผันได้ 

 ค าแนะน าในการน าหลักการออกแบบไปใช้จะต้องค านึงถึงบริบทด้วย 

ที่มา: Wang &  Hannafin. 2005; สุวิมล  ว่องวาณิช. 2559 

 
 

ลักษณะส าคัญข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การวิจัยอิงการออกแบบเชื่อมโยงการวิจัยตาม
หลักทฤษฎี กับการน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ กล่าวได้ว่าการวิจัยอิงการออกแบบเป็นกลยุทธ์ที่
นักวิจัยใช้ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนทฤษฎีให้เหมาะสมกับการปฏิบัติใช้จริง มิใช่เพียงแค่
ทดสอบทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว ผลการวิจัยอิงการออกแบบจึงเป็นการพัฒนาทฤษฎีและการออกแบบให้
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม อันจะช่วยสร้างเสริมและขยายฐานความรู้ด้านการพัฒนา
นวัตกรรมอย่างเกิดประสิทธิผล 

คุณค่าของการวิจัยอิงการออกแบบ และการวิจัยเพื่อการออกแบบเรียนรู้ มีวิธีการ
และผลการวิจัยแตกต่างกัน การวิจัยเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ในอดีตแม้ว่าจะเชื่อมโยงการ
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ออกแบบกับการวิจัย แต่กิจกรรมการวิจัยและการออกแบบแยกส่วนออกจากกันเพราะมุ่งเน้นการ
ทดสอบทฤษฎีและสร้างนวัตกรรมตามทฤษฎี ผลลัพธ์จะได้เพียงนวัตกรรมการศึกษาที่มีขอบเขต
แคบมีลักษณะตามกรอบแนวคิดทฤษฎี ในขณะที่การวิจัยอิงการออกแบบเชื่อมโยงการออกแบบ
ตามทฤษฎีกับการน าผลการวิจัยไปใช้ปฏิบัติ ทั้งนี้การออกแบบที่ใช้เป็นการออกแบบตามแนว
วิศวกรรม คือ การสร้างรูปแบบที่ดีที่สุดไปใช้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติ การวิจัยเพื่อการ
ออกแบบการเรียนการสอน ถ้าพบว่าทฤษฎีไม่เหมาะ และมีการออกแบบหลากหลายตามบริบทที่
แตกต่างกันจะมีการปรับปรุงทฤษฎีด้วย ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้รับจะประกอบด้วยนวัตกรรมการศึกษา
รวมทั้งทฤษฎีใหม่ที่สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตการท างานจริง (Horvath. 2007; สุวิมล  ว่องวาณิช. 
2556) 

คุณค่าของการวิจัยอิงการออกแบบ เมื่อพิจารณาด้านผลการวิจัยตามข้อเสนอของ 
Edelson (2002) สรุปได้ว่ามีความสมบูรณ์มากกว่าการวิจัยออกแบบ การวิจัยพัฒนา เพราะมี
ผลการวิจัยรวม 3 ประเภท ดังนี้ ผลลัพธ์ประการแรก คือ ทฤษฎีโดเมน (Domain Theories) จะ
เป็นการบรรยายสภาพของปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่ศึกษา เช่น นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้อย่างไร 
ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีใด หรือบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้มีลักษณะใด เป็นต้น ผลการวิจัยอิง
การออกแบบจะช่วยในการปรับปรุงทฤษฎีเชิงชี้แนวทาง (Prescriptive Theory) ให้สามารถปฏิบัติ
ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงทฤษฎีการออกแบบการเรียนรู้ (Edelson.2002; สุวิมล  ว่องวาณิช. 
2556) ผลลัพธ์ประการที่สอง คือ กรอบการออกแบบ (Design Framework) ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็น
ระบบและเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาให้ประสบความส าเร็จในบริบทเฉพาะ ผลลัพธ์ที่ได้มาจากการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา บริบท ทฤษฎีที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการออกแบบ 
(Design Procedure) ของนักออกแบบ และผลลัพธ์ประการสุดท้าย คือ วิธีวิทยาการออกแบบ 
(Design Methodology) หลักการออกแบบกระบวนการซึ่งจะเป็นสิ่งที่บอกว่าจะน ากระบวนการ
ออกแบบนี้ไปใช้อย่างไรเพื่อให้ประสบความส าเร็จตามสิ่งที่มุ่งหวังไว้ โดยจะระบุขั้นตอนการ
ท างานที่ประกอบด้วย การอธิบายวัตถุประสงค์ กระบวนการ และบุคคลที่มีส่วนร่วมในแต่ละ
ขั้นตอน (Edelson.2002; สุวิมล  ว่องวาณิช. 2556) 

7.2 หลักการวิจัยอิงการออกแบบ 
หลักการวิจัยอิงการออกแบบตามแนวคิดที่เผยแพร่โดย F. Wang and Hannafin. 

(2005) มีสาระส าคัญคือ กระบวนการวิจัยประกอบด้วย กิจกรรมรวม 9 ประเภท ได้แก่ 1) การ
ออกแบบที่สนับสนุนด้วยการวิจัยในระยะแรก (Support Design with Research from the 
Outset) 2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติในการพัฒนาทฤษฎีและแผนการท างานเริ่มต้น 
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(Set Practical Goals for Theory Development and Develop an Initial Plan) 3) ด า เนิ นการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ในโลกแห่งความเป็นจริง (Conduct Research in 
Representative Real-World Settings) 4) ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนร่วมที่ เกี่ยวข้อง 
(Collaborate Closely with Participants) 5) ใช้วิธีวิจัยอย่างเป็นระบบและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน 
(Implement Research Methods Systematically and Purposefully) 6) วิ เคราะห์ข้อมูลทันที 
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ ย้ อ น ก ลั บ ไ ด้  (Analyze Data Immediately, Continuously, and 
Retrospectively) 7) ปรับการออกแบบอย่างต่อเนื่อง (Refine Design Continually) 8) จัดท าและ
จัดเก็บเอกสารที่มีผลต่อบริบท พร้อมทั้งหลักการในการออกแบบให้เหมาะกับบริบทนั้น 
(Document Contextual Influences with Design Principles) และ 9) ตรวจสอบความถูกต้อง 
ความตรงในการน าผลการออกแบบไปใช้อ้างอิงได้ในวงกว้าง (Validate the Generalizability of 
the Design) รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4 

ตาราง 4 หลักการของการวิจัยอิงการออกแบบ 

หลักการ รายละเอียด 
1. ออกแบบที่สนับสนุนด้วยการวิจัย
ในระยะแรก 

 กระบวนการเริ่มต้นโดยนักออกแบบ (นักวิจัย) ควรจะระบุแหล่งข้อมูล
ที่ ช่ วยตอบสนองความต้องการในการวิจัยครั้งก่อนนั้ น  โดย
ท าการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่ผ่านมาในอดีต เพื่อใช้
เป็นฐานในการออกแบบส่ิงต่าง ๆ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

หลักการ รายละเอียด 
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติในการพัฒนาทฤษฎีและ
แผนการท างานเริม่ต้น 

 นักออกแบบ (นักวิจัย) ก าหนดเป้าหมายของการท างาน วางแผน
กิจกรรมการออกแบบ แผนการท างานควรมีค าอธิบายเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการวิจัยแต่ละระยะ ที่ออกแบบ ผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย วิธีวิจัย 
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ ซึ่งต้องยืดหยุ่นสามารถ
ปรับเปล่ียนได้ในกระบวนการออกแบบ 

3. ด าเนินการวจิัยทีเ่กี่ยวข้องในพืน้ท่ี
ที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ในโลกแหง่
ความเป็นจริง 

 ปัญหาในการวิจัยที่อิงการออกแบบควรเกี่ยวข้องกับการออกแบบที่
จะช่วยพัฒนาความตอ้งการต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมที่ใช้
ต้องเกิดขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพท่ีเป็นอยู่จริง 

4. ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับผู้มส่ีวน
ร่วมที่เกีย่วขอ้ง 

 ในการวิจัยอิงการออกแบบ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมีการท างาน
ร่วมกันในการออกแบบเพื่อให้เกิดความมั่นใจและความเป็นไปได้ใน
แผนงาน นักออกแบบ(นักวิจัย) ต้องปรึกษากับครู นักเรียนถึงสภาพ
ปัญหา หรือความต้องการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมของทฤษฎีที่
น ามาใช้ในการน าไปปฏิบัติ 

5. ใช้วธิีวจิัยอยา่งเป็นระบบและมี
จุดมุง่หมาย 

 นักวิจัยใช้วิธีการวิจัยอย่างเป็นระบบมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและ
หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การส ารวจ การวิเคราะห์
เอกสารต่างๆ การประเมินแบบก้าวหน้าและการประเมินสรุป รวมทั้ง
การประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาการออกแบบให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. วิเคราะห์ข้อมูลทันที อยา่ง
ต่อเนื่องและย้อนกลับได ้

 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในแต่ละส่วน ต้องน ามาวิเคราะห์เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเป้าหมายในการน าทฤษฎีมาใช้ 
รวมทั้งปรับปรุงการออกแบบข้อมูลที่ได้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วน
แรกเป็นข้อมูลที่บรรยายสภาพการวิจัยและกระบวนการวิจัย ส่วนที่
สอง เป็นข้อมูลที่อธิบายถึงการออกแบบ โครงสร้างการออกแบบ 
ข้อมูลส่วนนี้จะใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการวิเคราะห์ข้อมูล
ย้อนกลับ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลส่วนแรกในเรื่องของบริบทของ
การออกแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น องค์ความรู้ที่ได้รับ โดยการ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

หลักการ รายละเอียด 
 วิเคราะห์ข้อมูลนี้ควรจะใช้ผู้เชีย่วชาญหลายดา้นเพื่อลดความล าเอียงที่อาจ

เกิดขึ้น 
7. ปรับการออกแบบอยา่ง
ต่อเนื่อง 

 ปรับแผนและการออกแบบในการวิจัยท าในลักษณะของวงจร โดยใช้ผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเป็นฐาน การปรับการออกแบบน้ีรวมถึงการปรับ
ทฤษฎีที่น ามาใช้ด้วยเพื่อให้นวัตกรรมหรือส่ิงที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม
มากที่สุด 

8. จัดท าและจัดเก็บเอกสารที่
มีผลต่อบริบท พร้อมทั้ง
หลักการในการออกแบบให้
เหมาะกับบริบทนั้น 

 หลักการวิจัยอิงการออกแบบนี้จะค านึงถึงบริบทและความส าคัญของการ
น าผลการวิจัยไปปฏิบัติในสถานการณ์ที่ก าหนดได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น
การวิจัยต้องออกแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบททุกแบบและนักวิจัย
ต้องจัดท าและจัดเก็บเอกสารที่เป็นผลการวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทแต่ละ
แบบพร้อมทั้งหลักการในการออกแบบด้วย เอกสารที่จัดเก็บครอบคลุม
สาระด้าน วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด ลักษณะของบริบท กระบวนการ 
วิธีการปฏิบัติหรือน าไปใช้ ผลลัพธ์ที่ได้เหมาะสมกับบริบทแต่ละแบบ 
รวมทั้ง หลักการที่ใช้ในการออกแบบ ตามหลักทฤษฎีอันเป็นองค์ความรู้
ส าคัญของผลการวิจัย 

9. ตรวจสอบความถูกต้อง 
ความตรงในการน าผลการ
ออกแบบไปใช้อา้งองิได้ในวง
กว้าง 

 การวิจัยอิงการออกแบบจะเน้นความสมดุลของประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจาก
หลักการออกแบบและการพัฒนาทฤษฎี การตรวจสอบในขั้นตอนน้ีเป็นการ
ตรวจสอบผลการออกแบบ วิธีการท่ีน าไปใช้ กระบวนการปรับปรุงต่างๆ ท้ัง
ทฤษฎีและการออกแบบอีกทั้งนวัตกรรมที่สร้างขึ้นสามารถตอบสนองความ
ต้องการได้หรือไม่เมื่อค านึงถึงบริบทที่จะน าไปใช้ 

ที่มา: Wang &  Hannafin. 2005; สุวิมล  ว่องวาณิช. 2559 

ลักษณะของการวิจัยอิงการออกแบบข้างต้นท าให้เกิดข้อจ ากัดของการวิจัย คือ 
จะต้องใช้ระยะเวลาในการวิจัยที่มากเพราะมีการวนซ้ าในการออกแบบหลายครั้ง มีความล าบาก
ในการปรับทฤษฎีในช่วงที่ท าวิจัย การวิจัยอิงการออกแบบนี้ต้องมีค าถามวิจัยที่หลากหลาย ดังนั้น
จึงท าให้ต้องเก็บข้อมูลในปริมาณมาก รวมทั้งมีความซับซ้อนในการสรุปผลการอ้างอิงและการ
ออกแบบวิจัยที่จะต้องค านึงถึงตัวแปรแทรกซ้อน (F. Wang and Hannafin, 2005) 
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นอกจากนี้นักวิจัยหลายคนได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยอิงการออกแบบ 
โดยมีขอบเขตในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนแตกต่างกัน ซึ่ง Alghamdi and Li (2013) ได้ศึกษา
ขั้นตอนการวิจัยอิงการออกแบบที่ได้จากผลงานของนักวิจัย 4 คณะ (Instructional Technology 
Ph.D students at  the University of Georgia. 2006; Mckenney. 2001; Plomp. 2007 แ ล ะ 
Reeves. 2000, 2006) แตกต่างกันตามขอบเขตการด าเนินงานวิจัยแต่ละขั้นตอนผู้วิจัยน าแนวคิด
การก าหนดขั้นตอนการวิจัยทั้ง 4 แบบ ของนักวิจัย 4 คณะ น าเสนอในรูปตารางดังต่อไปนี ้

ตาราง 5 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยอิงการออกแบบ  

ขั้นตอน นักวิจัย 
1 2 3 4 

นักวิจยัและนักปฏิบัติการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาใน
การปฏิบัต ิ

 ขั้นตอน 1   

วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น และวิเคราะห์บริบท   ขั้นตอน 1  
วิจัยเบื้องต้น เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจยั    ขั้นตอน 1 
        ก าหนดปัญหาวจิัยที่มคีวามหมาย ขั้นตอน 1    
        ท างานร่วมกับนักปฏิบัต ิ ขั้นตอน 2    
พัฒนาวิธกีารแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานทฤษฎี  ขั้นตอน 2   
การออกแบบ การพัฒนา และการประเมินแบบก้าวหน้า   ขั้นตอน 2  
การวจิัยเป็นวงจรซ้ า เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม    ขั้นตอน 2 
        บูรณาการงานปฏิบัติกับทฤษฎีการเรยีนการ
สอน 

ขั้นตอน 3    

        ศึกษาเอกสารงานวจิัยที่เกีย่วข้อง และก าหนด
ค าถามวิจัย 

ขั้นตอน 4    

        ออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา ขั้นตอน 5    
ประเมินคุณภาพ และทดสอบน านวัตกรรมไปใช ้   ขั้นตอน 3  
        พัฒนา ทดลองใช้ ปรับปรุงนวัตกรรม ขั้นตอน 6    
การวจิัยประเมินกึง่รวบยอดเพื่อตรวจสอบผลการ
พัฒนา 

  ขั้นตอน 4 ขั้นตอน 3 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ขั้นตอน นักวิจัย 
1 2 3 4 

         ประเมินคุณภาพ ผลลัพธ์ และผลกระทบของ
นวัตกรรม 

ขั้นตอน 7    

         ด าเนินการวจิัยตามวงจร ซ้ าหลายรอบ ขั้นตอน 8    
จัดท ารายงานผลการวิจัยและการสะท้อนคิดให้ได้
หลักการออกแบบ 

 ขั้นตอน 3   

         รายงานผลการวจิัย ขั้นตอน 9    
หมายเหตุ : 1. Instructional Technology Ph.D students at  the University of Georgia (2006); 2. Reeves, 
(2000, 2006);    3. Mckenney (2001); และ 4. Plomp (2007)   

ที่มา : Alghamdi & Li (2013) 

ขั้นตอนการด า เนินงานของ Instructional Technology Ph.D students at  the 
University of Georgia ทั้ง 9 ขั้นตอน ให้รายละเอียดชัดเจนว่านักวิจัยต้องด าเนินการอย่างไร 
ในขณะที่ขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอนของ  Reeves ; Mckenney และ Plomp เป็นหมวดหมู่เข้าใจ
ง่ายกว่าวิธีแรก แต่เนื่องจากวิธีของ Plomp แสดงให้เห็นรูปแบบของการวิจัยที่ส าคัญทั้งสาม
ขั้นตอน Alghamdi and Li (2013) จึงสรุปว่าขั้นตอนส าคัญของการวิจัย อิงการออกแบบ 
ประกอบด้วย ขั้นตอน 1 การวิจัยเบื้องต้น เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นตอน 2 การวิจัย
เป็นวงจรซ้ าเพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม และ ขั้นตอน 3 การวิจัยประเมินกึ่งรวบยอด (Semi-
Summative Evaluation) เพื่อตรวจสอบผลการพัฒนา  นอกจากนี้ Sahasrabudhe, S., Iyer, S., 
Murthy, S. (2012) ได้สรุปเปรียบเทียบขั้นตอนการวิจัยอิงการออกแบบไว้ รายละเอียดดังตาราง 

ตาราง 6 การเปรียบเทียบขั้นตอนการวิจัยอิงการออกแบบ 

Reeves (2000) Wademan (2007) McKenney (2001) Mafumiko (2007) 
ขั้นที่ 1 : การวิจัยเบื้องต้น 

วิเคราะห์โดยผู้วจิัยและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

1. การค้นหาเบื้องต้น 
2. การร่วมมือของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

1. การวเิคราะห์ความ
ต้องการ/เนื้อหา 
2. การส ารวจข้อมูล
อ้างองิ 

1.การส ารวจข้อมูลอ้างองิ 
2.การวเิคราะห์เนื้อหา 
3. การปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

Reeves (2000) Wademan (2007) McKenney (2001) Mafumiko (2007) 
ผลลัพธ์ของขัน้ที่ 1 

ปัญหาเชงิปฏิบัติถูก
วิเคราะห์โดยผู้วจิัยและผู้
ปฏิบัติ 

เนื้อหาที่ถกูวิเคราะห์โดย
ผู้วิจัย ผู้เชีย่วชาญ และ
เนื้อหาจากแหล่งอื่นๆ 

ส ารวจข้อมูลอ้างองิโดย
ละเอียดและลึกซึ้ง 

เน้นย้ าข้อมูลอ้างอิง การ
วิเคราะห์เนื้อหา และ
ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อไปใช้ใน
ขั้นพัฒนา 

ขั้นที่ 2 : การสร้างต้นแบบ 
การพัฒนาต้นแบบ ออกแบบและประเมิน

อย่างต่อเนื่อง 
ออกแบบและประเมิน
อย่างต่อเนื่อง 

ออกแบบและประเมิน
อย่างต่อเนื่อง 

ผลลัพธ์ของขัน้ที่ 2 
การแทรกแซงที่ถกูพัฒนา
เรียบร้อย 

การแทรกแซงที่ถกูพัฒนา
เรียบร้อย 

การแทรกแซงที่ถกูพัฒนา
เรียบร้อย 

การแทรกแซงที่ถกูพัฒนา
เรียบร้อย 

ขั้นที่ 3 : การประเมินผล 
ประเมินผลซ้ าๆ สะท้อนให้เห็นภาพ ประเมินปลายทาง ประเมินปลายทาง 

ผลลัพธ์ของขัน้ที่ 3 
ต้นแบบสุดท้ายรวมกับ
การประเมินผล สร้าง 
และปรับแต่งซ้ าๆ 

ต้นแบบสุดท้ายหลังจาก
ออกแบบและปรับแต่ง
จากข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้งาน 

ต้นแบบสุดท้ายจาก
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน
หลายๆ ทาง 

ต้นแบบสุดท้ายกับ
ข้อเสนอแนะจากผู้จัดท า
และหลักฐานเชิงประจักษ์
จากการปฏิบัต ิ

ขั้นที่ 4 : การสร้างความรู้ 
การสะท้อนความคิดเห็น
ของผู้ใชง้าน 

ผลงานทางทฤษฎี ประกอบกับการออกแบบ
หลายๆ อัน 

-- 

ผลลัพธ์ของขัน้ที่ 4 
การออกแบบที่มีส่วนชว่ย
การด าเนินงานของ
ชิ้นงาน 

ข้อมูลเชงิลึกและ
แบบจ าลองทีเ่กี่ยวข้องกับ 
People CMM การ
ออกแบบทฤษฎีและการ
ปฎิบัติ และการวิจยัเพื่อ
พัฒนา 

ทฤษฎีการออกแบบ และ
วิธีวจิัยเพื่อพัฒนาที่
เกี่ยวข้องกัน 

ไม่ได้กล่าวถงึ 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

Reeves (2000) Wademan (2007) McKenney (2001) Mafumiko (2007) 
ผลลัพธ์ทั้งหมด 

วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์เนื้อหา ส ารวจข้อมูลอ้างองิอยา่ง
ละเอียด 

เน้นที่ข้อมูลอ้างอิง 

ชิ้นงานท่ีถูกทดสอบอยา่ง
ประจักษ ์

ชิ้นงานท่ีถูกทดสอบอยา่ง
ประจักษ ์

ชิ้นงานท่ีถูกทดสอบอยา่ง
ประจักษ ์

วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อ
น ามาใชเ้ป็นข้อมูล 

แนงทางการออกแบบ แบบจ าลอง ข้อมูลเชงิลึกเกีย่วกับการ
ออกแบบ และวิธีการวจิัย
เพื่อพัฒนา 

ชิ้นงานสุดทา้ยและข้อมูล
เชิงประจักษ ์

 ข้อมูลเชงิลึกที่เกีย่วข้อง
กับหัวข้อวจิัย 

  

ที่มา : Sahasrabudhe, S., Iyer, S., Murthy, S. 2012: 8-9 

ตาราง 7 การเปรียบเทียบลักษณะของรูปแบบการวิจัยอิงการออกแบบ 

Reeves (2000) Wademan (2007) McKenney (2001) Mafumiko (2007) 
- เสนอการปรับแต่งของ
ปัญหา วิธีการแก้ไข และ
กระบวนการ ในทุกขั้นของ
การวจิัยองิการออกแบบ 
- ปรับแต่งชิ้นงานผ่านการ
แสดงความคิดเห็นในทุก
ขั้นตอน 
- ไม่ได้ให้ความชัดเจนใน
กระบวนการการวิจยั เช่น 
จ านวนของตวัอยา่ง หรือ
ระยะเวลาที่คาดหวงัในแต่
ละขั้น 

- กล่าวถึงผู้ด าเนินการใน
ขั้นตอนท่ีแตกต่างกัน 
- แสดงถงึกระบวนการ
ท าซ้ าในบางขั้นตอน (เช่น 
การระบุการออกแบบ และ
ขั้นการสร้างต้นแบบ) 
- ปรับแต่งชิ้นงานในขั้นแรก 
- ข้อมูลไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ตัวอยา่ง ขนาดและ
ระยะเวลา 

- ระบุระยะเวลา จ านวน
ของผู้เข้ารว่ม 
- จ านวนผู้เข้ารว่มเพิ่มขึ้น
จนถึงตอนต้นแบบสร้าง
เสร็จแล้ว 
- จ านวนของผู้เข้ารว่ม
ลดลงหลังจากการทดสอบ
ต้นแบบและประเมินผลครั้ง
สุดท้าย 
- ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ด าเนินการในขั้นตอน
ต่างๆ  

- แสดงข้อมูลผู้ด าเนินงาน
และหน้าที่ของแต่ละคน
ตามล าดับขั้น 
- ไม่ได้อธิบายอย่าง
ละเอียดเกี่ยวกับแนวทาง
ท าขั้นตอนแรกของการ
ก าหนดการออกแบบเพื่อ
น าไปใชใ้นการสร้าง
ต้นแบบ 

ที่มา : Sahasrabudhe, S., Iyer, S., Murthy, S. 2012: 10 
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ลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งของการวิจัยอิงการออกแบบ คือ จะมีการบูรณาการ
วิธีการวิจัยหลายวิธีในการศึกษา โดยใช้ทั้งกระบวนทัศน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของการวิจัยในแต่ละครั้ง นักวิจัยที่ใช้การวิจัยอิงการออกแบบส่วน
ใหญ่ใช้การวิจัยเชิงผสม (Multiple Mixed-Method Research) ตลอดระยะเวลาของการวิจัย
เพื่อให้ได้ข้อมูลวิจัยจากหลายแหล่ง และน าข้อมูลเหล่านั้นมาตรวจสอบยืนยันเพื่อให้ข้อค้นพบมี
ความน่าเชื่อถือ (สุวิมล ว่องวนิช. 2559: 85) 

กล่าวโดยสรุป การเสนอสาระในหัวข้อ การวิจัยอิงการออกแบบ ผู้วิจัยได้เสนอความ
เป็นมาของการวิจัยอิงการออกแบบ ที่เพิ่งได้รับการพัฒนาช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในช่วง
ทศวรรษแรกมีการพัฒนาอย่างเร็วมาก และนักวิจัยการศึกษานิยมใช้อย่างกว้างขวางด้วยจุดเด่นที่
สามารถเชื่อมโยงการออกแบบตามหลักทฤษฎีกับการน าผลการวิจัยไปใช้ปฏิบัติได้จริงอย่างมี
ประสิทธิผล ได้เสนอนิยาม รูปแบบ และวิธีการของการวิจัยอิงการออกแบบ รวมทั้งเปรียบเทียบ
วิธีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอิงการออกแบบ ในตอนท้ายได้เสนอสาระสังเขปด้านลักษณะ
ส าคัญ หลักการ และวิธีการวิจัยอิงการออกแบบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการ
ชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาได้เหมาะสมกับบริบทตามสภาพที่เป็นจริง  การ
ด าเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์          
อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ด้วยกระบวนการวิจัยอิงการออกแบบ (Design 
– Based Research) โดยมีขั้นตอนส าคัญของการวิจัยอิงการออกแบบ ประกอบด้วย ขั้นตอน 1 
การวิจัยเบื้องต้นเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นตอน 2 การวิจัยเป็นวงจรซ้ าเพื่อพัฒนา
ต้นแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ และขั้นตอน 3 การวิจัยประเมินกึ่งรวบยอด (Semi-
Summative Evaluation) เพื่อตรวจสอบผลการพัฒนา และส าหรับการวิจัยเป็นวงจรซ้ ามีการ
ด าเนินงาน 4 ข้ันตอน คือ 1) ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการด าเนินการใช้กระบวนการชี้แนะ
ทางปัญญา ฯ 2) ส ารวจสภาพและปัญหาการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ 3) วิเคราะห์
ข้อมูลและสะท้อนคิดร่วมกันถึงสาเหตุของปัญหา 4) ออกแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ให้
ครอบคลุมสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่  
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้การวิจัยอิงการออกแบบในการพัฒนากระบวนการชี้แนะ
ทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งนี้มีความมุ่งหมายหลักดังนี้ 1) เพื่อถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา
ที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มีประสิทธิผล  2) เพื่อพัฒนากระบวนการชี้แนะทาง
ปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย และ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้
กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์
โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิธีด าเนินการวิจัยในครั้งนี้เริ่มด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพจากการถอดบทเรียนกรณีศึกษา 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานคิดร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่ผู้วิจัยได้ศึกษาไว้เพื่อใช้ใน
การออกแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย 
หลังจากนั้นเป็นการวิจัยอิงการออกแบบ (Design – Based Research) เพื่อพัฒนากระบวนการ
ชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา และเพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญา
ร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็นผลการวิจัย
เพื่อตอบค าถามของการวิจัย โดยสาระในบทนี้น าเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัย แบ่งการน าเสนอ
เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่
มีประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ระยะที่ 2 การพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อ
เสริมสมรรถนะการวิจัยของครูโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระยะท่ี 3 การทดลองใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อ
เสริมสมรรถนะการวิจัยของครูโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การวิจัยในแต่ละระยะสามารถสรุปวัตถุประสงค์ กิจกรรม และผลลัพธ์ในการด าเนินการ
วิจัยได้ดังภาพประกอบ 5 
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ระยะที่ 1 การถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มีประสิทธิผล
ของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มี

ประสิทธิผล ของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ      
กิจกรรม 1) เลือกกรณีศึกษาที่มีการปฏิบัติที่ดี (best practice) ด้านกระบวนการเสริม

สมรรถนะการวิจัย       
2) เลือกผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการที่ก ากับดูแล
ด้านการวิจัย อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัย และเจ้าหน้าที่ประสานงาน
วิจัย 
3) ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก สังเกตสภาพที่โรงเรียน 
สังเกตสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น สภาพทั่วไป แหล่งเรียนรู้ของอาจารย์ สื่อ
และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย เป็นต้น 

ผลลัพธ์ กระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 
 
ระยะที่ 2 การพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะ
การวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วัตถุประสงค์ 2) เพื่อพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม

สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  

กิจกรรม 1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการวิจัย 
แนวคิดการชี้แนะทางปัญญา และแนวคิดกลยุทธ์อภิปัญญา 
2) ก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ 
กลยุทธ ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย  
3) ออกแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัย 
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4) ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นและปรับปรุงแก้ไขกระบวนการชี้แนะทางปัญญา
ร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย 

ผลลัพธ์ (ร่าง) กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่ อเสริม
สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

 
 

ระยะที่  3 การทดลองใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัย  ของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วัตถุประสงค์ 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิ

ปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

กิจกรรม 1) วัดสมรรถนะการวิจัย (ด้านความรู้และเจตคติ) ก่อนการทดลอง       
2) ทดลองใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3) วัดสมรรถนะการวิจัย (ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ)  หลังสิ้นสุดกระบวนการ
ทดลอง 
4) วัดสมรรถนะการวิจัย (ด้านความรู้ และเจตคติ)  ระยะติดตามผลหลังการ
ทดลอง 2 สัปดาห ์ 

ผลลัพธ์ ผลการทดลองใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อ
เสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ โรงเรียนสาธิตสั งกัดมหาวิทยาลัย               
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาพประกอบ 4 ขั้นตอนและผลลัพธ์ในการด าเนินการวิจัย 

ทั้งนี้การด าเนินงานวิจัยในแต่ละระยะ มีรายละเอียดดังนี้ 
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ระยะท่ี 1 การถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยท่ีมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

การวิจัยในระยะนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case study research) เพื่อถอด
บทเรียนจากกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต
สังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. การเลือกกรณีศึกษา 
การเลือกกรณีศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยเริ่มต้นศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวน

ผลงานวิจัยของอาจารย์ในโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จากเอกสารรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ศึกษาเอกสารผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และศึกษาข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับ ดูแล ด้านการวิจัยของโรงเรียน โดยศึกษาเกี่ยวกับ
แนวนโยบายในการพัฒนางานวิจัยของโรงเรียน และแนวทางการเสริมสมรรถนะการวิจัยของ
โรงเรียน โดยผู้วิจัยคัดเลือกตามเกณฑ์ในการคัดเลือกกรณีศึกษา ดังนี้ 

1) เป็นโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีกระบวนการส่งเสริม
สมรรถนะการวิจัยแล้วส่งผลให้โรงเรียนมีวัฒนธรรมการวิจัยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และมี
จ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยเพิ่มขึ้น  

2) เป็นโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือและยินดีให้ข้อมูลส าคัญกับผู้วิจัย 
เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับของ

รัฐทุกแห่งมีกระบวนการส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยอยู่แล้วเนื่องจากเป็นพันธกิจของโรงเรียน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานวิจัยจ านวนมาก 3 อันดับแรก โดยพิจารณาย้อนหลัง 5 ปี และ
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือน า เสนอในที่ประชุมวิชาการ มีผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม และมีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่ชัดเจน เช่น มีการก าหนด
แผนพัฒนางานวิจัย มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย มีโครงการคลินิกวิจัย เป็นต้น จึงท าให้
ได้กรณีศึกษา 3 แห่ง 

 ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแต่ละกรณีศึกษา จ านวน 4 คน ได้แก่    
1) ผู้บริหารโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการวิจัยและยินดีให้ข้อมูลส าคัญกับผู้วิจัย 1 คน     
2) อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยอย่างต่อเนื่องและยินดีให้ข้อมูลส าคัญกับผู้วิจัย จ านวน 2 
คน และ 3) อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลด้านงานวิจัยหรือเป็นผู้ประสานงานวิจัย
ของโรงเรียนและยินดีให้ข้อมูลส าคัญกับผู้วิจัย 1 คน  
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1) แบบสัมภาษณ์ โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างที่มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการวางแผน พัฒนา 
ส่งเสริม และเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ โดยเน้นเรื่องแนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุน การติดตามและประเมินผล ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงของอาจารย์
ในด้านการปฏิบั ติงานวิจัย การท างานร่วมกัน และความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานวิจัย  
และ 2) แบบสังเกตสภาพที่โรงเรียน สังเกตสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น สภาพทั่วไป แหล่ง
เรียนรู้ของอาจารย์ สื่อและอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย เป็นต้น 

ตัวอย่างประเด็นค าถามสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน คือ 1) ท่านก าหนด
กลยุทธ์หรือกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยของบุคลากรอย่างไร 2) ท่านคิดว่าเมื่อท่านได้
ก าหนดกลยุทธ์หรือกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยแล้วท่านเห็นพัฒนาการในความ
เปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในโรงเรียนของท่านบ้าง 3) ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ท าให้โรงเรียนของท่าน
ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการวิจัย และ 4) บทเรียนที่ท่านได้เรียนรู้ ตลอดจนผลที่
ติดตามมาจากการก าหนดกลยุทธ์หรือกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัย คืออะไร 

ตัวอย่างประเด็นค าถามสัมภาษณ์อาจารย์ คือ 1) โรงเรียนของท่านมี    
กลยุทธ์หรือกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยของบุคลากรอย่างไร 2) ท่านเห็นพัฒนาการในการ
เปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองเป็นอย่างไร 3) ปัจจัยความส าเร็จที่ท าให้ท่าน
พัฒนาตนเองด้านการวิจัย คืออะไร 4) บทเรียนที่ท่านได้เรียนรู้ ตลอดจนผลที่ติดตามมาจากการ
ท าวิจัย คืออะไร 

ตัวอย่างประเด็นค าถามสัมภาษณ์อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่
ประสานงานวิจัย คือ 1) ท่านมีแนวปฏิบัติอย่างไรในการกระตุ้นให้อาจารย์เกิดการเปลี่ยนแปลง
หลังได้รับการเสริมสมรรถนะการวิจัย  2) ท่านคิดว่าเมื่อทางผู้บริหารโรงเรียนได้ก าหนดกลยุทธ์
หรือกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยแล้วท่านเห็นพัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียนของท่านบ้าง และ 3) ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ท าให้โรงเรียนของท่านประสบความส าเร็จใน
การด าเนินงานด้านการวิจัย 

ตัวอย่างประเด็นรายการสังเกต ผู้วิจัยก าหนดประเด็นรายการสังเกต
ครอบคลุมสภาพที่โรงเรียน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น สภาพทั่วไป แหล่งเรียนรู้ของอาจารย์ 
สื่อและอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย เป็นต้น 
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3. การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์โดยเขียนข้อค าถามให้ครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการ
ส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ เน้นในประเด็นที่ว่า ผู้บริหาร อาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ด าเนินการอย่างไร มีกลยุทธ์หรือกระบวนการอย่างไรจึงประสบ
ความส าเร็จในการเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการพัฒนา
และส่งเสริมการท างานวิจัยของอาจารย์ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน การติดตามและ
ประเมินผล ตลอดจนผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินงาน จากน้ันน าแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของประเด็นข้อค าถามเพื่อตอบ
ความมุ่งหมายของการวิจัย และน าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปตรวจสอบ
คุณภาพเบื้องต้นด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานวิจัย 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและวัดผล
การศึกษา 1 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ด้านความครบถ้วนของ
เนื้อหาและความเหมาะสมของส านวน ข้อความและภาษา  น าข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหา
ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) เกณฑ์ในการตัดสินคือค่า IOC 
ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่า 0.50 จึงถือว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยาม พบว่า แบบ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อค าถาม ผู้วิจัยปรับแก้
ภาษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นแล้วจึงน าข้อค าถามไปใช้ทั้งหมด โดยมีการปรับแก้ดังนี้ 

ตาราง 8 ตัวอย่างรายละเอียดการปรับปรุงประเด็นการสัมภาษณ์ 

ผู้ให้
ข้อมูล 

ข้อค าถามเดิม ข้อค าถามปรับปรุง 

ผู้บริหาร ท่านคิดว่าเมื่อท่านได้ก าหนดกลยุทธ์หรือ
กระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยแล้วท่าน
เห็นพัฒนาการในความเปล่ียนแปลงอะไร
เกิดขึ้นในโรงเรียนของท่านบ้าง 

ท่านคิดว่าเมื่ อท่านได้ก าหนดกลยุทธ์หรือ
กระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยแล้วท่าน
เห็นความเปล่ียนแปลงในดา้นใดบ้างที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนของท่าน 

อาจารย์ ท่านเห็นพัฒนาการในการเปล่ียนแปลงด้าน 
การวจิัยที่เกิดขึ้นกับตัวทา่นเองเป็นอย่างไร 
 

ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวท่านในด้าน
ความรู้ / ทักษะ / เจตคติเกี่ยวกับการวิจัย เป็น
อย่างไร 
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ส าหรับแบบสังเกตผู้วิจัยสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมเกี่ยวกับสภาพที่โรงเรียน 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น สภาพทั่วไป แหล่งเรียนรู้ของอาจารย์ สื่อและอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาตนเองด้านการวิจัย เป็นต้น จากนั้นน าแบบสังเกตเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของประเด็นข้อค าถามเพื่อตอบจุดประสงค์ของการ
วิจัย และน าแบบสังเกตที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารงานวิจัย 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและวัดผลการศึกษา 1 คน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกตด้านความครบถ้วนของเนื้อหาและความเหมาะสมของ
ส านวน ข้อความและภาษา น าข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาความสอดคล้อง (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) เกณฑ์ในการตัดสินคือค่า IOC ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่า 0.50 จึง
ถือว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยาม พบว่า แบบสังเกตมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
ค าถาม ผู้วิจัยจึงน าข้อค าถามไปใช้ทั้งหมด 

 
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยส่วนนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา (case study) เพื่อ
ศึกษาความส าเร็จของกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่พัฒนาอาจารย์ให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านการปฏิบัติงานวิจัย โดยถอดบทเรียนที่ เรียนรู้จากแนวปฏิ บัติด้วยการ
สัมภาษณ์ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการวิเคราะห์เอกสาร ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ใช้
กรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกระบวนการถอดบทเรียน ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
การศึกษาเชิงคุณภาพโดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาก่อนลงภาคสนาม และ
ระยะที่ 2 การศึกษาในภาคสนาม รายละเอียดดังนี้ 

ระยะท่ี 1 การศึกษาก่อนลงภาคสนาม 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะนี้ผู้วิจัยเริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการเตรียมตัว

ท างานภาคสนาม ในการวางแผนการศึกษาภาคสนามก่อนการลงภาคสนาม เริ่มจากการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชี้แนะ เพื่อก าหนดกรอบในการศึกษาเชิงลึก โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
เอกสาร 

  หลังจากนั้นผู้วิจัยท าการติดต่อประสานงานขอหนังสือขอความร่วมมือ
ในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลกับทาง
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โรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา เมื่อทางโรงเรียนตอบรับให้เข้าเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
จากเว็บไซต์ของโรงเรียนเกี่ยวกับบริบทต่างๆ ของโรงเรียนก่อนที่จะลงภาคสนาม 
 

ระยะท่ี 2 การศึกษาในภาคสนาม 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยเริ่มต้ังแต่การวางแผนขั้นตอน

การเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล 
หลังจากนั้นผู้วิจัยลงภาคสนามใช้การเปิดเผยสถานภาพที่เป็นนิสิตปริญญาเอก ผู้วิจัยสัมภาษณ์
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสังเกตสภาพที่โรงเรียน สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ เช่น สภาพทั่วไป แหล่งเรียนรู้ของอาจารย์ สื่อและอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาตนเองด้าน
การวิจัย เป็นต้น ตลอดจนใช้การวิเคราะห์เอกสาร โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการ
ด าเนินงานด้านการวิจัยของทางโรงเรียน 

 หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐาน
คิดประกอบการยกร่างกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะ
การวิจัยของอาจารย ์

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โดยน าข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มาจัดกระท า
ข้อมูลตามขั้นตอน คือ 1) การจัดกระท าข้อมูล ผู้ วิจัยกระท าควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูล 
ประกอบด้วย 1.1) การลดทอนข้อมูล หลังจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ทุกครั้ง ผู้วิจัยจะน าข้อมูลมา
อ่านทบทวนเพื่อเลือกจุดที่น่าสนใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา และจัดข้อมูลออกเป็น
หมวดหมู่ 1.2) การตรวจสอบข้อมูลใช้การตรวจสอบสามเส้า ด้านแหล่งสถานที่และแหล่งบุคคล
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้โดยน าข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งมาอ่านเพื่อลงรหัส
และสร้างเกณฑ์หัวเรื่อง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) ด้วยการจ าแนกประเภทของข้อมูล (Typological) การเปรียบเทียบข้อมูล 
(Constant Comparison) การตีความข้อมูล (Interpretation) และการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 
(Analytic Induction) และใช้กระบวนการถอดบทเรียนจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาอธิบายและสรุป
เป็นบทเรียนใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) กระบวนการด าเนินงาน 2) ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้น 3) ปัจจัย
ความส าเร็จ และ 4) บทเรียนที่เรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อการก าหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการชี้แนะ
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เพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ต่อไป 

ระยะท่ี 2 การพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้มี ความมุ่ง
หมายเพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎี เพื่อน าข้อมูล
มาวิเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างการบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัย ประกอบกับการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และผู้ประสานงานวิจัย 
ทั้งนี้เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างกระบวนการเสริม
สมรรถนะการวิจัย 

1. ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีของสมรรถนะ
การวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจในนิยาม โครงสร้าง องค์ประกอบในการวัด และกิจกรรม/เครื่องมือ/
เทคนิค/ปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ 

2. ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีของการชี้แนะทาง
ปัญญาและกลยุทธ์ อภิปัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการน ากระบวนการชี้แนะทางปัญญา และความเข้าใจเกี่ยวกับการน ากลยุทธ์        
อภิปัญญาไปใช้เพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ 

3. ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีของการวิจัยอิงการ
ออกแบบ (Design – Based Research) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการออกแบบตามหลักการ
ออกแบบ (Design Principle) และการพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์              
อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยตามแนวทางของการวิจัยอิงการออกแบบ 

4. ผู้วิจัยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง และผู้ประสานงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการท างานวิจัยของ
โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดจนกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนด้าน
การวิจัยของโรงเรียนที่ เป็นอยู่หรือที่ควรจะมีในมุมมองของอาจารย์ ทั้ งนี้ เพื่อน าข้อมูลมา
ประกอบการตัดสินใจก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัย ซึ่งได้
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สัมภาษณ์อาจารย์ของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ 2 คน และผู้
ประสานงานวิจัย 1 คน 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนากระบวนการชี้แนะทาง
ปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างและพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญา
ร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ จากข้อสรุปที่ได้จากการ
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย รวมทั้งผลการส ารวจสภาพการท าวิจัยของอาจารย์ และผลการ
ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาส าหรับการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มีประสิทธิผลที่ได้จากการด าเนินการ
วิจัยในระยะที่ 1 ร่วมกับแนวคิดและกรอบการออกแบบตามหลักการออกแบบ (design principle) ซึ่งการ
ก าหนดหลักการออกแบบประกอบด้วย 1) การก าหนดเป้าหมายของการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ        
กลยุทธ์อภิปัญญา 2) การก าหนดบริบทของการทดลองใช้ต้นแบบกระบวนการ 3) การออกแบบกิจกรรม
ส่งเสริม 2 ส่วน ได้แก่ 3.1) องค์ประกอบหลักของการส่งเสริม และ 3.2) คุณลักษณะย่อยที่ เป็น
กระบวนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบหลัก โดยกิจกรรมที่ออกแบบจะมาจาก
ข้ออ้างเชิงเหตุผลที่เป็นฐานความเชื่อส าหรับการออกแบบ รายละเอียดของการก าหนดหลักการ
ออกแบบมีดังนี้ 

1) เป้าหมายของการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา ได้แก่ 
อาจารย์มีสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านเจตคติสูงขึ้น 

2) บริบทของการวิจัย เป็นอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ  

3) การออกแบบกระบวนการส่งเสริม ซึ่งอิงข้อมูลผลการวิจัยในระยะที่ 1 โดย
น าข้อมูลมาสร้างหลักการออกแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อ
เสริมสมรรถนะการวิจัย 

การออกแบบกิจกรรมให้เป็นไปตามองค์ประกอบหลักอยู่ภายใต้ข้ออ้างเชิง
เหตุผลซึ่งเป็นความเชื่อที่ได้จากแนวคิดทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
ผลการวิจัยในระยะที่ 1 และทีมออกแบบ (ในที่นี้คือผู้วิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา) เพื่อใช้ในการ
ออกแบบตัวแทรกแซง X (intervention) บริบทของการศึกษาครั้งนี้ เป็นโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยอิงกรอบการออกแบบตามหลักการออกแบบ (design 
principle) ที่เสนอโดย van den Akker (1999) ดังนี้ 
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“ถ้าต้องการออกแบบตัวแทรกแซง X เพื่อวัตถุประสงค์หรือฟังก์ชัน Y ใน
บริบท Z ควรท าให้ตัวแทรกแซงมีลักษณะ A, B และ C (จุดเน้นเชิงสาระ) และด าเนินการผ่าน
กระบวนการ K, L และ M (จุดเน้นเชิงกระบวนการ) ด้วยข้ออ้างเชิงเหตุผล P, Q และ R” (van den 
Akker.1999; สุวิมล ว่องวาณิช. 2559) 

ในการวิจัยนี้จึงมีการก าหนดข้ออ้างเชิงเหตุผลเพื่อใช้ในการก าหนดจุดเน้นเชิง
คุณลักษณะด้านสาระ (substantive emphasis) และจุดเน้นของกระบวนการด าเนินงาน 
(procedural emphasis) ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อจุดเน้นเชิงสาระของกิจกรรม ส าหรับ
ข้ออ้างเชิงเหตุผลได้อิงความเชื่อที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการ
ชี้แนะทางปัญญาและกลยุทธ์อภิปัญญาร่วมกับผลการวิจัยในระยะที่ 1 ทั้งนี้ใช้ข้อสรุปที่ได้จาก
การศึกษาข้างต้นมาเป็นฐานคิดน ามาสู่การสร้างกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์    
อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ ดังนี้  

ตาราง 9 ฐานคิดน าสู่การสร้างกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ 

แนวคดิ ขั้นตอนการชี้แนะ 
/ ขั้นตอนกลยทุธ์อภิ

ปัญญา 

กระบวนกชี้แนะ 
ร่วมกับกลยุทธอ์ภิปัญญา      
ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี ้

ขั้นตอนการชี้แนะทางปัญญา      
(Haragrove. 2000) 

1. การตั้งเป้าหมายและจุดท่ีต้องการ
พัฒนา 
2. การสร้างความสัมพันธ์และวาง
แผนการชี้แนะ 
3. การวางเป้าหมายท่ีต้องการร่วมกัน 
ด้วยการคิดไปด้วยกัน 
4. การวางเป้าหมายความสามารถ 
5. การด าเนินการตามแผนชี้แนะ 
6. การจัดให้มีการทบทวนการเรียนรู้ท่ี
ได้รับ 

ขั้นตอนการชี้แนะทางปัญญา       
ท่ีใช้เป็นฐานคิดในการวิจัยครั้ง
น้ี ได้แก่ 
1. ขั้นวางแผน 
   1.1 สร้างความไว้วางใจ 
   1.2 วางแผนร่วมกันเพื่อ
ก าหนดเป้าหมาย และจุดท่ี
ต้องการพัฒนา 
2. การด าเนินการตามแผน
ชี้แนะ 
3. ขั้นสะท้อนคิด 
   3.1 ทบทวนเหตุการณ์และ
แลกเปลี่ยนความประทับใจ 
   3.2 ไตร่ตรองเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นและเหตุการณ์ท่ีพึง

ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม 
   - สร้างความไว้วางใจ กระตุ้นเปิด
ความคิด เปิดใจ เปิดพลังความ
มุ่งมั่นสร้างเป้าหมายในการพัฒนา
และวางแผนการชี้แนะ 
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการชี้แนะ 
   2.1 เติมเต็มความรู้ 
   - อบรม, เอกสารเสริมความรู้ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ 
   - ใช้กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อการ
เรียนรู้ (วางแผนการคิด, ควบคุมการ
คิด, ประเมินการคิด) 

ขั้นตอนการชี้แนะทางปัญญา 
(Costa & Garmaton. 2002) 

1. ขั้นวางแผน 

   2.2 ตกผลึกความคิดสู่การ
ปฏิบัติ 
   - ใช้กลยุทธ์อภิปัญญาร่างประเด็น
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   1.1 สร้างความไว้วางใจ 
   1.2 วางแผนร่วมกันเพื่อก าหนด
เป้าหมาย 
2. ขั้นสังเกตการณ์ 
3. ขั้นสะท้อนคิด 
   3.1 ทบทวนเหตุการณ์และแลกเปลี่ยน
ความประทับใจ 
   3.2 ไตร่ตรองเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและ
เหตุการณ์ท่ีพึงประสงค์ 
   3.3 วางแผนปฏิบัติงานส าหรบัครั้งตอ่ไป 

ประสงค์ 
   3.3 วางแผนปฏิบัติงาน
ส าหรับครั้งต่อไป 

ความคิด (วางแผนการคิด, ควบคุม
การคิด, ประเมินการคิด) 
   2.3 ขั้นการชี้แนะเพื่อสร้างการ
เรียนรู้ 
   - ชี้แนะรายบุคคลตามปฏิทินการ
ชี้แนะแบบเผชิญหน้า และผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 
   - ใช้กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อการ
เรียนรู้ (วางแผนการคิด, ควบคุม 
การคิด, ประเมินการคิด) 

คาราง 9 (ต่อ) 

แนวคดิ ขั้นตอนการชี้แนะ 
/ ขั้นตอนกลยทุธ์อภิปัญญา 

กระบวนการชี้แนะ 
ร่วมกับกลยุทธอ์ภิปัญญา     
ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี ้

ขั้นตอนการเรียนรู้ตามแนวทางของ 
กลยุทธ์อภิปัญญา 

(Tuckman & Monetti. 2011) 
1. การก าหนดเป้าหมายหรือการวางแผน 
2. กลยุทธ์การควบควม 
   2.1 การถามตนเอง 
   2.2 การทดสอบตนเอง 
   2.3 การค้นหาจากสิ่งแวดล้อม 
3. การพิจารณาผลกระทบ 
4. การประเมินผล 

กลวิธีตามแนวคิดกลยุทธ์อภิปัญญา 
(O’Neil and Abedi. 1996) 

1. การตระหนักรู้ 
2. การวางแผน 
3. ยุทธวิธีทางความคิด 
4. การตรวจสอบด้วยตนเอง 

กลยุทธ์อภิปัญญาท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ 
1. วางแผนการคิด 
2. ควบคุมการคิด 
3. ประเมินการคิด 

 

  2.4 สะท้อนผลการเรียนรู้ 
  - ให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ 
(Feed – up) 
   - การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) 
   - การให้ข้อมูล เพื่ อการเรียนรู้    
ต่อยอด (Feed – Forward) 
  - ใช้กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อการ
เรียนรู้ (วางแผนการคิด, ควบคุม
การคิด, ประเมินการคิด) 
ขั้นที่ 3 ทบทวนไตร่ตรอง 
   - สะท้อนงานบุคคล                           
   - สะท้อนกระบวนการ 
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ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยน า (ร่าง) กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิ
ปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย ที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ส านวนภาษา ตลอดจนความครอบคลุมของแต่ละขั้นตอน  

ขั้นตอนที่ 4 ผู้วิจัยน า (ร่าง) กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิ
ปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณ์ และความครอบคลุมของกระบวนการ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญไว้ 
ดังนี้ 1) ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการชี้แนะไม่น้อยกว่า 2 ปี จ านวน 2 คน 2) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบการเรียนการสอน ที่มีประสบการณ์การท างาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี จ านวน 1 คน 3) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยในชั้นเรียน  ที่มีประสบการณ์การท างาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี จ านวน 2 คน 
โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกระบวนการเกี่ยวกับ 
(ร่าง) กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา ฯ ในด้านความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของชื่อกระบวนการหลักการ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และการก าหนด
แผนการจัดกิจกรรม โดยการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญนั้น พิจารณาความเหมาะสมอิงเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ระดับ และค าถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

 
เกณฑ์การประเมินความเหมาะสม 

ระดับคะแนน  5  หมายถึง ความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ในระดับ มากที่สุด 

ระดับคะแนน  4   หมายถึง ความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ในระดับ มาก 

ระดับคะแนน  3  หมายถึง ความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ระดับคะแนน  2  หมายถึง ความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ในระดับ น้อย 
ระดับคะแนน  1  หมายถึง ความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 
เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได ้

ระดับคะแนน  5  หมายถึง ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ระดับคะแนน  4  หมายถึง ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก 
ระดับคะแนน  3  หมายถึง ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ระดับคะแนน   2   หมายถึง ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย 
ระดับคะแนน   1   หมายถึง ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
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ขั้นตอนที่ 5 น าแบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการชี้แนะทางปัญญา
ร่วมกับกลยุทธ์  อภิปัญญา ฯ มาค านวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลความหมาย
เป็นความเรียง ส่วนค าถามปลายเปิดน ามาวิเคราะห์เนื้อหา จัดหมวดหมู่ และน าเสนอข้อมูลโดย
การตีความสรุปข้อมูล หลังจากนั้นผู้วิจัยพิจารณาผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ
ชี้แนะ ฯ แล้วปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญให้มีความเหมาะสม ชัดเจน 
มากขึ้น 

ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายผลการประเมินคุณภาพของกระบวนการ
ชี้แนะทางปัญญา ฯ ก าหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  กระบวนการมีความเหมาะสม/ความ
เป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  กระบวนการมีความเหมาะสม/ความ
เป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  กระบวนการมีความเหมาะสม/ความ
เป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  กระบวนการมีความเหมาะสม/ความ
เป็นได้ อยู่ในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  กระบวนการมีความเหมาะสม/ความ
เป็นไปไดอ้ยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ตัวอย่างแบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกระบวนการ 
 

ค าชี้แจงในการตอบแบบประเมิน 
1. ศึกษาเนื้อหาในเอกสารคูม่ือกระบวนการชี้แนะกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อ

เสริมสมรรถนะการวิจยัของอาจารย์โรงเรียนสาธติสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. พิจารณาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกระบวนการ และท าเครื่องหมาย  ในช่อง ความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ ที่ตรงกับความคิดเห็นของทา่นมากที่สุด โดยมคีวามหมายของคา่ระดับคะแนนดงันี้ 
 
 ค่าระดับคะแนนในช่อง “ความเหมาะสม” 
  ระดับคะแนน   5   หมายถึง ความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ในระดบั มากที่สดุ 

  ระดับคะแนน   4   หมายถึง ความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ในระดบั มาก 

  ระดับคะแนน   3   หมายถึง ความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ในระดบั ปานกลาง 
  ระดับคะแนน   2   หมายถึง ความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ในระดบั น้อย 

  ระดับคะแนน   1   หมายถึง ความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ในระดบั น้อยที่สดุ 
 

ค่าระดับคะแนนในช่อง “ความเป็นไปได้” 
  ระดับคะแนน   5   หมายถึง ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยูใ่นระดับ มากที่สุด 

  ระดับคะแนน   4   หมายถึง ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยูใ่นระดับ มาก 

  ระดับคะแนน   3   หมายถึง ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยูใ่นระดับ ปานกลาง 
  ระดับคะแนน   2   หมายถึง ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยูใ่นระดับ นอ้ย 

  ระดับคะแนน   1   หมายถึง ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยูใ่นระดับ นอ้ยที่สดุ 
 
ตัวอย่างการตอบแบบประเมนิ 
 
1. ชื่อกระบวนการ : กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยทุธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวจิัย 
ของอาจารย์โรงเรียนสาธติสังกดัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

เนื้อหา ความเหมาะสม ความเปน็ไปได ้
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ชื่อกระบวนการ           
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
....................................................(เขียนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุง).................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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ระยะท่ี 3 การทดลองใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การวิจัยในระยะที่ 3 นี้ด าเนินการวิจัยตามหลักการวิจัยอิงการออกแบบ (Design – 
Based Research)  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการชี้แนะทางปัญญา
ร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ
วิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรของการวิจัยครั้งนี้  คือ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่ปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปีและยังไม่เคยท าวิจัยขณะที่
เริ่มปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย   ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)              
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 42 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่ปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปีและยังไม่เคยท าวิจัยขณะที่
เริ่มปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จ านวน  
22 คน  

การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป G*power 
Version 3.1.7 โดยก าหนดสถิติทดสอบเอฟ (F test) การทดสอบทาง MANOVA (MANOVA: 
Global effects) และประเภทของการวิเคราะห์อ านาจการทดสอบ โดยผู้วิจัยเลือกการก าหนด

ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมก่อนการวิจัย (A priori: Compute required sample size – given α, 
power, and effect size) ก าหนดการทดสอบแบบทางเดียว (One tail) โดยก าหนดค่า  1) ค่า
ขนาดอิทธิพล (Effect Size) ขนาดใหญ่ตามเกณฑ์การก าหนดขนาดอิทธิพลส าหรับการทดสอบ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของโคเฮน (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2555: 14 อ้างอิงจาก Cohen. 
1977) ซึ่งมีค่าเท่ากับ .80  2) ความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทที่หนึ่ง 

(α) = 0.05  3) อ านาจการทดสอบ (1-β) = 0.80 ซึ่งผลการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 
22 คน สอดคล้องกับการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้สถิติ MANOVA ที่ควรก าหนดให้
แต่ละกลุ่มมีจ านวนของกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 20 คน (Hair; et al. 2010)  
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ผู้วิจัยด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึงความสนใจในการท าวิจัย 
ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้วิจัยให้อาจารย์ตอบแบบส ารวจความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสมรรถนะการวิจัย ซึ่งแบบส ารวจมีรายละเอียดข้อค าถาม ดังนี้ 
 
1. ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ – นามสกุล ..........................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้............................... 
ระดับการศึกษาสูงสุด/ก าลังเรียน............................................สาขาที่จบ/สาขาที่ก าลังเรียน....... 
2. ประสบการณ์ในการท าวิจัย  
 ไม่เคยท า  1 – 2 เรื่อง  มากกว่า 2 เรื่อง 
3. รายงานวิจัยท่ีเคยท า 
 5 บท   หน้าเดียว  รายงาน 5 – 15 หน้า  บทความวิจัย  อ่ืนๆ 
4. อยากให้มีกิจกรรมหรือโครงการในลักษณะใด มาสนับสนุนการท าวิจัย 
 มีคู่มือให้ศึกษาด้วยตนเอง อบรมให้ความรู้  สัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (เป็นกลุ่มย่อย ต่อเนื่อง)  
 มีผู้เชี่ยวชาญ/พี่เลี้ยง/ผู้ชี้แนะ ให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง  อ่ืนๆ.............................. 
5. ท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยการวิจัย หรือไม่  สนใจ  ไม่สนใจ 
6. ท่านต้องการการสนับสนุนด้านใดในการท าวิจัยบ้าง  
 การคิดชื่อเรื่องการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การสรุปและการอภิปรายผล  การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุน  อ่ืน.................. 
 

ผู้วิจัยได้กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีให้ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยในระยะที่  3 
รายละเอียดแสดงดังตาราง 10 
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ตาราง 10 กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลพื้นฐาน 

สังกัดกลุ่มสาระ         
การเรียนรู้ / วิชาเอก 

เพศ ระดับการศึกษา รวม 
ชาย หญิง ป.ตรี ก าลังศึกษา ป.โท ป.โท  

สังคม 2 2 1 2 1 4 
วิทยาศาสตร์ 2 2 1 2 1 4 
ภาษาตะวันตก 4 - 3 1 - 4 
ภาษาตะวันออก 1 3 2 1 - 4 
ภาษาไทย 3 - 3 - - 3 
คณิตศาสตร์ - 1 - - 1 1 
สุขศึกษา - 1 - 1 - 1 
แนะแนว - 1 1 - - 1 

 รวม 22 
 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ตัวจัดกระท า ได้แก่ การใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์  

อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ 
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะการวิจัยใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้าน

ทักษะ และด้านเจตคติ 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ด าเนินการวิจัยตามหลักการของการวิจัยอิงการออกแบบ (Design – Based 

Research) ที่มีการร่วมมือระหว่างนักออกแบบและนักปฏิบัติ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้นักออกแบบคือ
ผู้วิจัย ส่วนนักปฏิบัติคืออาจารย์ที่เป็นกลุ่มทดลอง ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่
การกระท าหน้าที่ เหล่านั้นมีส่วนช่วยพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์             
อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินการวิจัย
แบ่งเป็นออกเป็น 3 ข้ันตอน รายละเอียดมีดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1 การวิจัยเบื้องต้นเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและออกแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อ
เสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ โดยใช้การสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
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เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบและพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา ฯ 
ประกอบกับการสังเคราะห์ผลการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ได้กระบวนการชี้แนะ
ทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา ฯ ที่เข้ากับบริบทของการปฏิบัติงานวิจัยของอาจารย์โรงเรียน
สาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยและอาจารย์ที่เป็นกลุ่มทดลองจะร่วมกันสะท้อน
คิดเพื่อการปรับเปลี่ยน หรือพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา ฯ ตาม
แนวคิด ทฤษฎี ก่อนน าไปทดลองใช้ 

ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยอิงการออกแบบ การวิจัยในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อทดลองใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา ฯ ที่พัฒนาขึ้นและวิเคราะห์
ผลที่เกิดขึ้น โดยอาจารย์ที่เป็นกลุ่มทดลองจะเป็นผู้ปฏิบัติตามกระบวนการที่ออกแบบไว้ พร้อมทั้ง
เก็บข้อมูลถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้ และผู้วิจัยจะท าหน้าที่วิเคราะห์ผลและน ากลับ
มาร่วมกันสะท้อนคิดอีกครั้งเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ    
กลยุทธ์อภิปัญญา ฯ ให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด โดยตรวจสอบว่ากระบวนการที่ออกแบบขึ้น
สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาที่พบในตอนแรกได้หรือไม่ และมีความเหมาะสมในการปฏิบัติ
มากน้อยเพียงใด ถ้ายังไม่ดีพอก็จะวนกลับไปปรับการออกแบบใหม่อีกครั้ง ซึ่งในการทดลองใช้ใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi – experimental research) แบบหนึ่งกลุ่มที่มี
การวัดซ้ าหลายครั้ง (Time Series Design) (Fraenkel, Wallen & Hyun. 2012: 276) ดังแบบ
แผนการทดลองต่อไปนี้ 

ตาราง 11 แบบแผนการทดลอง 

กลุ่ม วัดก่อนทดลอง การทดลอง วัดหลังการ
ทดลอง 

วัดหลังการ
ทดลอง 

E O1 X O2 O3 

 

โดยที ่
E คือ  กลุ่มทดลอง 
O1 คือ  การทดสอบสมรรถนะการวิจัย ด้านความรู้ และด้านเจตคติ ก่อนการ

ทดลอง   
X คือ  กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา  ฯ  

ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและอาจารย์กลุ่มทดลอง ,  
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O2 คือ  การทดสอบสมรรถนะการวิจัย ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน    
เจตคติ หลังการทดลอง   

O3 คือ  การทดสอบสมรรถนะการวิจัย ด้านความรู้ และด้านเจตคติ ระยะ
ติดตามผลหลังการทดลอง 2 สัปดาห ์

ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนย่อยดังนี้ 
2.1 ) การด าเนินการก่อนการทดลอง ให้อาจารย์ที่ เป็ นกลุ่ มทดลองท า

แบบทดสอบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ และแบบวัดสมรรถนะการวิจัยด้านเจตคติ ก่อนเริ่ม
ด าเนินการทดลอง (pretest) ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลและน าไปเสนอให้อาจารย์กลุ่มทดลองทราบพร้อม
ทั้งร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุและวางแผนเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยต่อไป 

2.2) การเสริมสมรรถนะการวิจัยด้วยกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ตาม
ลักษณะการวิจัยอิงการออกแบบ ระหว่างการทดลองผู้วิจัยและอาจารย์ในกลุ่มทดลองร่วมกันเสริม
สมรรถนะการวิจัยตามกระบวนกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ที่พัฒนาขึ้น ในขณะที่อาจารย์
กลุ่มทดลองฝึกปฏิบัติตามกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ผู้วิจัยติดตามโดยการสนทนา และ
สัมภาษณ์อย่างต่อเนื่องทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งการวิเคราะห์จาก
แบบบันทึกสะท้อนคิดของอาจารย์ในกลุ่มทดลอง หลังจากการด าเนินการตามกระบวนการชี้แนะ
ทางปัญญา ฯ ผ่านไปแต่ละกิจกรรม ผู้วิจัยและอาจารย์ในกลุ่มทดลองจะร่วมกันสะท้อนคิด
เกี่ยวกับกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ที่พัฒนาขึ้น ผลที่เกิดขึ้นและปรับวิธีการในกระบวนการ
ชี้แนะ ฯ ในครั้งต่อไป การด าเนินการเสริมสมรรถนะการวิจัยด้วยกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ 
ใช้เวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง  รวม 20 ชั่วโมง มีการด าเนินการดังแสดงใน
ตาราง 12 
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2.3) การด าเนินการหลังการทดลองหรือขั้นตอนการประเมินกึ่งรวบยอดเป็นการ
เก็บข้อมูลจากอาจารย์ที่ เป็นกลุ่มทดลอง โดยให้อาจารย์ที่ เป็นกลุ่มทดลองท าแบบทดสอบ
สมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ แบบวัดสมรรถนะการวิจัยด้านเจตคติ และประเมินสมรรถนะการ
วิจัยด้านทักษะ หลังสิ้นสุดการทดลอง (posttest) และผู้วิจัยเก็บข้อมูลในระยะติดตามผลภายหลัง
ยุติการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ผ่านไป 2 สัปดาห์ (การวัดความคงทนในการเรียนรู้ที่ดี
ควรวัดหลังจากเรียนผ่านไปแล้วอย่างน้อย 2 – 3 สัปดาห์ (ชัยวัฒน์   สุทธิรัตน์. 2557)) โดยผู้วิจัย
ให้อาจารย์ที่เป็นกลุ่มทดลองท าแบบทดสอบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้และแบบวัดสมรรถนะ
การวิจัยด้านเจตคติ ส าหรับสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะผู้วิจัยติดตามผลจากการเขียนบันทึก
สะท้อนคิดและการปรับแก้เค้าโครงการวิจัยที่แสดงถึงร่องรอยการพัฒนา และร่องรอยการเรียนรู้
เพิ่มเติม หลังจากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปเป็นผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการวิจัยซึ่งเป็นวงจรการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูล
จากการสังเกต สัมภาษณ์ การวิเคราะห์การเขียนบันทึกสะท้อนคิด และผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการทดลองเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยมาปรับปรุงหลักการออกแบบกระบวนการชี้แนะทาง
ปัญญา ฯ และน าไปท าการตรวจสอบความเหมาะสมอีกครั้งกับอาจารย์ที่เป็นกลุ่มทดลองโดยใช้
กระบวนการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Group Interview) 
 



  
 

117 

 

ภาพประกอบ 5 ขั้นตอนการวิจัยอิงการออกแบบเพื่อพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ 
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และ

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดตัวแปรตาม 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ คู่มือประกอบการใช้กระบวนการชี้แนะ

ทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดตัวแปรตาม แบ่งเป็น 3 ฉบับ ได้แก่ 

2.1 แบบทดสอบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้  
2.2 แบบประเมินสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ  
2.3 แบบวัดสมรรถนะการวิจัยด้านเจตคติ 

5. การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ทดลอง 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง นอกจากการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญา
ร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ ผู้วิจัยยังได้ออกแบบคู่มือ
ประกอบการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ซึ่งภายในคู่มือประกอบด้วย แบบบันทึกการชี้แนะ
ส าหรับผู้วิจัย แบบบันทึกสะท้อนคิด (Critical Reflection) ส าหรับผู้รับการชี้แนะ แบบบันทึกการ
ด าเนินการวิจัย ทั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการออกแบบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการใช้กระบวนการ
ชี้แนะทางปัญญา ฯ จากนั้นน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสมของ
ข้อค าถาม ภาษาที่ใช้ และการจัดรูปแบบการพิมพ์ และขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

น าแบบบันทึกการชี้ แนะส าหรับผู้ วิจัย  แบบบันทึกสะท้อนคิด (Critical 
Reflection) ส าหรับผู้รับการชี้แนะที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นด้าน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานวิจัย 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและวัดผลการศึกษา 1 คน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้านความครบถ้วนของเนื้อหาและความเหมาะสมของส านวน 
ข้อความและภาษา 
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ตัวอย่างแบบบันทึกการชี้แนะ  
 
ครั้งที่ 1 วันท่ี................................................................... 
ผู้รับการชี้แนะ.................................................................. 
 
สิ่งที่อยากจะพัฒนาด้านสมรรถนะการวิจัย 
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 
เป้าหมาย 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
การวางแผนการท างานที่จะไปสู่เป้าหมาย 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
การสนับสนุนที่ต้องการ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
ครั้งที่ ... วันท่ี.................................................................... 
ผู้รับการชี้แนะ................................................................... 
 

ข้อมูล ความคิดเห็น 
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ตัวอย่างแบบบันทึกสะท้อนคิด (Critical Reflection) 
 ค าชี้แจง : 
 1. การบันทึกนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะการวิจยัของ จึงขอให้ท่านเขียนบันทึกอย่าง
อิสระ ตามความเป็นจริง 
 2. โปรดทบทวนการพัฒนาเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับสมรรถนะการวิจัยของท่าน ทั้งในด้านความรู้ ด้าน
ทักษะ และด้านเจตคติ และบันทึกผลการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงสมรรถนะการวิจัย ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้
กระบวนการชี้แนะทางปัญญาฯ แต่ละครั้ง 
ผู้บันทึก................................................................................................. 
บันทึกครั้งที่ 1  
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................  

ความสามารถในการออกแบบการวิจัย 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

ความสามารถในการจัดท าเค้าโครงการวิจัย 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

เจตคติที่ดีต่อบทบาทครูนักวิจัย 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
             การเปล่ียนแปลงอื่น ๆ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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ตัวอย่างแบบบันทกึการด าเนนิการวิจัย  
 

แบบบันทึกการด าเนินการวิจยั ครั้งที่ 1 
ระหว่างวนัที่ ..............................ถึง..................................... 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไป 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับพฤติกรรมของท่าน  

พฤติกรรม ใช ่ ไม่ใช ่

1. สืบค้นหาความรูเ้พิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจจะท าวจิัย   
2. พูดคุยกับผู้อื่นเกี่ยวกับส่ิงที่สนใจจะท าวิจัย   

3. จดบันทึกสาระท่ีไดเ้รียนรู้   

4. ถามผู้รู้เมื่อเกดิข้อสงสัย   

5. อภิปรายแลกเปล่ียนเรยีนรู้กับผู้อื่น   

 
ส่วนที่ 2 บันทึกกิจกรรม 
ค าชี้แจง : โปรดระบุกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับงานวจิัยของท่าน 
ครั้งที ่ วันที ่ กิจกรรมทีท่ า 

1   
2   
3   
4   
5   

 
ส่วนที่ 3 บันทึกถึงโค้ช 
ค าชี้แจง : โปรดระบุค าถามข้องใจที่อยากปรึกษาโค้ชหรือปัญหาทีพ่บในระหว่างด าเนินกจิกรรมการวิจัย 

 
ค าถามข้องใจที่อยากปรึกษาโค้ช 

 
 

 
 
 

 
ปัญหา 
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6. การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัด

ตัวแปรตาม 
การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรตามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

รวบรวมข้อมูลการศึกษาสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ ระยะก่อนทดลอง ระยะหลังทดลอง และ
ระยะติดตามผล ทั้งนี้ประเมินสมรรถนะการวิจัยใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านเจต
คติ จึงด าเนินการสร้างเครื่องมือ 3 ฉบับ ดังนี้ 1) แบบทดสอบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ 2) 
แบบประเมินสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ 3) แบบวัดสมรรถนะการวิจัยด้านเจตคติ 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การวัดตัวแปรท่ีศึกษา เพื่อมาก าหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปรและกรอบการวัดตัวแปร สร้างข้อ
ค าถามตามนิยามปฏิบัติการ และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือฉบับที่ 1 แบบทดสอบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ ประกอบด้วย
แบบทดสอบวัดความเข้าใจ จ านวน 12 ข้อ และแบบทดสอบวัดการวิเคราะห์และประเมินผล 
จ านวน 18 ข้อ รายละเอียดดังตาราง 13 

ตาราง 13 เนื้อหาและจ านวนข้อค าถามตามระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 

 
เนื้อหา 

พฤติกรรมการเรียนรู้  
รวม ความเข้าใจ วิเคราะห์และ

ประเมินผล 
ความส าคัญของการวิจัย 2 - 2 
การก าหนดปัญหาการวิจัย 1 1 2 
การก าหนดชื่อเรื่องการวิจัย 2 - 2 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย - 2 2 
ตัวแปรที่ศึกษา 2 - 2 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง - 1 1 
การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 1 2 
เครื่องมือในการวิจัย วิธีตรวจสอบ
คุณภาพ 

1 5 6 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

 
เนื้อหา 

พฤติกรรมการเรียนรู้  
รวม ความเข้าใจ วิเคราะห์และ

ประเมินผล 
การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

1 4 5 

การวิเคราะห์ข้อมูล 1 4 5 
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 1 - 1 

รวม 12 
(40%) 

18 
(60%) 

30 
(100%) 

  
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหา (content validity) โดยน าแบบทดสอบ แบบประเมินและแบบวัดที่แก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์แล้ว พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย ความ
มุ่งหมายของการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย และนิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความครอบคลุมของประเด็นเนื้อหาที่ต้องการถาม 
และให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญไว้ 
ดังนี้ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยในชั้นเรียน  ที่มีประสบการณ์การท างาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี จ านวน 
3 คน 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ที่มีประสบการณ์การท างาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
จ านวน 2 คน  จากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของข้อค าถามรายข้อ
กับนิ ยาม ศัพท์   โดยการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item-Objective 
Congruence : IOC) ตามแนวคิดของค๊อกซ์และเวอร์กัส (ศิริชัย กาญจนวสี. 2552 อ้างอิงจาก 
Cox & Vargas. 1996) ที่ก าหนดให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวนหนึ่งตัดสินว่าค าถามแต่ละข้อสอดคล้องกับ
นิยามศัพท์ที่มุ่งวัดหรือไม่ โดยให้ 1 = สอดคล้อง 0 = ไม่แน่ใจ และ -1 = ไม่สอดคล้อง และให้
พิจารณาใช้ข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ภายหลังการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเป็นปรนัย ผู้วิจัยท าการปรับข้อค าถามแล้วน าเครื่องมือฉบับที่ 1 
แบบทดสอบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ และฉบับที่ 3 แบบวัดสมรรถนะการวิจัยด้านเจตคติ ไป
ทดลองใช้ (try out) กับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไม่เกิน 5 ปี และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน น า
ผลการทดลองใช้มาวิเคราะห์คุณภาพ ดังนี้ 

เครื่องมือฉบับที่ 1 แบบทดสอบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ วิเคราะห์ค่า
ความยากง่าย (Difficulty) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกข้อ
ค าถามคือ คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าความยากง่าย 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ขึ้นไป 
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ ด้วยสูตร KR-20  

ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ 
พบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ แสดงว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์ที่มุ่งวัด ค่าความ
ยากง่าย 0.29 - 0.79 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และค่าอ านาจจ าแนก 0.25 - 0.60 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ถึงดีมาก วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ ด้วยสูตร KR-20 
เท่ากับ 0.773 ซึ่งมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และผู้วิจัยได้ปรับแก้ภาษาและตัวเลือกตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้จริง ซึ่งได้แบบทดสอบที่มีคุณภาพดีตามเกณฑ์ จ านวน 
30 ข้อ 

เครื่องมือฉบับที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ ผู้วิจัยหาความ
เชื่อมั่น (reliability) ของเกณฑ์การให้คะแนน ของผู้ตรวจให้คะแนน จ านวน 2 คน ได้แก่ ผู้วิจัยและ
อาจารย์ที่เป็นคณะกรรมพิจารณางานวิจัยของโรงเรียน โดยให้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยของ
อาจารย์ที่ส่งขอทุนสนับสนุนจากเงินรายได้โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 3 เรื่อง แล้วน าผล
การประเมินของผู้ประเมินมาหาความสอดคล้องของการตรวจให้คะแนน ซึ่งค านวณจากค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างผู้ตรวจ (Rater Agreement Index: RAI) (Burry Stoke; et al. 1996) 

ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ 
พบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกรายการประเมิน และค่าความสอดคล้องของผู้ตรวจให้คะแนน 2 
คน ซึ่งค านวณค่า RAI ได้เท่ากับ 0.92 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าผู้ประเมินให้คะแนนมีความ
สอดคล้องกันมาก 

เครื่องมือฉบับที่ 3 แบบวัดสมรรถนะการวิจัยด้านเจตคติ วิเคราะห์ความ
เชื่อมั่น (reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
Coefficient) รวมถึงแสดงค่าสหสัมพันธ์ CITC (Corrected Item – Total Correlation) ของแบบ
วัดสมรรถนะการวิจัยด้านเจตคติ 

 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดสมรรถนะการวิจัยด้านเจตคติ พบว่า 
มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.80 – 1.00 แสดงว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์ที่มุ่งวัด วิเคราะห์ความ
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เชื่อมั่น (reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
Coefficient) เท่ากับ 0.927 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นที่สูง และค่าสหสัมพันธ์ CITC (Corrected Item – 
Total Correlation) ต้ังแต่ 0.28 - 0.79 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เพิ่มเติมโดยการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเมื่อตัดค าถามข้อนั้นทิ้ง (Alpha if item deleted) 
พบว่าไม่มีข้อค าถามที่ควรปรับปรุงเพื่อให้มีค่าความเชื่อมั่นที่สูงขึ้น ดังนั้นเมื่อพิจารณาคุณภาพ
ของข้อค าถามจากความเชื่อมั่น ค่าอ านาจจ าแนกและค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเมื่อตัดข้อค าถามทิ้ง 
พบว่า ข้อค าถามที่น าไปใช้ทั้งหมดมีคุณภาพดีตามเกณฑ์ จ านวน 25 ข้อ  

 
ตัวอย่างแบบทดสอบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ 
ค าชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตอบค าถามโดยเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
เพียงข้อละค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมาย X ลงบนค าตอบที่ต้องการ 
 
0) ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักของการวิจยัในชั้นเรียน 
          ก. เป็นการวิจยัที่มุง่แก้ปญัหาในระยะยาว 
          ข. เป็นงานวิจยัที่ครูท าขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
          ค. เป็นการวิจยัเพื่อมุ่งน าผลการวิจยัมาใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน 
          ง. ข้อ ข และ ค เป็นค าตอบที่ถูกต้อง 
00) ข้อใดเปน็ลักษณะของปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน 
          ก. เป็นปัญหาที่ทุกคนเห็นร่วมกัน                ข. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
          ค. เป็นปัญหาที่ต้องใช้เวลาในการแก้นาน     ง. เป็นปัญหาที่ต้องค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้น 

ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ 
 

แบบประเมินสมรรถนะการวิจยัด้านทักษะ 
ผู้วิจัย...................................................................................................................... 
ชื่องานวิจยั.............................................................................................................. 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับลักษณะเค้าโครงการวิจัยที่ประเมิน 
ข้อ ประเด็นที่ประเมิน ผลการประเมิน 

0 1 2 3 4 
0 ชื่อเรื่องมีความชัดเจน น่าสนใจ      
00 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ชัดเจน สอดคล้องกับเรื่องที่ท า

วิจัย 
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ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินคณุภาพส าหรับแบบประเมินสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ 
1. ช่ือเรื่องมีความชัดเจน น่าสนใจ 
 0     หมายถึง  ไม่บ่งช้ีวิธีการวิจัย 
 1     หมายถึง  บ่งช้ีวิธีการวิจัย 
 2     หมายถึง  บ่งช้ีวิธีการวิจัย ระบุตัวแปรส าคัญที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เท่านั้น 
 3     หมายถึง  บ่งช้ีวิธีการวิจัย ระบุตัวแปรส าคัญที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้นและตัวแปรตามครบถ้วน 
 4     หมายถึง  บ่งช้ีวิธีการวิจัย ระบุตัวแปรส าคัญที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และระบปุระชากรที่
ศึกษา                               

ตัวอย่างแบบวัดสมรรถนะการวิจัยด้านเจตคติ 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความจรงิของท่านมากที่สุด ท่านสามารถท าเครื่องหมายไดเ้พียง
ช่องเดียวเท่านั้น โดยพจิารณาตามเกณฑต์่อไปนี้ 
ท่านมีความรู้สึกหรือความคดิเหน็ตามข้อความต่อไปน้ีอยูใ่นระดบัใด 
 

1  2  3  4  5 
        น้อยที่สุด             น้อย                 ปานกลาง              มาก         มากที่สุด 

 

ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
0) ฉันคิดว่าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (+)      
00) ฉันคิดว่าการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท าให้ครูไม่มีเวลาจัดการเรียนการสอนได้
อย่างเต็มที่ (-) 

     

      
 

 
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด าเนินการควบคู่กันไป 
แยกเป็น 5 ระยะดังนี้ 

1) ก่อนการทดลอง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับสมรรถนะ
การวิจัยด้านความรู้และด้านเจตคติ และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการให้กลุ่มตัวอย่าง
เขียนแบบบันทึกสะท้อนคิด 

2) ระหว่างทดลองใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ เป็นการก ากับและ
ติดตามการปฏิบัติของอาจารย์กลุ่มทดลองตามกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ผู้วิจัยรวบรวม
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ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสังเกตและสนทนา สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการตามประเด็นต่าง  ๆ 
เกี่ยวกับกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการวิจัยและบันทึกลงแบบ
บันทึกการชี้แนะ นอกจากนี้ผู้ วิจัยยังรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกสะท้อนคิด (Critical 
Reflection) และแบบบันทึกการด าเนินการวิจัยของอาจารย์ที่เป็นกลุ่มทดลองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
แสดงถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์อย่างรอบด้านชัดเจนมากขึ้น 

3) หลังการทดลอง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับสมรรถนะ
การวิจัยด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติของอาจารย์ในกลุ่มทดลอง  

4) ระยะติดตามผลหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณเกี่ยวกับสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ และด้านเจตคติ ส าหรับด้านทักษะเป็นการเก็บ
รวบรวมเชิงคุณภาพโดยการศึกษาร่อยรองการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะของอาจารย์ใน
กลุ่มทดลองจากแบบบันทึกสะท้อนคิดและร่องรอยการปรับแก้เค้าโครงการวิจัย  

5) หลังการปรับกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน
ตามวงจรการวิจัย เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลกับอาจารย์กลุ่มทดลองเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
กระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ที่ปรับใหม่ ด้วยกระบวนการสัมภาษณ์ เป็นกลุ่ม (Group 
Interview) 

ตาราง 14 การด าเนินการทดลองใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา ฯ 

ครัง้ท่ี กิจกรรม ลักษณะการจัดกิจกรรม 
1 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม  

(สร้างความไว้วางใจ ก าหนดแผนการชี้แนะ) 
บรรยาย 

2 กิจกรรมที่ 2 ให้สาระแก่นวิจัย บรรยาย/แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
3 กิจกรรมที่ 3 พบโค้ชครั้งที่ 1 ชี้แนะเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตามปฏิทิน

การชี้แนะที่แต่ละคนได้ก าหนดไว ้
4 กิจกรรมที่ 4 พบโค้ชครั้งที่ 2 ชี้แนะเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตามปฏิทิน

การชี้แนะที่แต่ละคนได้ก าหนดไว ้
5 กิจกรรมที่ 5 พบโค้ชครั้งที่ 3 ชี้แนะเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตามปฏิทิน

การชี้แนะที่แต่ละคนได้ก าหนดไว ้
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ระยะเวลา กิจกรรม ลักษณะการจัดกิจกรรม 
6 กิจกรรมที่ 6 พบโค้ชครั้งที่ 4 ชี้แนะเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตาม

ปฏิทินการชี้แนะที่แต่ละคนได้ก าหนดไว้ 
7 กิจกรรมที่ 7 พบโค้ชครั้งที่ 5 ชี้แนะเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตาม

ปฏิทินการชี้แนะที่แต่ละคนได้ก าหนดไว้ 
8 กิจกรรมที่ 8 พบโค้ชครั้งที่ 6 ชี้แนะเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตาม

ปฏิทินการชี้แนะที่แต่ละคนได้ก าหนดไว้ 
9 กิจกรรมที่ 9 พบโค้ชครั้งที่ 7 ชี้แนะเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตาม

ปฏิทินการชี้แนะที่แต่ละคนได้ก าหนดไว้ 
10 กิจกรรมที่ 10 ทบทวนไตร่ตรอง สะท้อนคิด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ติดตามผลหลังการทดลอง  2 สัปดาห์ สะท้อนคิด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
8. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยระยะนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลการใช้
กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ 
โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้
ทราบลักษณะภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติบรรยายจะใช้การวิเคราะห์ ความถี่ ร้อยละ  

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรตามด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) สัมประสิทธิ์การกระจาย (coefficient of variation) ความเบ้ 
(skewness) ความโด่ง (kurtosis)  

3) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้วยสถิติอนุมานโดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของตัวแปรพหุนามแบบวัดซ้ า (Repeated Measures MANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ
สมรรถนะการวิจัยด้านความรู้และด้านเจตคติระหว่างก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผลหลังการทดลอง 2 สัปดาห ์ 
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4) การประเมินสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ ผู้วิจัยประเมินจากทักษะการ
เขียนเค้าโครงการวิจัย โดยผู้วิจัยเป็นผู้ตรวจประเมินและวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

นอกจากนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยด้านทักษะหลังการ
ทดลอง โดยใช้การทดสอบค่าทีส าหรับประชากร 1 กลุ่ม (One – Sample t-test) ซึ่งในการวิจัยครั้ง
นี้ผู้วิจัยต้ังเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

5) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกการชี้แนะ และแบบบันทึก
สะท้อนคิด โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ด้วยการจ าแนกประเภทของข้อมูล 
(Typological) ก า ร เป รี ย บ เที ย บ ข้ อ มู ล  (Constant Comparison) ก า ร ตี ค ว า ม ข้ อ มู ล
(Interpretation) และการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้การวิจัยอิงการออกแบบในการพัฒนากระบวนการชี้แนะ
ทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งหมายเพื่อ  1) ถอดบทเรียนจากกรณี ศึกษาที่มี
กระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มีประสิทธิผล  2) พัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญา
ร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย และ 3) ศึกษาผลการใช้กระบวนการชี้แนะทาง
ปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย โดยมีความมุ่งหมายรอง ดังนี้ 3.1) เพื่อ
เปรียบเทียบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้และด้านเจตคติ ระหว่างก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และระยะติดตามผล และ 3.2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ หลังการ
ทดลองกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และเพื่อศึกษาร่องรอยการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะการวิจัยด้าน
ทักษะ ในระยะติดตามผล โดยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาที่มี
กระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มีประสิทธิผล  

1.1 ผลการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาโรงเรียน A 
1.2 ผลการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาโรงเรียน B 
1.3 ผลการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาโรงเรียน C 
1.4 ผลการสรุปองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนกรณีศึกษาทั้ง 3 แห่ง 
1.5 แนวทางในการเสริมสมรรถนะการวิจัยในมุมมองของอาจารย์โรงเรียนสาธิต

สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อ

เสริมสมรรถนะการวิจัย  
2.1 ผลการออกแบบต้นแบบ (prototype) กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ

กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย  
2.2 ผลการพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อ

เสริมสมรรถนะการวิจัย โดยประยุกต์ใช้การวิจัยอิงการออกแบบ (Design – Based Research)   
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ผลของการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ 

กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย 
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3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
3.1.1 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้และด้านเจตคติ 

ระหว่างก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล 
3.1.2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะการวิจัย หลังการ

ทดลองกับเกณฑ์ร้อยละ 80  
3.2 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับลักษณะภูมิหลังของกลุ่ม

ตัวอย่าง สภาวะเริ่มต้นของกลุ่มตัวอย่าง สภาวะในระหว่างปฏิบัติการชี้แนะ สภาวะหลังการชี้แนะ 
และผลการศึกษาร่องรอยการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ ในระยะติดตามผล 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาที่มี
กระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มีประสิทธิผล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ส่วนนี้จะน าเสนอผลการถอดบทเรียนกรณีศึกษาทีละ
โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนแบ่งการน าเสนอออกเป็น 5 ตอนย่อย ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐาน บริบท
ของโรงเรียนด้านการบริหารงานวิจัย 2) กลยุทธ์การด าเนินงาน 3) ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน  
4) ปัจจัยที่เกื้อหนุนความส าเร็จ และ 5) บทเรียนที่ได้รับ หลังจากนั้นจึงน าเสนอผลการสรุปองค์
ความรู้จากการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาทั้ง 3 แห่ง 

1.1 ผลการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาโรงเรียน A 
1.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน บริบทของโรงเรียนด้านการบริหารงานวิจัย 

กรณีศึกษาโรงเรียน A เป็นโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนชั้นน าที่ก าหนดพันธกิจที่
เกี่ยวกับการวิจัยไว้ว่า “เป็นสถานที่ปฏิบัติการ สาธิต ค้นคว้าวิจัยและแสวงหาองค์ความรู้เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการร่วมผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและให้บริการวิชาการด้าน
ศึกษาศาสตร์” โดยลักษณะการบริหารงานวิจัยของโรงเรียนก ากับดูแลโดยรองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ มีหัวหน้างานวิจัยและการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และคณะกรรมการงานวิจัย
ช่วยขับเคลื่อนงานตามพันธกิจโดยจัดท าโครงการเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยของคณาจารย์  จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเทคนิคการวิจัยแก่คณาจารย์ สนับสนุนคณาจารย์ให้เข้า
รับการอบรมการวิจัยจากสถาบันการศึกษาภายนอก หาแหล่งทุนวิจัยภายในและภายนอก จัดท า
งบประมาณในการสนับสนุนการท าวิจัย จัดท าเอกสารรวบรวมบทคัดย่อ และจัดให้มีคลินิกวิจัยที่
เน้นการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลและรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
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ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นเพศหญิง จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
ประสบการณ์ในการด้านการบริหาร 8 ปี ประสบการณ์ด้านการสอน 25 ปี สอนวิชาแนะแนว 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพการวางแผนการเลือกแผนการเรียนด้วย
ทักษะการตัดสินใจมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่ 1 เป็นเพศหญิง 
จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ประสบการณ์ในการสอน 30 ปี กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ประสบการณ์ด้านการวิจัย ได้แก่ ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเล่นซออู้ขั้น
พื้นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่  2 เป็นเพศหญิง 
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน ประสบการณ์ในการสอน 8 ปี กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประสบการณ์ด้านการวิจัย ได้แก่ การใช้ชุดฝึกและสื่อประสมเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผู้ประสานงานวิจัยของโรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นอาจารย์สอนวิชา
การศึกษาพิเศษ เพศหญิง จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษ ประสบการณ์
ในการสอนมากกว่า 10 ปี มีต าแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์การวิจัย ท าหน้าที่ในการดูแลให้ค าปรึกษา
ด้านการวิจัย และเป็นผู้ประสานงานวิจัยระหว่างโรงเรียนกับคณะศึกษาศาสตร์ และฝ่ายวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนแหล่งทุนภายนอก มีประสบการณ์ในด้านการเป็นผู้ประสานงานวิจัย 4 ปี 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อส่งเสริมความเข้าใจส าหรับนักเรียน
ออทิสติกโดยใช้เทคนิก SQ4R ร่วมกับชุดกิจกรรม 

1.1.2 กลยุทธ์การด าเนินงาน 
โรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนการท าวิจัยของคณาจารย์  รวมทั้ งจัดสรร

งบประมาณให้ทุกปีในการจัดโครงการเพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย มีการเชิญชวนให้เข้าร่วม
โครงการ กระตุ้นให้คณาจารย์เห็นว่างานวิจัยไม่ได้ยากเกินกว่าจะท าได้ มีคลินิกวิจัยซึ่งเชิญ
อาจารย์จากคณะครุศาสตร์และอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้วมาเป็นที่
ปรึกษาในการท าวิจัย  รวมทั้งฝ่ายวิจัยของโรงเรียนมีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกด้านวิจัยคอยเป็นที่
ปรึกษาให้ อีกทั้งโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่วิจัยคอยช่วยสนับสนุน 
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            “ในฐานผู้บริหารโรงเรียนจะก าหนดนโยบายให้อาจารย์ท าวิจัย มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมกระตุ้นให้ครูเห็นถึงประโยชน์ของการท าวิจัย มีการอบรมให้ความรู้
โดยวิทยากรภายนอก เชิญอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์มาให้ค าปรึกษาเพิ่มเติม เปิด
โอกาสให้ครูไปหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัย เช่น อบรมกับหน่วยงานภายนอก 
หรือเรียนเพิ่ม มีการพูดคุยให้ก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ...” 

 

              

(ผู้บริหารโรงเรียน A, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

             “...ทางโรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนท าวิจัย โดยมีการ
ก าหนดแผนงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย เช่น มีการอบรม มีอาจารย์
จากคณะศึกษาศาสตร์มาเป็นท่ีปรึกษา มีคลินิกวิจัย มีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้ง
ทุนของโรงเรียนและมีการแนะน าให้เสนอขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก มีฝ่ายวิจัยคอย
ให้ค าแนะน าในทุกกระบวนการของการวิจัย...”  
 

              

(อาจารย ์1 โรงเรียน A, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

             “...ที่โรงเรียนจะมีอาจารย์ที่จบปริญญาโท ปริญญาเอกทางด้านการวิจัย และ
อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ที่มีความ
เชี่ยวชาญ หรือมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัย จะมาช่วยเป็นพี่เล้ียงคอยให้ค าแนะน าอย่าง
ใกล้ชิด เป็นกันเองสามารถให้ค าปรึกษาได้ทั้งพูดคุยพบปะกันที่โรงเรียน หรือช่องทาง
ส่ือสารอื่น เช่น โทรคุยกัน ไลน์หากัน ซึ่งเป็นส่ิงที่ท าให้เกิดความอุ่นใจ เนื่องจากรู้สึกว่า
มีที่พึ่งในระหว่างท าวิจัย...” 
 

              

 (อาจารย์ 2 โรงเรียน A, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

            “...โรงเรียนมีการติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เช่น อาจารย์
มหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา เพื่อให้ความรู้ ให้ค าแนะน า หรือเป็นแกนน าในการท า
วิจัย ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีความรู้ และเป็นที่ศรัทธาของอาจารย์ในโรงเรียน เข้าใจ
ลักษณะการท างานของอาจารย์ เพื่อที่จะให้ค าแนะน าได้ตรงจุด รวมทั้งต้องเปิดโดอ
กาสให้ครูสามารถสอบถาม หรือเข้าพบเมื่อเกิดปัญหา หรือต้องการค าแนะน าใน
ระหว่างการวิจัย...”  

 

              

 (อาจารย์ 2 โรงเรียน A, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
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            “...เรามีหน้าที่อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า ประสานงานกับฝ่ายวิจัย
ของมหาวิทยาลัยในเรื่องแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการวิจัย 
เช่น แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า แบบฟอร์ม
รายงานการใช้เงิน เป็นต้น นอกจากนี้ก็มีการติดตามการด าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้อาจารย์ท างานวิจัยเสร็จตามก าหนดระยะเวลารับทุน...” 

 

              

 (เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย โรงเรียน A, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
  

1.1.3 ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน  
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานในมุมมองของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวกที่

เกิดขึ้นทั้งกับโรงเรียน อาจารย์และนักเรียน เกิดบรรยากาศเชิงบวกด้านการวิจัย จ านวน
ผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น จ านวนผู้ขอทุนเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของอาจารย์ก็ได้รับการพัฒนาทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ในมุมของผลลัพธ์ที่ส่งผลถึงนักเรียนก็คือเมื่ออาจารย์ท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนก็ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และพฤติกรรม 

 
            “...การเปล่ียนแปลงที่เห็นเป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางบวกทั้งกับโรงเรียน

และอาจารย์ เกิดบรรยากาศการวิจัยในโรงเรียน จ านวนผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น มีอาจารย์
สนใจขอทุนวิจัยเพิ่มขึ้นทั้งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก อาจารย์มีความมั่นใจมาก
ขึ้นในการท าวิจัย อาจารย์มีความรู้ ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อการท าวิจัยสามารถ
ให้ค าแนะน านิสิตฝึกสอนหรืออาจารย์ท่านอื่นได้...” 

              

 

(ผู้บริหารโรงเรียน A, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

            “...แต่ก่อนจะไม่อยากท าวิจัย แค่ให้อบรมก็อยากจะหยุดงาน แต่พอเราลอง
เปิดใจฟังประสบการณ์จากอาจารย์ท่านอื่นแล้วชวนเราท าบอกว่าจะเป็นพี่เล้ียงให้ จะ
ช่วยหาข้อมูล ช่วยอ่าน ช่วยปรับแก้จนเสร็จ เราก็เลยท าวิจัยด้วยความอุ่นใจ มาถึงวันนี้
ท าให้รู้สึกว่าเรามีความรู้เพิ่มขึ้น เราเข้าใจกระบวนการวิจัย เราสามารถท าวิจัยได้ด้วย
ตนเอง เราเห็นความส าคัญของการวิจัยช่วยให้เราพัฒนาตนเอง พัฒนางานและเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน พูดได้ว่าสนุกแล้วล่ะที่จะท าวิจัย...” 

              

 

(อาจารย์ 1 โรงเรียน A, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
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            “อาจารย์สอนดนตรี ซึ่งไม่เคยคิดว่าตัวเองจะท าวิจัย เพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่อง
ยาก ไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร จนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรมที่จัดโดยฝ่าย
วิจัย แล้วเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ วิทยากรได้ยกตัวอย่างงานวิจัยหลายอย่าง 
อาจารย์สนใจงานวจิัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษา เนื่องจากอาจารย์มีนักเรียนในประจ าชั้น
คนหนึ่งที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม เป็นเด็กติดเกมจึงท าให้บางครั้งเขาจะก้าวร้าว มี
อาจารย์ที่สอนวิชาอื่นมาเล่าปัญหาให้ฟังอยู่บ่อย อาจารย์จึงพูดคุยกับนักเรียน เรียกมา
พบ ใช้ไปซื้อกาแฟ สร้างความคุ้นเคย ความเป็นกันเอง แล้วชวนเล่นดนตรี นักเรียนก็ดู
ทีท่าสนใจ อาจารย์จึงบอกว่าถ้าว่างมาหาครูที่ห้องดนตรีได้ทุกวันนะ มานั่งเล่น นอน
เล่นได้ ปรากฏว่านักเรียนมาทุกวัน แรกๆ ก็มานั่งเล่นเกม แต่เห็นพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ 
ซ้อมดนตรี อาจารย์จึงชวนเขาเล่น เขาก็สนใจ อาจารย์เลยทดลองปรับพฤติก รรม
นักเรียนโดยจัดตารางการนัดพบที่ห้องดนตรี นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของวิจัยเล่มแรก
อาจารย์ท าเป็นกรณีศึกษา ลองเขียนไปตามที่ตนเองเข้าใจ แล้วส่งให้อาจารย์ที่ห้องวิจัย
ช่วยอ่านแล้วให้ค าแนะน าเพิ่มเติมจนส าเร็จเป็นรูปเล่ม หัวหน้างานวิจัยก็ชวนให้ไป
น าเสนอในงานสาธิตวิชาการ ตอนไปน าเสนออาจารย์ก็เล่าอย่างสนุกสนาน มีคนสนใจ
งานของอาจารย์เยอะเลย อาจารย์ก็ภูมิใจนะ เอ่....เราก็ท าได้นี่ มันก็ไม่ได้ยากนะ ท า
แล้วเห็นผลด้วย นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นตามล าดับ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยก็ชื่นชม 
อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ได้รับความรู้จากการท าวิจั ย เข้าใจกระบวนการวิจัย เห็น
ประโยชน์ของการวิจัย จริง ๆ นะ...” 

              

 

(อาจารย์ 2 โรงเรียน A, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

            “...รู้สึกว่ามีอาจารย์ท าวิจัยเพิ่มมากขึ้น จ านวนผลงานเผยแพร่เพิ่มมากขึ้น 
อาจารย์ให้ความสนใจข่าวสารด้านการวิจัย อาจารย์เข้ามานั่งท างานที่ห้องวิจัย มา
สอบถาม มาให้ช่วยค้นคว้ามากขึ้นด้วยนะ...” 

 

              

 (เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย โรงเรียน A, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

1.1.4 ปัจจัยที่เกื้อหนุนความส าเร็จ  
ปัจจัยที่เกื้อหนุนส่งเสริมให้การด าเนินงานด้านการวิจัยของโรงเรียนประสบ

ความส าเร็จ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรที่มีการท างานแบบร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ดังนั้นการจัด
กิจกรรมส่งเสริมใด ๆ บนฐานของวัฒนธรรมการท างานปกติของอาจารย์ก็มักจะได้รับความร่วมมือ
ที่ดีจากอาจารย์ อีกทั้งโรงเรียนยังมีการจัดสรรทุนสนันสนุนการวิจัย จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การท าวิจัยของคณาจารย์ จัดให้มีคลินิกวิจัย เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ค าปรึกษา ก าหนดให้มีระบบ
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ติดตามการท างานวิจัยของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง  มีห้องวิจัยคอยอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานด้านต่างๆ นอกจากนี้ปัจจัยภายในตัวอาจารย์เองก็เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ท างานวิจัย
ส าเร็จ เช่น อาจารย์ต้องบริหารเวลาการท างานให้ดี ต้องวางแผนการท างานวิจัยให้ชัดเจน ก ากับ
ตนเองและมีวินัยในตนเอง 
 
            “…นอกจากนโยบายด้านการส่งเสริมการวิจัยของโรงเรียนแล้ว อาจารย์คิดว่า

ปัจจัยที่สนับสนุนความส าเร็จในการท างานวิจัยส่วนหนึ่งมาจากวัฒนธรรมการท างาน
ของโรงเรียนเราที่จะร่วมมือกันท าไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม ด้านการวิจัยก็เช่นกันรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการจะจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อร่วมกันวาง
แผนการท าวิจัย การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ อีก
อย่างโรงเรียนเราโชคดีที่สานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่เกษียณอายุแล้วกับอาจารย์
ปัจจุบันยังเหนียวแน่นเราจึงได้พี่ๆ มาเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัย ซึ่งพี่ๆ กลุ่มนี้เข้าใจ
โรงเรียนเราดี เราจึงได้ประเด็นที่น่าสนใจในการท าวิจัยเสมอ อาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะ
...” 

 

              

 (ผู้บริหารโรงเรียน A, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

             “...การมีห้องวิจัย มีเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยอันนื้ก็ช่วยอาจารย์ได้เยอะนะ 
แต่ปัจจัยที่ส าคัญคือตัวอาจารย์เองต้องบริหารเวลาการท างานให้ดี ต้องวางแผนการ
ท างานวิจัยให้ชัดเจนและมีวินัยในตนเอง...” 
 

              

(อาจารย์ 1 โรงเรียน A, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

            “...การสนับสนุนจากทางโรงเรียนทั้งในด้านการจัดสรรทุน การจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดคลินิกวิจัย มีพี่เล้ียงดูแลด้านการวิจัย สิ่งเหล่านี้อาจารย์คิด
ว่าก็ช่วยให้การวิจัยประสบความส าเร็จนะ แต่สิ่งส าคัญคือตัวอาจารย์เองเมื่อได้รับการ
กระตุ้นแล้วต้องก ากับตนเองให้ได้ ต้องจัดสรรเวลาในการนั่งท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
งานก็จะส าเร็จอย่างแน่นอน...” 

              

 
(อาจารย์ 2 โรงเรียน A, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
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            “...จริงๆ เรามีบทบาทแค่เป็นผู้ประสานงานวิจัย ก็แค่คอยอ านวยความ
สะดวกประสานงานที่ปรึกษาด้านการวิจัยให้อาจารย์ หลักๆ การที่อาจารย์จะท าวิจัย
ส าเร็จนั้นคิดว่าขึ้นอยู่กับตัวอาจารย์เองว่าจะทุ่มเท จะเปิดใจในการเรียนรู้มากน้อย
แค่ใหน หากอาจารย์มีความพร้อมหรือมีแรงขับจากภายในตัวอาจารย์เอง เชื่อได้ว่า
อาจารย์ท างานวิจัยส าเร็จแน่นอน...” 

              

 

(เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย โรงเรียน A, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

1.1.5 บทเรียนท่ีได้เรียนรู้ 
บทเรียนที่ ได้เรียนรู้จากผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย 

สามารถระบุได้ว่าการส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์ในโรงเรียนให้ประสบความส าร็จตามเป้าต้อง
เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย ทุกฝ่ายต้อง
ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามหน้าที่ของตนเองด้วยความเต็มใจ นอกจากนี้ในส่วนของ
ผู้บริหารต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ครูตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการท างานวิจัย 
สร้างความไว้วางใจและศรัทธาต่ออาจารย์เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการท าวิจัย เช่น การจัดสรรทุน
สนับสนุน การประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา การประสานงานแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน และส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมน าเสนอผลงานวิจัย และความส าเร็จส่วนหนึ่งมา
จากอาจารย์ต้องมีวินัยในตนเอง การใฝ่รู้ ความขยัน อดทน เรียนรู้และลงมือท าวิจัยจนส าเร็จ ใน
ส่วนของเจ้าหน้าประสานงานวิจัยได้เรียนรู้ธรรมชาติการท างานของอาจารย์ จึงท าให้ต้องวางแผน
สนับสนุนส่งเสริมการท าวิจัยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการท างานของอาจารย์ และต้องติดตาม
อย่างใกล้ชิดด้วยความเอาใจใส่ จึงจะท าให้การส่งเสริมงานวิจัยของโรงเรียนประสบความส าเร็จ
เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย 

 
            “...ความส าเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ ผู้ประสานงาน

วิจัย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันขับเคล่ือนงานวิจัยของโรงเรียน ส่ิงที่อาจารย์
สังเกตเห็นคือ อาจารย์บางคนพัฒนาตนเองจนสามารถให้ค าปรึกษาคนอื่นได้เลยนะ 
สามารถสร้างเจตคติที่ดีในการท าวิจัยให้แก่ผู้อื่นได้ อันนี้แหละเป็นบทเรียนที่อาจารย์
ได้รับจากการที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัย...” 

              

 

(ผู้บริหารโรงเรียน A, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
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            “...อาจารย์คิดว่านะการส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนท าวิจัย ผู้บริหารมี
บทบาทส าคัญนะ ถ้าบุคลากรศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวผู้บริหารก็จะให้ความร่วมมือใน
การท าวิจัยโดยที่ไม่ต้องบังคับ ส าหรับตัวอาจารย์เองโชคดีที่มีเพื่อนในกลุ่มสาระ
เดียวกันให้ค าปรึกษาได้ คอยกระตุ้นและให้ก าลังใจอาจารย์ตลอดระยะที่อาจารย์ท า
วิจัยเลยล่ะ..." 

 

              

 (อาจารย ์1 โรงเรียน A, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

            “...โรงเรียนมีระบบส่งเสริมการวิจัยตั้งแต่เริ่มท าวิจัย ช่วงท าวิจัย และช่วง
เผยแพร่ ทางศูนย์วิจัยฯ มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าตลอด มีการประสานงานพี่เล้ียง
มาให้ค าปรึกษาในกิจกรรมคลินิกวิจัย แล้วก็ส่วนหนึ่ง เราต้องมีวินัยในตนเอง ใฝ่รู้ 
อดทน ขยันและลงมือท าวิจัยอย่างจริงจังจนส าเร็จ..." 

 

              

 (อาจารย ์2 โรงเรียน A, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

            “...การได้ท างานในส่วนนี้ก็ได้เรียนรู้ธรรมชาติการท างานของอาจารย์ จึงท า
ให้ต้องวางแผนสนับสนุนส่งเสริมการท าวิจัยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการท างานของ
อาจารย์ และต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยความเอาใจใส่ เนื่องจากอาจารย์ภาระงาน
เยอะอาจจะลืมปฏิทินการนัดพบพี่เลี้ยงที่มาคอยให้ค าปรึกษาได้...” 

 

              

 (เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย โรงเรียน A, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

1.2 ผลการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาโรงเรียน B 
1.2.1 ข้อมูลพื้นฐาน บริบทของโรงเรียนด้านการบริหารงานวิจัย 

กรณีศึกษาโรงเรียน B เป็นโรงเรียนสาธิตชั้นน าที่เป็นสถานปฏิบัติการวิจัยของ
คณะครุศาสตร์ จึงมีหน้าที่หลักที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่ดีแล้วจะต้องผลิต
งานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ของการมัธยมศึกษาเพื่อน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอีกทั้งน าความรู้ ผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเผยแพร่  ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม   สถาบันทางการศึกษา นอกจากนี้ยังท าวิจัยสถาบันเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ดีขึ้น โดยลักษณะการบริหารงานวิจัยของ
โรงเรียนก ากับดูแลโดยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มีส านักงานวิจัยและบริการ
วิชาการที่ปฏิบัติภาระงานหลัก 2 ด้าน คือ ด้านที่เกี่ยวกับการวิจัยและด้านที่เกี่ยวกับการบริการ
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ทางวิชาการ การด าเนินการจะลุล่วงได้ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
เลขานุการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ทั้งนี้ส านักงานวิจัยและ
บริการวิชาการมีพันธกิจ “บุกเบิก บูรณาการองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
และผลงานทางวิชาการในระดับชาติ/ภูมิภาคและนานาชาติ” การด าเนินงานของส านักวิจัยและ
บริการวิชาการที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การวิจั ย   มี ดั งนี้  1 ) การวิจั ย เพื่ อพัฒ นาการเรียนการ
สอน (R&D)  สนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งในการจัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียนและยังสร้างความเป็นผู้น าทางการศึกษา ด าเนินการโดยจัดท าโครงการเพื่ อ
สนับสนุนการท าวิจัยของคณาจารย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวน และเพิ่มพูนความรู้ใน
เทคนิคการวิจัยแก่คณาจารย์ สนับสนุนคณาจารย์ให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยจาก
สถาบันการศึกษาภายนอก หาแหล่งทุนวิจัยภายในและภายนอกท าการประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบ จัดท างบประมาณในการสนับสนุนการท าวิจัย จัดท าเอกสาร 
เช่น จุลสารเพื่อเป็นแหล่งความรู้ และแหล่งข้อมูลให้แก่คณาจารย์ 2) การวิจัยสถาบัน ตามโอกาส
และสถานการณ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจในนโยบายของโรงเรียน 3) การประเมินโครงการในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยการออกแบบการประเมิน  สร้างเครื่องมือประเมิน เช่น 
แบบสอบถาม ลงมือเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินโครงการ น าเสนอผลการประเมิน
โครงการเพื่อใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป  

ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลและรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นเพศหญิง จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ ประสบการณ์ในการด้านการบริหาร 10 ปี ประสบการณ์ด้านการสอน 20 
ปี สอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ งานช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้อุตสาหกรรม ประสบการณ์ด้านการวิจัย 
ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาบทเรียนอีเลอร์นนิงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คุณภาพการจัดการศึกษาไทยตามมาตรฐานการศึกษาที่ควรจะเป็น  

อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นเพศหญิง จบ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน 
10 ปี สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประสบการณ์ด้านการวิจัย ได้แก่ ผลของวิธีสอนแบบ
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สามศรและรูปแบบการแก้ปัญหาที่มีต่อการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ศึกษาความสัมพันธ์ของคะแนน O-NET กับ GPAX 

ผู้ประสานงานวิจัยของโรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นเพศชาย จบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี สาขาสุขศึกษา ปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา มปีระสบการณ์
ในการท าหน้าที่ประสานงานวิจัย 4 ปี  

1.2.2 กลยุทธ์การด าเนินงาน 
กรณีศึกษาโรงเรียน B มีพันธกิจที่ชัดเจนในการส่งเสริมการวิจัย ก าหนดนโยบาย

สนับสนุนการท าวิจัยของคณาจารย์ วางแผนการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียนแล้ว
ก าหนดกิจกรรมการพัฒนาลงในปฏิทินโรงเรียน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้ทุกปีเพื่อการจัด
โครงการสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย มีศูนย์การวิจัยที่ท าหน้าที่ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย 
โดยมีการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความสนใจในการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย
แล้วน าผลการส ารวจมาออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร โดยเน้นการ
จัดกิจกรรมที่ให้อาจารย์ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีอาจารย์จากครุศาสตร์มาเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยง มี
คลินิกวิจัย มีอาจารย์จากคณะครุศาสตร์มาเป็นที่ปรึกษาในการท าวิจัย มีนิสิตปริญญาเอกจาก
ภาควิชาวิจัยฯ มาช่วยคณาจารย์ สนับสนุนให้ขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก สนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ นอกจากนี้คณะกรรมการของศูนย์การวิจัยยังมีระบบติดตามการด าเนินงานวิจัยของ
อาจารย์อย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการบนฐานของความเป็นกัลยาณมิตร เน้นสร้างวัฒนธรรมการ
วิจัยหรือบรรยากาศการวิจัยที่เป็นบรรยากาศเชิงบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียน 

 
            “โรงเรียนมีนโนบายสนับสนุนการท าวิจัยของคณาจารย์ มีการวางแผนการพัฒนาร่วมกัน

ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนแล้วก าหนดกิจกรรมการพัฒนาลงในปฏิทินโรงเรียน มีการส ารวจความคิดเห็น
ของบุคลากรเกี่ยวกับความสนใจในการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยแล้วน าผลการส ารวจมาออกแบบ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่ให้อาจารย์ได้ลงมือปฏิบัติ
จริง รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้ทุกปีในการจัดโครงการเพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย มีอาจารย์
จากครุศาสตร์มาเป็นวิทยากรและพี่เล้ียงในการท าวิจยัของอาจารย ์มีคลินิกวิจัยที่มีนิสิตปริญญาเอกจาก
ภาควิชาวิจัยฯ มาช่วยอาจารย์ในการให้ค าปรึกษา ช่วยดูงานวิจัยให้อาจารย์ของโรงเรียนที่ก าลังท าวิจัย
กันอยู่อ่ะค่ะ แล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาของศูนยก์ารวิจัยฯ จะเป็นอาจารย์จากคณะครุศาสตร์เราสามารถนัด
วันในการพูดคุยได้ตลอดเลยค่ะ...” 

              

 (ผู้บริหารโรงเรียน B, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2562) 
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            “...ในด้านทุนสนับสนุนการวิจัย อาจารย์จะกระตุ้นให้คณาจารย์ของโรงเรียน
ขอทุนสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ เพราะมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจงานให้  งานก็จะมี
คุณภาพยิ่งขึ้น...” 

 

              

(ผู้บริหารโรงเรียน B, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

            “...มีวิทยากรให้ความรู้ในการเขียนบทความวจิัยเพื่อเผยแพร่ และมีวารสารครุ
ศาสตร์จุฬาฯ ซึ่งอยู่ในฐาน TCI เป็นแหล่งเผยแพร่โดยคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์
และสาธิตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์...” 

 

              

 (ผู้บริหารโรงเรียน B, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

            “...ทางศูนย์วิจัยฯ จะจัดโครงการวิจัยครบวงจร เชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ใน
ทุกขั้นตอนของการวิจัย จัดโครงการคลินิกวิจัยส าหรับผู้ที่มีปัญหาในการวิจัย สนับสนุน
ให้ขอทุนวิจัยของคณะครุศาสตร์ 35,000 – 50,000 บาท เพราะมีการประเมินงานวิจัย
โดยผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยของโรงเรียนก็จะอ านวยความสะดวกให้ทุกอย่าง ช่วยติดตาม
เอกสารในการส่งเผยแพร่งานวิจัย และขอทุนวิจัย ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนเอกสาร
ประกอบการสอนท่ีได้มาจากการวิจัย ช่วงที่อาจารย์ท าวิจัยก็ใช้บริการของศูนย์การวิจัย
ฯ บ่อยนะคะ ตั้งแต่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน เอางาน
ไปปรึกษา ให้ช่วยนัดอาจารย์จากครุศาสตร์มาเป็นพี่เล้ียงคอยให้ค าปรึกษาด้วยความ
เป็นกันเอง พี่ว่ามันเกิดบรรยากาศที่ดีในการท าวิจัยนะ รู้สึกมีก าลังใจในการท าวิจัยอ่ะ 
แล้วน้องเจ้าหน้าที่ของศูนย์ก็ช่วยแนะน าการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ด้วยนะคะ...” 

 

              

(อาจารย ์โรงเรียน B, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

            “...ก็ปฏิบัติงานสนองนโยบายของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและบริการ 
อ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์ที่ต้องการท าวิจัย ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย สืบค้นแหล่งทุนวิจัยแล้วจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ อ านวยความสะดวกในด้านการประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ มา
ให้ค าปรึกษาด้านการวจิัยแก่คณาจารย์ที่สนใจ นอกจากนี้ก็ประสานงานการส่งข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุน การท าบันทึกติดตามความก้าวหน้า ประสานงานการส่งผลงาน
ตีพิมพ์หรือน าเสนอในที่ประชุมวิชาการครับ...” 

              

 (เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย โรงเรียน B, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2562) 
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1.2.3 ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานในมุมมองของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวกที่
เกิดขึ้นภายในโรงเรียนท าให้เกิดบรรยากาศเชิงบวกด้านการวิจัย คณาจารย์ได้องค์ความรู้ ศาสตร์
ใหม่ ๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น คณาจารย์ได้รับโอกาสในการ
เพิ่มพูนความรู้ท าให้มีทักษะในการท าวิจัยที่ดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการวิจัย ส่งผลให้มีอาจารย์ท า
วิจัยเพิ่มมากขึ้น จ านวนผลงานเผยแพร่เพิ่มมากขึ้น 
 
            “...การที่โรงเรียนมีการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยรูปแบบครบ

วงจร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์จุฬาฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และ
เป็นที่ปรึกษาให้กับคณาจารย์ที่ท าวิจัย ซึ่งก็จะมีการน าเสนอประเด็น หัวข้อวิจัยใหม่ๆ 
ที่เป็นการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียน องค์ความรู้ ศาสตร์ใหม่ๆ อยู่เสมอ วิทยากรเป็นผู้
มีความรู้ความสามารถและจูงใจให้คณาจารย์มีเจตคติที่ดีต่อการวิจัย...” 

              

 
(ผู้บริหารโรงเรียน B, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
            “...ท าให้ผู้วิจัยได้เพิ่มพูนความรู้อย่างลึกซึ้ง มีทักษะในการวิจัยที่เข้มแข็งมาก

ขึ้น...” 
              

  

(อาจารย ์โรงเรียน B, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

            “...มีอาจารย์ท าวิจัยเพิ่มมากขึ้น จ านวนผลงานเผยแพร่เพิ่มมากขึ้น อาจารย์
ให้ความสนใจข่าวสารด้านการวิจัย พูดคุยซักถามเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยที่ตนสนใจ
มากขึ้น...” 

              

 

(เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย โรงเรียน B, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2562) 
 
 
 

1.2.4 ปัจจัยเกื้อหนุนความส าเร็จ 
ปัจจัยที่เกื้อหนุนส่งเสริมให้การด าเนินงานด้านการวิจัยของโรงเรียนประสบ

ความส าเร็จ ได้แก่ การก าหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์ มีการจัดสรร



  
 

143 

ทุนสนันสนุนการวิจัย ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท า
วิจัยของคณาจารย์ จัดให้มีคลินิกวิจัย เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ค าปรึกษา ก าหนดให้มีระบบติดตาม
การท างานวิจัยของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง  มีศูนย์การวิจัยฯ คอยอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานด้านต่างๆ นอกจากนี้หากอาจารย์มีความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยและมีเวลาในการ
ท างานวิจยัอย่างต่อเนื่องก็เป็นปัจจัยส าคัญที่เกื้อหนุนให้อาจารย์ท าวิจัยส าเร็จ 

 
            “อาจารย์คิดว่าปัจจัยที่สนับสนุนความส าเร็จในการท างานวิจัย ได้แก่ การจัด

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยครบวงจร การมีคลินิกวิจัยช่วยเหลืออาจารย์ที่ท า
วิจัย การมีนิสิตมาช่วยเหลือด้านการสืบค้นข้อมูลอาจารย์ว่าก็ส าคัญนะ แล้วก็การมีที
ปรึกษาในการท าวิจัยท าให้คณาจารย์รู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้น การมีแหล่งทุนสนับสนุน 
การมีวารสารครุศาสตร์เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัย...” 

 

              

 (ผู้บริหารโรงเรียน B, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

            “...การมีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยของศูนย์การวิจัยฯ เป็นส่ิงส าคัญนะที่จะ
ช่วยให้อาจารย์ท างานวิจัยส าเร็จ แต่พี่คิดว่าหากอาจารย์มีความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยก็จะท าให้
มองงานวิจัยเป็นเรื่องง่ายก็จะช่วยผลักดันตนเองให้ท าวิจัยส าเร็จได้ด้วยตนเอง แต่ปัจจัยที่ส าคัญที่
อาจารย์ทุกคนปรารถนาคือ การมีเวลาท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง อันนี้แหละปัจจัยส าคัญที่จะท าให้
ท างานวิจัยส าเร็จอย่างแน่นอน...” 

              

 

(อาจารย ์โรงเรียน B, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

            “...ในบทบาทของผู้ประสานงานวิจัย ก็มีส่วนช่วยให้คณาจารย์ท างานวิจัย
เสร็จตามก าหนดเวลาคือต้องมีระบบติดตามอย่างต่อเนื่อง และคอยอ านวยความ
สะดวกประสานงานท่ีปรึกษาด้านการวิจัยให้อาจารย์...” 

              

 

(เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย โรงเรียน B, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2562) 
 
 

1.2.5 บทเรียนท่ีได้เรียนรู้ 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากผู้บริหาร และอาจารย์ สามารถระบุได้ว่าการส่งเสริมการ

วิจัยของโรงเรียนให้ประสบความส าร็จตามเป้าหมายต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร
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และอาจารย์ ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่องค์กร ทุกฝ่ายเปิดใจร่วมมือกันท างานอย่าง
ต่อเนื่องก็จะเกิดบรรยากาศเชิงบวกในการท างานวิจัยของอาจารย์ภายในโรงเรียน  ในส่วนของ
ผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการท างานวิจัยอย่างน้อยผู้บริหารต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ครู
ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการท างานวิจัย ส าหรับคณาจารย์การที่จะท าวิจัยให้
ส าเร็จลุล่วงได้ส่วนหนึ่งมาจากความมีวินัยในตนเอง การใฝ่รู้ ความขยัน อดทน และลงมือท าวิจัย
อย่างจริงจัง  
 
            “ตลอดระยะเวลาที่ท าหน้าที่ในบทบาทของผู้บริหารด้านการวิจัยของโรงเรียน 

อาจารย์จัดโครงการสนับสนุนส่งเสริมการท าวิจัยให้แก่คณาจารย์อย่างต่อเนื่องนะ แต่
อาจารย์คิดว่าความส าเร็จนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ด้วย เรามี
หน้าที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการท างานวิจัย ให้ก าลังใจ เป็นต้นแบบในด้านการ
ท างานวิจัย ส่วนตัวคณาจารย์ก็ต้องให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิจัย
...” 

              

 

(ผู้บริหารโรงเรียน B, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2562) 
  
            “...อาจารย์คิดว่าการที่เราจะท าวิจัยส าเร็จส่วนหนึ่งมาจากตัวเราเองนะ เรา

ต้องมีวินัยในตนเอง ใฝ่รู้ อดทน ขยันและลงมือท าวิจัยอย่างจริงจังจนส าเร็จ แล้วเราจะ
ภูมิใจในผลงานของเรา ซึ่งมันก็มีประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของเรา 
แล้วก็น าไปเป็นผลงานส่งขอ ผศ. ได้อีกด้วย..." 

 

              

 (อาจารย ์โรงเรียน B, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

1.3 ผลการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาโรงเรียน C 
1.3.1 ข้อมูลพื้นฐาน บริบทของโรงเรียนด้านการบริหารงานวิจัย 

กรณีศึกษาโรงเรียน C เป็นโรงเรียนสาธิตชั้นน าอีกแห่งหนึ่งที่มีหน้าที่สนับสนุน
และให้ความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ ในการควบคุมดูแลนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติการ
ฝึกสอนและฝึกงานของนักศึกษา ศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
การบริหาร โรงเรียนแบ่งโครงสร้างการบริหารไว้ชัดเจนโดยการบริหารงานวิจัยอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ด าเนินงานผ่านการบริหารงานของคณะกรรมการ ซึ่ง
ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และหัวหน้ากลุ่ม
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สาระการเรียนรู้เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังให้ความส าคัญกับการวิจัย
สถาบันจึงได้ก าหนดให้มีหน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ก าหนด
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้และเครือข่ายของการเรียนรู้ที่สามารถ
ตอบสนองต่อการพัฒนาทางด้านการจัดการศึกษา ก าหนดกลยุทธ์ 1) สนับสนุนการท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 2) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางด้านการวิจัย  มีพันธิกิจด้าน
การวิจัย ดังนี้ 1) เร่งพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัย 2) ท าการวิจัยบูรณาการกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3) สนับสนุนให้มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การ
หาองค์ความรู้ใหม่ด้านการเรียนการสอน และมีกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย ดังนี้  1) โครงการ
เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการวิจัย 2) กิจกรรมพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน และพัฒนาหลักสูตร 4) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และ
การวิจัยกับโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนโยบายการด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
ข้างต้นแล้ว ทางโรงเรียนยังได้สนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรโดยส่งไปอบรมกับ
หน่วยงานภายนอกในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย ได้แก่ การเลือกใช้สถิติที่
เหมาะสมกับการวิจัย , Research Design and Plagiarism, องค์ประกอบของโครงร่างการวิจัย, 
การน าสถิติขั้นสูงมาใช้ ในงานวิจัย, การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่ อพันธกิจการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย, การวิจัยเชิงคุณภาพยุคไทยแลนด์ 4.0 และแหล่งข้อมูล และเทคนิคการเก็บข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโลกของการเปลี่ยนแปลง: 
การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน  

ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลและรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นเพศหญิง ก าลังศึกษาในระดับ

ปริญญาเอก สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปัจจุบันด ารงต าแหน่งหัวหน้างานวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร ประสบการณ์ในการด้านการบริหาร 4 ปี ประสบการณ์ด้านการสอน 12 ปี กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ ด้านการวิจัย ได้แก่ การติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  น าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  2017 Tokyo 
International conference on Education and Learning เมื่อวันพุธที่ 16 – วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
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อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการวิจัย คนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นเพศหญิง 
จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ประสบการณ์ในการสอน 15 ปี สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประสบการณ์ด้านการวิจัย ได้แก่ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ตามความคิดเห็นของนักเรียน  

อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการวิจัย คนที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นเพศหญิง 
จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประสบการณ์ ด้านการวิจัย ได้แก่ ผลการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.3.2 กลยุทธ์การด าเนินงาน 
กรณีศึกษาโรงเรียน C มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน วางแผนการจัดกิจกรรม

สนับสนุน โครงการอบรมวิจัย การจัดสรรทุน มีคลินิกวิจัย มีพี่เลี้ยงในการท าวิจัย จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการวิจัยบนฐานการท างานปกติของอาจารย์ มีวิทยากรที่เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมา
ให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยง นอกจากนี้ผู้บริหารยังเป็นต้นแบบที่ดีในด้านการวิจัยคอยให้ก าลังใจ ให้
ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาในด้านการวิจัยได้ สามารถชี้แนะแนว
ทางการแก้ปัญหาด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ที่ท าวิจัยได้ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการวิจัยใน
โรงเรียน ช่วยหาแหล่งเผยแพร่ผลงานให้ เป็นพี่เลี้ยงให้ในการเขียนบทความวิจัย พาไปน าเสนอใน
ที่ประชุมวิชาการ มีทุนสนับสนุนการเผยแพร่ มีรางวัลให้ อีกทั้งโรงเรียนยังมีการสนับสนุนให้ท า
วิจัยเป็นทีม โดยมีอาจารย์ที่มีความรู้ด้านการวิจัยเป็นแกนน าในการท าวิจัย สนับสนุนให้ไปอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย 

 
            “...เมื่ออาจารย์ได้รับต าแหน่งหัวหน้างานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ก็

วางแผนดูแลงานวิจัยของโรงเรียนตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ช่วงต้นน้ าเป็น
การก าหนดนโยบาย วางแผนการจัดกิจกรรมสนับสนุน โครงการอบรมวิจัย การจัดสรร
ทุน มีคลินิกวิจัย มีพี่เล้ียงในการท าวิจัย ช่วงกลางน้ าเป็นช่วงที่ครูด าเนินการท าวิจัย
ในช่วงนี้อาจารย์จะให้ก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เนื่องจากอาจารย์จบ
การศึกษาทางด้านการวิจัยจึงสามารถเป็นพี่เล้ียงให้ค าปรึกษาในด้านการวิจัยได้
ครอบคลุมทุกเรื่อง สามารถชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาด้านการวจิัยให้กับอาจารย์ที่ท า
วิจัยได้ นอกจากจะท าให้อาจารย์สามารถท าวิจัยจนส าเร็จแล้ว ยังเกิดบรรยากาศการ
วิจัยในโรงเรียน ช่วงเวลาว่างอาจารย์ที่ท าวิจัยก็มักจะมารวมตัวกันที่ห้องวิจัยเพื่อพูดคุย 
แลกเปล่ียนปัญหา ช่วยกันปรับแก้งานวจิัย บรรยากาศสบายๆ คล้ายๆ กับจิบชา พากัน
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ท าวิจัย เมื่อท าวิจัยเสร็จเป็นฉบับสมบูรณ์อาจารย์ก็จะช่วยหาแหล่งเผยแพร่ผลงานให้ 
เป็นพี่ เล้ียงให้ในการเขียนบทความวิจัย พาไปน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ มีทุน
สนับสนุนการเผยแพร่ มีรางวัลให้ อาจารย์คิดว่าอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการ
วิจัยนะ อาจารย์มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้อาจารย์ในโรงเรียนยอมรั บ
ความสามารถแล้วก็จะให้ความร่วมมือเมื่อเราจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยทุกคนก็จะให้
ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ อาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะ...”  

 

 (ผู้บริหารโรงเรียน C, สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2562) 
 

            “...อาจารย์เชื่อว่าส่ิงส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้อาจารย์ในโรงเรียนอยากท า
วิจัย คือเราต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่ อให้ทุกคนมองภาพให้ตรงกันถึง
ความส าคัญของการวิจัย ทั้งประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้เรียนและต่อโรงเรียน แล้วเราก็
ควรก าหนดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์บนฐานการท างานปกติของอาจารย์...”  

 

              

 (ผู้บริหารโรงเรียน C, สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2562) 
 

            “...โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ท าวิจัยเป็นทีม โดยมีอาจารย์ที่มีความรู้ด้านการ
วิจัยเป็นแกนน าในการท าวิจัย เหมือนกับเป็นพี่เล้ียงให้อาจารย์ท่านอื่นในการท าวิจัย 
ท าให้อาจารย์ที่ไม่เคยท าวิจัยเกิดความมั่นใจในการลงมือท าวิจัยเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการท าวิจัย แล้วก็ทางโรงเรียนยังสนับสนุนทุน
การวิจัย สนับสนุนให้ไปอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย...”  

 

              

 (อาจารย ์ 1 โรงเรียน C, สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2562) 
 

            “...ที่โรงเรียนจะมีการติดต่อกับอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่บ่อยๆ อาจารย์จะมาสอน
เราท าวิจัย เวลามีปัญหาเราก็ถามได้เลย ได้ทั้งไปขอพบท่านที่มหาวิทยาลัย ท่านช่วยเราดี
มาก ถ้าท่านไม่สะดวกให้ไปพบ เราก็ยังสามารถโทรไปถาม ไลน์ไปได้ เราจะรู้สึกดีมาก 
เหมือนมีที่ปรึกษาที่เข้าใจเรา มีความรู้สอนเราได้...” 

 

              

 (อาจารย ์ 2 โรงเรียน C, สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2562) 
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            “...ที่โรงเรียนจะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการวิจัยทุกปี ในเมื่อเราไม่รู้เรา
ก็อยากจะรู้ให้มากขึ้นก่อนที่เราจะลงมือท าวิจัยจริงอะนะ เวลาบอกว่าจะมีวิทยากรมา
บรรยาย เราก็อยากได้คนที่เขาน่าจะเป็นผู้รู้จริง ๆ มาสอนเรา อย่างเช่นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย คือเราจะรู้สึกมั่นใจว่านี่แหละไม่ผิดหรอก...” 

 

              

 (อาจารย์ 2 โรงเรียน C, สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2562) 
 

1.3.3 ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานในมุมมองของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวกที่

เกิดขึ้นภายในโรงเรียนท าให้เกิดบรรยากาศเชิงบวกด้านการวิจัย อาจารย์มีเจตคติที่ดีต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมวิจัย เกิดความร่วมมือในการท าวิจัย ได้พัฒนาความรู้และทักษะในการท าวิจัย ส่งผล
ใหม้ีอาจารย์ท าวิจัยเพิ่มมากขึ้น จ านวนผลงานเผยแพร่เพิ่มมากขึ้น 

 
            “...อาจารย์ไม่ได้มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่จ านวนผลงานวิจัยนะ การที่อาจารย์จัด

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพราะอาจารย์อยากเห็นบรรยากาศการวิจัยใน
โรงเรียนในมุมที่อาจารย์แต่ละคนเต็มใจและมีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
วิจัย เพราะอาจารย์คิดว่ามันช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการวิจัย เมื่อเค้ามีเจตคติที่ดีเค้าก็
จะลงมือท าเอง ส่วนเราในฐานะผู้บริหารก็ช่วย support ในเรื่องต่าง ๆ อีกอย่างเรา
ปฏิบัติให้เห็น เราชวนท า เราช่วยเป็นพี่เลี้ยง ผลลัพธ์ท่ีได้ก็จะเห็นได้จากมีอาจารย์สนใจ
ท าวิจัยกันเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะ มีผลงานไปน าเสนอในงานสาธิตวิชาการและเวทีอื่น 
ๆ...”  

 

              

 (ผู้บริหารโรงเรียน C, สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2562) 
 

            “...เมื่อเรามีประสบการณ์ในการท าวิจัยท าให้เรามั่นใจมากขึ้นในการให้
ค าปรึกษานิสิตฝึกสอน เพราะเรารู้สึกว่าเรามีความรู้เพิ่มมากขึ้น และเรารู้สึกว่าเราเห็น
ความส าคัญของการท าวิจัย ก็จะศึกษาผลงานวิจัย อ่านวารสารวิจัยบ้าง ซึ่งแต่ก่อนไม่
เคยอ่านเลย แต่ก่อนวิจัยเหมือนยาขม...”  

 

              

 (อาจารย ์1 โรงเรียน C, สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2562) 
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            “...อาจารย์คิดว่าการท างานวิจัยท าให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองนะ ทั้งด้าน
ความรู้และทักษะในการท าวิจัย จ านวนผลงานวิจัยของโรงเรียนก็เพิ่มมากขึ้น เวลามี
อบรมวิจัยบรรยากาศการอบรมวิจัยก็มีครูให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ มี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เพิ่มขึ้น อีกอย่างหนึ่งนะเวลาที่อาจารย์ท างานวิจัยเป็นทีมอาจารย์ได้
มุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองนะ ได้เรียนรู้ประสบการณ์การท างานวิจัยจากคนอื่น
อีกด้วย...”  

 

              

 (อาจารย์ 2 โรงเรียน C, สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2562) 
 

1.3.4 ปัจจัยเกื้อหนุนความส าเร็จ 
ปัจจัยที่เกื้อหนุนส่งเสริมให้การด าเนินงานด้านการวิจัยของโรงเรียนประสบ

ความส าเร็จ ได้แก่ ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัย การวางแผนการจัดกิจกรรม
สนับสนุน โครงการอบรมวิจัย การจัดสรรทุน มีคลินิกวิจัย มีพี่เลี้ยงในการท าวิจัย ส่งเสริมการท า
วิจัยเป็นทีม ให้ก าลังใจกัน มีศูนย์การวิจัยฯ ที่คอยติดตามช่วยเหลือ อีกทั้งปัจจัยภายในตัวอย่างที่
เป็นแรงผลักดันให้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์จากการวิจัย หรือความต้องการก้าวสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการจึงเกิดแรงผลักดันให้ท างานวิจัยจนส าเร็จ  

 

            “...อาจารย์คิดว่าผู้บริหารก็เป็นฟันเฟืองส าคัญนะ ที่จะช่วยขับเคล่ือนให้
บุคลากรท าวิจัยจนส าเร็จ ก่อนอื่นผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญของการวิจัย มีการ
วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยของบุคลากร จัดสรรทุนสนับสนุนการ
ท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน ประสานงานอาจารย์จากศึกษาศาสตร์มาเป็นทีปรึกษา
ในการท าวิจัย ก็จะช่วยให้บุคลากรรู้สึกมั่นใจมากยิง่ขึ้น โดยเฉพาะคนท่ีวางแผนไว้ว่าจะ
ขอ ผศ. เร็ว ๆ นี้ ก็จะให้ความร่วมมืออย่างดี มีความก้าวหน้าของงานมาปรึกษา
อาจารย์ที่มาให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง...” 

 

              

(ผู้บริหารโรงเรียน C, สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2562) 
 

            “...ส าหรับตัวอาจารย์เองขอแค่มีเวลา ถ้าเรามีเวลานั่งเขียนงานวิจัย มีเวลาส าหรับ
ศึกษาค้นคว้า อาจารย์ว่าอาจารย์สามารถผลิตผลงานวิจัยได้อีกเยอะเลย แต่ส่ิงที่โรงเรียน
สนับสนุนอยู่ก็เป็นปัจจัยส าคัญนะคะ เช่น จัดโครงการอบรม จัดคลินิกวิจัย มีศูนย์วิจัยฯ มี
กระตุ้นติดตาม และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ทั้งเรื่องแหล่งทุน การอบรมและการ
เผยแพร่ผลงาน ...” 

 

              

(อาจารย ์1 โรงเรียน C, สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2562) 
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            “...โรงเรียนมีส านักวิจัยฯ ที่เขามีระบบติดตามอย่างต่อเนื่อง และคอยอ านวย
ความสะดวกประสานงานที่ปรึกษาด้านการวิจัยให้อาจารย์ อ านวยความสะดวกเรื่อง
การขอทุน การเผยแพร่ผลงาน อีกอย่างอาจารย์ว่าเพื่อนก็ส าคัญนะ ถ้าเรามีเพื่อนท า 
ชวนกันท า ช่วยกันท า เราก็สนุกไปกับมันนะ ตรงไหนเราไม่ถนัดก็ถามเพื่อนได้...” 

              

 
 (อาจารย์ 2 โรงเรียน C, สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2562) 

 
1.3.5 บทเรียนท่ีได้เรียนรู้ 

บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากผู้บริหาร และอาจารย์ สามารถระบุได้ว่าการส่งเสริมการ
วิจัยของโรงเรียนให้ประสบความส าร็จตามเป้าหมายต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทั้ง
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน
ตามหน้าที่ของตนเองด้วยความเต็มใจเป็นการท างานจากความรัก ความตระหนักถึงประโยชน์ที่
จะเกิดแก่องค์กร ทุกฝ่ายเปิดใจร่วมมือกันท างานอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดบรรยากาศเชิงบวกในการ
ท างานวิจัยของอาจารย์ภายในโรงเรียน ในส่วนของผู้บริหารต้องผลักดันให้เกิดการด าเนินงานเพื่อ
สนองพันธกิจด้านการวิจัย ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการท างานวิจัยอย่างน้อยผู้บริหารต้องสร้าง
แรงบันดาลใจให้ครูตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการท างานวิจัย ส าหรับคณาจารย์
การที่จะท าวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงได้ส่วนหนึ่งมาจากความมีวินัยในตนเอง การใฝ่รู้ ความขยัน อดทน 
เรียนรู้และลงมือท าวิจัยจนส าเร็จ  

 
            “ตลอดระยะเวลาที่ท าหน้าที่ในบทบาทของผู้บริหารด้านการวิจัยของโรงเรียน 

อาจารย์จัดโครงการสนับสนุนส่งเสริมการท าวิจัยให้แก่คณาจารย์อย่างต่อเนื่องนะ แต่
อาจารย์คิดว่าความส าเร็จนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้
ประสานงานวิจัยด้วย เรามีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการท างานวิจัย ให้ก าลังใจ 
เป็นต้นแบบในด้านการท างานวิจัย เจ้าหน้าที่ก็ช่วยประสานงานด้านต่างๆ ส่วนตัว
คณาจารย์ก็ต้องให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิจัย เปิดใจเรียนรู้การ
ท างานวิจัยอย่างมีคุณภาพ...” 

 

              

(ผู้บริหารโรงเรียน C, สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2562) 
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            “...บทเรียนท่ีอาจารย์ได้รับจากการท าวิจัยหน่ึงเล่มนอกจากจะเป็นการพัฒนา
ตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการวิจัยแล้ว... อาจารย์คิดว่านะการ
ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนท าวิจัย ควรท าในลักษณะการจัดกิจกรรมเชิงบวกนะ 
ด้วยการมองหาและยกย่องจุดดี บางคนเขาไม่สนใจเลยนะเรื่องวิจัยอ่ะ ลองชวนเขามา
อยู่ในทีมวิจัยเรากไ็ด้เรียนรู้และซมึซับบรรยากาศการวิจยั เขาก็สนใจท าวิจัยขึน้มานะคะ 
อาจารย์เลยคิดว่าหากผู้บริหารบังคับให้ท ามันไม่ได้ผลหรอกอส าหรับบางคนอาจ
ต่อต้าน ผู้บริหารต้องสร้างความไว้วางใจ เป็นแกนน าชวนท าไปด้วยกัน..." 

              

(อาจารย ์1 โรงเรียน C, สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2562) 
 

            “...การท าวิจัยหนึ่งเล่มให้ส าเร็จ ส าหรับตัวอาจารย์เองการมีพี่เล้ียงเป็นส่ิง
ส าคัญนะ เพราะเราไม่ได้เข้าใจกระบวนการวิจัยไปซะทุกเรื่อง เรามีพี่เล้ียงคอยให้
ค าปรึกษา คอยกระตุ้น งานเราก็เสร็จเร็วขึ้น อาจารย์ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากพี่
เล้ียงนะ ทั้งด้านความรู้ แนวทางการพัฒนาตน ความเอาใจใส่ของพี่เล้ียง พี่เล้ียงเติม
พลังใจให้อาจารย์เสมอ อาจารย์รู้สึกโชคดีอ่ะ ที่โรงเรียนเอื้ออ านวยเราขนาดนี้..." 

 

              

(อาจารย ์2 โรงเรียน C, สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2562) 
 

1.4 ผลการสรุปองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนกรณีศึกษาทั้ง 3 แห่ง 
ในการถอดบทเรียนโรงเรียนกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มี

ประสิทธิผล มีประเด็นส าคัญประกอบด้วย กลยุทธ์การด าเนินงาน ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 
ปัจจัยที่เกื้อหนุนความส าเร็จและบทเรียนที่เรียนรู้ ดังนี้ 

1.4.1 กลยุทธ์การด าเนินงาน 
กลยุทธ์การด าเนินงาน พบว่า การเสริมพลัง การให้ก าลังใจ การใช้ความจริงใจ 

ผู้บริหาร พี่เลี้ยงและอาจารย์ปฏิบัติต่อกันบนฐานของความเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพในหลักที่ว่าทุกคน
มีศักยภาพเท่าเทียมกัน ดังนั้นในการด าเนินงานจะเป็นไปด้วยความจริงใจเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่
ดีที่สุด การสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการส่งเสริม รวมถึงเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่า
สามารถพัฒนาให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ เมื่ออาจารย์เชี่อในกระบวนการ ในเป้าหมาย
ของการด าเนินการแล้วก็น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไป กลยุทธ์การติดตามอย่าง
ต่อเนื่องด้วยความตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการโดยมีบุคคลมาติดตามการท างานจะ
ยิ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดแรงกระตุ้นที่มุ่งมั่นอยากจะด าเนินการต่อให้ส าเร็จ  
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1.4.2 ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ส าคัญที่เกิดจากการด าเนินงานเสริมสมรรถนะการวิจัย แบ่งเป็น 3 ด้าน 

ได้แก่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ และผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน ดังนี้ 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน คือ เกิดบรรยากาศเชิงบวกด้านการวิจัย มีการ

ท างานร่วมกันในลักษณะเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านการวิจัย มีการช่วยเหลือ
กันในการท างานวิจัยให้ส าเร็จ มีการติดตามการด าเนินงานวิจัยอย่างกัลยาณมิตร มีนักวิจัยหน้า
ใหม่เกิดขึ้นในโรงเรียนทุกปี ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น จ านวนการตีพิมพ์ผลงานเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนมี
ความเข้มแข็งทางด้านการวิจัย เปลี่ยนมุมมองในการคิดการท างานร่วมกัน ผู้บริหารให้
ความส าคัญในการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง อาจารย์ในโรงเรียนได้ทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้นทั้ง
แหล่งทุนภายในและภายนอก อาจารย์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ มีการไปน าเสนอต่างประเทศ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ คือ อาจารย์มีการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ 
ทักษะ และเจตคติต่อการวิจัยอีกทั้งมีพัฒนาการด้านการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
เรื่อย ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานวิจัย จึงท าให้เกิดสัมพันธภาพในแง่มุมการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมพูดคุยกันในแง่ของการปรึกษางานวิจัยเพิ่มมากขึ้น ปรับเปลี่ยนการ
ท างานวิจัยให้เป็นในลักษณะที่ร่วมมือกันคิดร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้น 
อาจารย์มีความมั่นใจในการท างานวิจัยมากขึ้น สามารถให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยได้  

ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน คือ อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนบนฐานของการ
วิจัย นักเรียนจึงได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิด สมรรถนะในศตวรรษที่ 
21 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนมีเจคติที่ดีต่อการเรียน นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น 

1.4.3 ปัจจัยที่เกื้อหนุนความส าเร็จ 
ปัจจัยด้านผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารเป็นปัจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ 

เป็นไปอย่างราบรื่น  และเป็นบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะส่งเสริมท าให้ เกิดการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยภายในโรงเรียน โดยเมื่อผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการ
วิจัยให้กับบุคลากรในโรงเรียน มีการสนับสนุนพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง คอยก ากับ ติดตาม ดูแล
และให้ค าปรึกษาแก่ครูอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ครูสามารถด าเนินการต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาตนเองด้าน
การวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง จุดเด่นหรือสิ่งที่สังเกตพบคือ คุณลักษณะของผู้บริหารด้านการวิจัยมี
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ความมุ่งมั่น ต้ังใจจริง และศรัทธาต่อบทบาทครูนักวิจัยจึงเกิดการส่งเสริมให้บุคลากรภายใน
โรงเรียนท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยด้านอาจารย์ พบว่า อาจารย์ต้องเห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเองด้าน
การวิจัย เมื่อเห็นความสัญก็จะมีส่วนท าให้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก นอกจากนี้อาจารย์
จะต้องเห็นคุณค่าของการวิจัย และอาจารย์นักวิจัยต้องมีลักษณะใฝ่เรียนรู้  

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย พบว่า มีความเอาใจใส่ มีจิตบริการ มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย มีความรอบรู้ด้านระเบียบแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

ปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ทรัพยากร งบประมาณ การให้ความร่วมมือจากอาจารย์ที่
เกษียณอายุราชการไปแล้วมาเป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย เนื่องจากอาจารย์เข้าใจบริบท
และวัฒนธรรมการท างานของโรงเรียนจึงสามารถท างานกับอาจารย์ ในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

1.4.4 บทเรียนท่ีเรียนรู้ 
บทเรียนที่เรียนรู้ คือ แนวคิดส าคัญที่ชัดเจนในการด าเนินกระบวนการเสริม

สมรรถนะการวิจัยที่มีประสิทธิผล นั่นคือ ความส าเร็จเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ผู้เกี่ยวข้อง
ต้องปฏิบัติงานทุกอย่างด้วยการลงมือท าจริงอย่างจริงจังต่อเนื่อง เป็นการร่วมมือกันท างาน       
เชิงบวกด้วยการช่วยเติมเต็มในจุดที่บกพร่อง 

องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนกรณีศึกษาทั้ง 3 แห่ง มีประเด็นส าคัญสรุปได้ดัง
ตาราง 15 

ตาราง 15 ผลการสรุปองค์ความรู้จากการถอดบทเรียน 

ถอดบทเรียน โรงเรียน A โรงเรียน B โรงเรียน C 
กลยุทธ์การ
ด าเนินงาน 

- มีนโยบายส่งเสริม 
- มีการจัดสรรทุนสนับสนุน 
- มีการจัดอบรมเชงิ
ปฏิบัติการ 
- มีคลินิกวิจัย 
- มีที่ปรึกษา/พ่ีเล้ียง 
- มีระบบกระตุ้นติดตาม 

- วางแผนพัฒนารว่มกัน 
- ก าหนดปฏิทินส่งเสริม 
- จัดสรรงบประมาณส่งเสริม 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมที่
สอดคล้องความต้องการ 
- เน้นลงมือปฏิบัติจริง 
- มีคลินิกวิจัย 
- มีพี่เล้ียง 
 

- มีนโยบายชัดเจน 
- มีการจัดสรรทุนสนับสนุน 
- มีการจัดอบรมเชงิปฏิบัติการ 
- มีคลินิกวิจัย 
- มีพี่เล้ียง 
- มีผู้บริหารทีเ่ป็นต้นแบบ เป็น
แกนน าในการลงมือท า ให้
ก าลังใจ ชี้แนะแนวปฏิบัต ิ
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

ถอดบทเรียน โรงเรียน A โรงเรียน B โรงเรียน C 
  - มีระบบติดตามบนฐาน

ความเป็นกัลยาณมติร 
- มีการส่งเสริมบรรยากาศการ
ร่วมมือท าวจิัย 
- มีการเสริมแรง ให้รางวัล 

 สรุปองค์ความรู้ดา้นกลยุทธก์ารด าเนินงาน : กรณีศึกษาทัง้ 3 แห่งมีกลยุทธ์หลัก ได้แก่ ก าหนด
นโยบาย จัดสรรงบประมาณ จดัอบรม มีคลินิกวจิัย และมีระบบตดิตาม 

ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินงาน 

- เกิดบรรยากาศเชงิบวก
ด้านการวจิัย 
- จ านวนผลงานวิจัย/การ
ตีพิมพ์เพิ่มขึ้น 
- อาจารย์ได้รับการพัฒนา
ในด้านความรู้ ทักษะและ
เจตคต ิ
- นักเรียนได้รับการพัฒนา 

- เกิดบรรยากาศเชงิบวกด้าน
การวจิัย 
- จ านวนผลงานวิจัย/การ
ตีพิมพ์เพิ่มขึ้น 
- อาจารย์ได้รับความรู้ใหม่ ๆ 
ในการพัฒนางานวิจัย มี
ทักษะและเจตคติที่ด ี
- นักเรียนได้รับการพัฒนา 

- เกิดบรรยากาศเชงิบวกด้าน
การวจิัย 
- เกิดทีมแกนน าในการท าวิจยั 
- จ านวนผลงานวิจัย/การ
ตีพิมพ์เพิ่มขึ้น 
- อาจารย์ได้รับการพัฒนาใน
ด้านความรู้ ทักษะและเจตคต ิ
- นักเรียนได้รับการพัฒนา 

 สรุปองค์ความรู้ดา้นผลลัพธ์จากการด าเนินงาน : ผลลัพธ์จากการด าเนินงานของกรณีศกึษาทั้ง 
3 แห่ง ได้แก่ เกิดบรรยากาศเชิงบวกดา้นการวิจยั จ านวนผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น อาจารย์ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะการวจิัย และส่งผลที่ดีแก่ผู้เรียน 

ปัจจัยเกื้อหนุน
ความส าเรจ็ 

- ท างานแบบร่วมมือ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมบน
ฐานวฒันธรรมการท างาน
ปกต ิ
- จัดสรรทุนเพียงพอ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมอยา่ง
ต่อเนื่อง จดัอบรม มีคลินิก
วิจัย มีพีเ่ล้ียง 
- มีระบบติดตาม 
- อาจารย์มกีารวางแผนการ
ท างาน ก ากับตนเองและมี
วินัย 

- นโยบายส่งเสริมชัดเจน 
- ทุนสนับสนุนเพียงพอ 
- มีโครงการอบรม มีคลินิก
วิจัย มีพีเ่ล้ียง 
- มีระบบติดตาม 
- อาจารย์มคีวามรู้พื้นฐาน 
และจัดสรรเวลาท างานอยา่ง
ต่อเนื่อง 

- ผู้บริหารเห็นความส าคัญ ให้
ก าลังใจและเป็นแกนน าในการ
ท าวิจยั 
- ทุนสนับสนุนเพียงพอ 
- มีโครงการอบรม มีคลินิกวิจยั 
มีพี่เล้ียง 
- ส่งเสริมการท างานวิจัยเป็น
ทีม 
- มีระบบติดตาม 
- แรงขับภายในจากตัวอาจารย์
เอง เช่น มีเปา้หมายจะขอ ผศ. 

 สรุปองค์ความรู้ดา้นปัจจัยเกื้อหนุนความส าเรจ็ : ปัจจัยเกื้อหนุนความส าเรจ็ที่ส าคัญ ได้แก่ 
นโยบายของผู้บริหาร ทุนสนับสนุน กิจกรรมส่งเสริม และความตัง้ใจของอาจารย์ 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ถอดบทเรียน โรงเรียน A โรงเรียน B โรงเรียน C 
บทเรียนท่ีเรียนรู้ - ผู้บริหารต้องสร้างแรงบันดาล

ใจให้อาจารยต์ระหนักถงึคุณคา่
ของงานวจิัย 
- สร้างความไว้วางใจ และความ
ศรัทธาต่อระบบสนับสนุน
ส่งเสริม 
- ความส าเร็จเกิดจากความรว่ม
ของทุกฝ่าย 

- ผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดีและ
สร้างแรงบันดาลใจ 
- ตระหนักถึงประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น
แก่องคก์ร เปิดใจร่วมกันท างาน 
สร้างบรรยากาศเชงิบวก 
- อาจารย์ต้องมวีินัย ขยัน 
อดทน เรียนรู้จนวจิัยส าเร็จ 
- ความส าเร็จเกิดจากความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย 

- ผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดีและ
สร้างแรงบันดาลใจ 
- อาจารย์ต้องมวีินัย ขยัน 
อดทน เรียนรู้จนวจิัยส าเร็จ 
- ความส าเร็จเกิดจากความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย 

 สรุปองค์ความรู้ดา้นบทเรียนทีเ่รยีนรู้ : ความส าเร็จเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย เป็นการร่วมมือกัน
ท างานเชงิบวกด้วยการช่วยเติมเต็มในจุดที่บกพร่อง 

  

 
1.5 แนวทางในการเสริมสมรรถนะการวิจัยในมุมมองของอาจารย์โรงเรียนสาธิต

สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผลจากการที่ผู้วิจัยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย

อย่างต่อเนื่อง และผู้ประสานงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการท างานวิจัย
ของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดจนกระบวนการส่งเสริม สนับสนุน
ด้านการวิจัยของโรงเรียนที่เป็นอยู่หรือที่ควรจะมีในมุมมองของอาจารย์ ซึ่งผู้วิจัยสรุปประเด็นได้ว่า 
โรงเรียนมีปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ือต่อการท าวิจัย ได้แก่ มีทุนสนับสนุนการวิจัย มีศูนย์วิจัยและผู้
ประสานงานคอยอ านวยความสะดวก จัดโครงการอบรม จัดโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
ตลอดจนมีผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย แต่สิ่งที่จะช่วยให้อาจารย์สนใจท าวิจัยสิ่งส าคัญ
ต้องสร้างให้อาจารย์มีเจตคติที่ดีต่อการวิจัย ต้องสร้างความตระหนักให้อาจารย์เกิดแรงผลักดัน
จากภายใน และช่วงที่อาจารย์ก าลังท าวิจัยการมีพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาก็ส าคัญ 

 
            “...ที่จริงนะอาจารย์ว่าสาธิตเรามีความพร้อมหลาย ๆ ด้านเลยนะ มีทุนสนับสนุนวิจัย

จากเงินรายได้โรงเรียน มีศูนย์วิจัย มีเจ้าหน้าที่วิจัยคอยช่วยเหลือ หอสมุดก็อยู่ใกล้ การอบรม
ของโรงเรียนก็จัดให้ ของสถาบันยุทธ์ฯ ก็มี อาจารย์ว่าที่โรงเรียนสนับสนุนอยู่ปัจจุบันมันก็
เพียงพอนะ แต่อาจารย์ก็ยังท าวิจัยกันไม่เยอะ มีแต่คนเดิม ๆ ท า ส่วนตัวเลยอาจารย์คิดว่ า
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เพราะอาจารย์สาธิตเค้ามีงานอื่น ๆ ท าเยอะ ทั้งดูแลนักเรียน ดูแลนิสิตฝึกสอน สอน ED 
ท างานอื่น ๆ ของโรงเรียนอีก ก็เลยไม่อยากท าวิจัย นอกจากคิดว่าจะขอ ผศ. แล้วก็เลยเริ่มท า
วิจัย แต่อาจารย์เคยชวนน้อง ๆ มาท าด้วยกันโดยอาจารย์เป็นพี่เล้ียงให้ก็โอเคนะ ท าเป็นชุด
โครงการ ช่วย ๆ กัน นัดกันท าทุกสัปดาห์จนส าเร็จ แล้วก็ไปน าเสนอด้วยกัน ทุกคนก็
สนุกสนานนะเวลามาท าวิจัยด้วยกัน...”  

(อาจารย ์A, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

            “...สาธิตเราฝ่ายวิจัยมีการสนับสนุนที่ดีอยู่แล้วนะ มีโครงการอบรม มีนักวิจัยให้
ค าปรึกษา เจ้าหน้าที่วิจัยก็ติดตาม อ านวยความสะดวกอยา่งสม่ าเสมอนะ ผู้บริหารก็กระตุ้นให้
ท าวิจัยกันทุกหมวด เงินสนับสนุนร้อยละ 5 ก็เยอะ แต่คนท าวิจัยก็ยังน้อย คนท่ีท าเสร็จก็ยังไม่
น าไปเผยแพร ่ปิดทุนเสร็จก็นิ่งเลย จริง ๆ แล้วส่ิงสนับสนุนในโรงเรียนพร้อมมากอ่ะ อาจารย์ว่า
อยู่ที่ตัวอาจารย์แล้วล่ะ เค้าจะท าวิจัยหรือไม่มันขึ้นอยู่กับแรงผลักดันภายในตัวเค้าเองแล้วล่ะ 
ถ้าเค้ามีเจตคติที่ด ีเห็นความส าคัญของการวิจัย เค้าก็จะเริ่มท าเอง อาจารย์คิดว่าเราต้องสร้าง
ความตระหนักให้เค้าก่อน ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เราสนับสนุนเค้าดีอยู่แล้ว...”  

 

              

(อาจารย ์B, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

            “...ฝ่ายวิจัยเรามีกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยทุกปีนะครับ มีโครงการอบรม คลินิกวิจัย 
มีทุนสนับสนุนร้อยละ 5 มีการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อาจารย์ปิดทุนทัน
ก าหนด แล้วก็มีกิจกรรม KM แลกเปล่ียนความรู้ด้านการวิจัย เราเป็นผู้ประสานก็อ านวยความ
สะดวกในด้านเอกสารที่ เกี่ยวกับการขอทุน การเขียนข้อเสนอ การเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ 
ประสานงานการตีพิมพ์ แต่ก็น่ะคนที่เค้าไม่ท าก็ยังคงไม่ท า อาจารย์น้องใหม่เข้ามาก็นิ่งไม่ท า
เหมือนกัน แต่หมวดไหนพี่ท าน้องใหม่เข้ามาก็สนใจเข้ามาสอบถามที่ศูนย์วิจัย ผมว่านะ
ต้นแบบท่ีดีก็ส าคัญนะ อย่างน้อยน้องก็สนใจที่จะท าเพราะมีพี่แนะน าได้...”  

              

 

(ผู้ประสานงานวิจัย, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัย 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ส่วนนี้จะน าเสนอผลการพัฒนากระบวนการชี้แนะทาง
ปัญญา ฯ  แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 2.1) ผลการออกแบบต้นแบบ (prototype) 
กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย 2.2) ผลการ
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พัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยโดย
ประยุกต์ใช้การวิจัยอิงการออกแบบ (Design – Based Research) 

2.1 ผลการออกแบบต้นแบบ (prototype) กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ
กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย 

กระบวนการในการออกแบบต้นแบบการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา
เพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการวิจัยระยะที่ 1 ร่วมกับการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและผู้ประสานงานวิจัยของโรงเรียนสาธิต
สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผลการสังเคราะห์แนวคิดและหลักการในการออกแบบ 
โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

2.1.1 แนวคิดและหลักการออกแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ  
กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย 

ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ การชี้แนะ 
ความหมายของการชี้แนะ ขั้นตอนการชี้แนะ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการชี้แนะ พบว่า สามารถ
น ามาใช้ในการด าเนินการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาครูให้มีความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) 
และคุณลักษณะเฉพาะตัว (personal attributes) ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีหลักการที่เน้นให้ผู้รับการชี้แนะ สามารถเป็นผู้ชี้น าตนเอง
หรือเป็นการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้วยการน าตนเองผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชี้แนะ 
(coach) ประกอบกับแนวคิดกลยุทธ์อภิปัญญาเป็นองค์ความรู้ที่อธิบายกลวิธีการบริหารจัดการ
กระบวนการคิดของบุคคล ซึ่งใช้ในการควบคุมก ากับกระบวนการคิดต่าง  ๆ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการคิดให้ดียิ่งขึ้น แนวคิดนี้มีสาระส าคัญ
กล่าวถึงการก ากับควบคุมกระบวนการคิด ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ ของตนเอง 
ให้ไปสู่ เป้าหมายของกระบวนการนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Haragrove. 2000 ; Costa & 
Garmston.2002 ; Tuckman & Monetti. 2011: 300-304) 

ผลจากการถอดบทเรียนกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มี
ประสิทธิผล พบว่า กลยุทธ์การด าเนินงานจะเน้นการเสริมพลัง การให้ก าลังใจ การปฏิบัติต่อกันบน
ฐานของความเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ การสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการส่งเสริม รวมถึงเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของตนเองว่าสามารถพัฒนาให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ กลยุทธ์การติดตามอย่าง
ต่อเนื่องด้วยความตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการโดยมีบุคคลมาติดตามการท างานจะ
ยิ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดแรงกระตุ้นที่มุ่งมั่นอยากจะด าเนินการต่อให้ส าเร็จ และเชื่อว่าความส าเร็จ
เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติงานทุกอย่างด้วยการลงมือท าจริงอย่าง
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จริงจังต่อเนื่อง เป็นการร่วมมือกันท างานเชิงบวกด้วยการช่วยเติมเต็มในจุดที่บกพร่องประกอบกับ
ผู้วิจัยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาจารย์ และผู้ประสานงานวิจัยของโรงเรียนสาธิต
สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สรุปประเด็นได้ว่า โรงเรียนมีปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ือต่อการท า
วิจัย ได้แก่ มีทุนสนับสนุนการวิจัย มีศูนย์วิจัยและผู้ประสานงานคอยอ านวยความสะดวก จัด
โครงการอบรม จัดโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ตลอดจนมีผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาด้าน
การวิจัย แต่สิ่งที่จะช่วยให้อาจารย์สนใจท าวิจัยสิ่งส าคัญต้องสร้างให้อาจารย์มีเจตคติที่ดีต่อการ
วิจัย ต้องสร้างความตระหนักให้อาจารย์เกิดแรงผลักดันจากภายใน และช่วงที่อาจารย์ก าลังท า
วิจัยการมีพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาก็ส าคัญ 

2.1.2 ต้นแบบ (prototype) กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์    
อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย 

การออกแบบต้นแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา
เพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ ผู้วิจัยใช้ผลการสังเคราะห์แนวทางในการเสริมสมรรถนะ
การวิจัยจากผลการวิจัยระยะที่ 1 ร่วมกับการสังเคราะห์แนวคิด หลักการ และขั้นตอนกระบวนการ
ชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเป็นฐานคิดในการออกแบบต้นแบบกระบวนกการ
ชี้แนะทางปัญญาฯ ทั้งนี้มีกรอบการออกแบบตามหลักการออกแบบ (design principle) ที่เสนอ
โดย van den Akker (1999) ดังนี้ 

“ถ้าต้องการออกแบบตัวแทรกแซง X เพื่อวัตถุประสงค์หรือฟังก์ชัน Y ใน
บริบท Z ควรท าให้ตัวแทรกแซงมีลักษณะ A, B และ C (จุดเน้นเชิงสาระ) และด าเนินการผ่าน
กระบวนการ K, L และ M (จุดเน้นเชิงกระบวนการ) ด้วยข้ออ้างเชิงเหตุผล P, Q และ R” 

ส่วนประกอบตามหลักการออกแบบ 
ข้ออ้างเชิงเหตุผล (argument) : แนวคิดการชี้แนะทางปัญญาและกลยุทธ์

อภิปัญญา 
ตัวแทรกแซง (X) : แนวทางหรือขั้นตอนการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการ

ชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย 
ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น (Y) : อาจารย์มีสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ ด้าน

ทักษะและด้านเจตคติสูงขึ้น 
บริบท (Z) : โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ซึ่งผลการออกแบบต้นแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์          
อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ มีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
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แนวคิดพื้นฐาน 
การพัฒนาอาจารย์ตามกระบวนการนี้มีความเชื่อว่าบุคคลมีศักยภาพที่จะ

เติบโตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการนี้จึงความเคารพในความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพในตนที่สามารถพัฒนาตนเองได้โดยผ่านการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้รอบตัว และสร้างความหมายด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติจริง กระบวนการนี้จึงมุ่ง
พัฒนาครูให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากมิติด้านในที่น าสู่การเปลี่ยนแปลงภายนอกด้วยกลยุทธ์      
อภิปัญญาและการชี้แนะทางปัญญา 

หลักการ 
1. การสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
2. การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากภายในตน เปิดใจ เปิดพลังความคิด และ

พลังความมุ่งมั่นควบคุมก ากับกระบวนการคิด 
3. การชี้น าตนเองให้เกิดการเรียนรู้จนบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์น าสู่ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมสู่การ

ปฏิบัติ 
5. การแก้ปัญหาร่วมกันด้วยการวิพากษ์ประสบการณ์ในอดีตน าสู่การค้นพบ

วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ในด้านความรู้ ด้านทักษะและ
ด้านเจตคติ 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะ

การวิจัยของอาจารย์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก รายละเอียดดังนี้ 
ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อม 

 1.1 สร้างความไว้วางใจ ผู้ชี้แนะกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะเปิดใจ เปิด
ความคิด เปิดพลังความมุ่งมั่นให้ผู้รับการชี้แนะมองเห็นเป้าหมายในการด าเนินงาน 

1.2 ก าหนดแผนการชี้แนะ ผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะร่วมกันก าหนด
แผนการชี้แนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัย 

 1.3 ให้สาระแก่นวิจัย ผู้ชี้แนะอบรมเพิ่มพูนความรู้โดยให้มโนทัศน์ส าคัญ
เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้แก่ การก าหนดปัญหาการวิจัย การก าหนดชื่อเรื่องการ
วิจัย ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย การก าหนด
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นิยามศัพท์เฉพาะ การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด 
สมมติฐานการวิจัย การระบุเครื่องมือในการวิจัย การระบุขั้นตอนการสร้างและวิธีตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย กา ร
เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล การ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย  

ขั้นท่ี 2 ปฏิบัติการชี้แนะ 
 2.1 เติมเต็มความรู้ ผู้ชี้แนะเติมเต็มความรู้ให้ผู้รับการชี้แนะ โดยใช้

ค าถามกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะคิดทบทวนสาระความรู้ที่เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
พร้อมทั้งให้เรียนรู้ผ่านเอกสารเสริมความรู้  

2.2 ตกผลึกความคิดสู่การปฏิบัติ ผู้ชี้แนะกระตุ้นให้ผู้ได้รับการชี้แนะใช้
กลยุทธ์อภิปัญญาประกอบด้วย การวางแผนการคิด (planning) การควบคุมความคิด 
(monitoring)  และการประเมินการคิด (evaluation) เพื่อร่างประเด็นความคิดเกี่ยวกับการ
ออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

2.3 ชี้แนะเพื่อสร้างการเรียนรู้ ผู้ชี้แนะให้การชี้แนะเป็นรายบุคคลแบบ
เผชิญหน้าและผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความส าเร็จของการออกแบบการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ และผู้ได้รับการชี้แนะใช้กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย การ
วางแผนการคิด (planning) การควบคุมความคิด (monitoring)  และการประเมินการคิด 
(evaluation)  

2.4 สะท้อนผลการเรียนรู้ ผู้ชี้แนะกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะคิดทบทวน 
สะท้อนความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่มุมมองความคิดและ
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา ด้วยเทคนิคการให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (Feed – up) , การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) , การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (Feed – forward) และผู้ได้รับการ
ชี้แนะใช้กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อการเรียนรู้ประกอบด้วย การวางแผนการคิด (planning) การ
ควบคุมความคิด (monitoring)  และการประเมินการคิด (evaluation)  

ขั้นท่ี 3 ทบทวนไตร่ตรอง 
 3.1 สะท้อนงานบุคคล ผู้ชี้แนะกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะมองย้อนเส้นทาง

การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของตนเอง และคิดไตร่ตรองถึงการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของ
ตนเอง 
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3.2 สะท้อนกระบวนการ ผู้ชี้แนะกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะร่วมกันสรุป
กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น และแลกเปลี่ยนแบ่งปันมุมมองความคิดเพื่อการพัฒนา 
ต่อยอดการด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการดังกล่าว มีฐานคิดมาจากการสังเคราะห์
ขั้นตอนของกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย 
ดังแสดงในภาพประกอบ 7 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 การสังเคราะห์ขั้นตอนของกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ 
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2.1.3 ผลการประเมินคุณภาพต้นแบบ (prototype) กระบวนการชี้แนะทาง
ปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้วิจัยน าผลการประเมินคุณภาพต้นแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญาฯ จาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน โดยมีรายการประเมินครอบคลุมชื่อกระบวนการ หลักการ วัตถุประสงค์ 
องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และการก าหนดแผนการจัดกิจกรรม สรุปว่า รายละเอียด
กระบวนการและเอกสารประกอบกระบวนการ มีความเหมาะสมต้ังแต่ 4.60 – 5.00 ความเป็นไป
ได้ 5.00 ทุกรายการประเมิน ดังตาราง 16 สามารถน าไปใช้ได้ โดยผู้เชี่ยวชาญมีข้อคิดเห็นโดยรวม
ว่า วัตถุประสงค์ของกระบวนการสามารถวัดได้จริง หลักการของกระบวนการมีจุดเน้นชัดเจนเป็น
รูปธรรม เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับสภาพการปฏิบั ติงานจริงของครู กิจกรรมตาม
กระบวนการสามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการบางส่วน ดังตาราง 17 

ตาราง 16 ผลการประเมินคุณภาพต้นแบบ (prototype) กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ 
กลยุทธ ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน ความเหมาะสม ความเปน็ไปได ้
M SD แปล M SD แปล 

1. ชื่อกระบวนการ 5.00 .00 มากที่สุด 5.00 .00 มากที่สุด 
2. หลักการ 4.60 .55 มากที่สุด 5.00 .00 มากที่สุด 
3. วัตถุประสงค์ 4.80 .45 มากที่สุด 5.00 .00 มากที่สุด 
4. องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 4.80 .45 มากที่สุด 5.00 .00 มากที่สุด 
5. การก าหนดแผนการจัดกิจกรรม 5.00 .00 มากที่สุด 5.00 .00 มากที่สุด 

ตาราง 17 ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 

ที ่ ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ การปรับปรุงแก้ไข 
1 จากประสบการณ์ พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่

ไม่สามารถเขียนสะท้อนความคิดประเมิน
ตนเองได้ ผู้วิจัยควรเตรียมประเด็นในการ
สะท้อนคิดให้อาจารย ์

เตรียมประเด็นค าถามที่ หลากหลายเพื่ อ
กระตุ้นให้อาจารย์สะท้อนคิด เช่น ท่านคิดว่า
อะไรเป็นสิ่งที่ช่วยให้การด าเนินงานวิจัยบรรลุ
ตามเป้าหมาย ท่านได้เรียนรู้อะไรจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมครั้งนี้บ้าง  เป็นต้น 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 
ที ่ ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ การปรับปรุงแก้ไข 
2 ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความ

ไว้วางใจ ในขั้นตอนนี้ เพื่ อให้ เกิดความ
ร่วมมือที่ดี ผู้วิจัยควรวางแผนจัดกิจกรรม
โดยค านึงถึงช่วงเวลาและบรรยากาศใน
การจัดกิจกรรม เนื่องจากถ้าสามารถจัด
กิจกรรมที่ทุกคนสะดวกที่จะเข้าร่วม และ
บ รรย าก าศ ใน ก า รจั ด กิ จ ก ร รม เป็ น
บรรยากาศที่ดี เกิดความประทับใจ ไม่รู้สึก
ว่าโดนบังคับ การสร้างความไว้วางใจก็จะ
เกิดได้ง่าย 

ผู้วิจัยตระหนักถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็น
อย่างดี ถ้าเราสามารถจัดกิจกรรมครั้งแรกได้
ประทับใจทุกคน ก็จะเกิดความไว้วางใจและ
เกิดความร่วมมือที่ ดีตลอดระยะเวลาการ
ทดลอง ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ยจึ งส า รวจ โดยการ
สอบถามเกี่ยวกับวันที่ทุกคนสะดวกที่จะเริ่ม
การทดลอง และการด าเนินการทดลองเน้น
สร้างบรรยากาศแบบเป็นกันเอง เปิดโอกาส
ให้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งนี้ผู้วิจัย
ได้เตรียมประเด็นค าถามไว้หลากหลายเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะเปิดใจ เปิดความคิด 
เปิดพลังความมุ่งมั่นให้ผู้รับการชี้แนะมองเห็น
เป้าหมายในการด าเนินงาน 

 
 

2.2 ผลการพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อ
เสริมสมรรถนะการวิจัยโดยประยุกต์ใช้การวิจัยอิงการออกแบบ (Design – Based 
Research)   

การพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ มีระยะเวลาด าเนินการ 5 สัปดาห์ รวม 20 ชั่วโมง ที่ประยุกต์ใช้แนว
ทางการวิจัยอิงการออกแบบมาพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อ
เสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ให้มีความเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของอาจารย์ 
โดยตลอดระยะเวลาการด าเนินการมีข้อสังเกตจากการบันทึกการชี้แนะของผู้วิจัยและจากการ
สรุปผลประเมินใบงาน การเขียนบันทึกกิจกรรมด าเนินการวิจัย การเขียนบันทึกสะท้อนคิดของ
อาจารย์ผู้รับการชี้แนะ เพื่อน ามาออกแบบ ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ  

สรุปได้ว่าการออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ
กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย จากกระบวนการต้นแบบ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
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หลัก คือ ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนย่อย 1.1) สร้างความไว้วางใจ 1.2) ก าหนด
แผนการชี้แนะ 1.3) ให้สาระแก่นวิจัย ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการชี้แนะ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนย่อย 2.1) เติม
เต็มความรู้ 2.2) ตกผลึกความคิดสู่การปฏิบัติ 2.3) ชี้แนะเพื่อสร้างการเรียนรู้ 2.4) สะท้อนผลการ
เรียนรู้ และขั้นที่ 3 ทบทวนไตร่ตรอง แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนย่อย 3.1) สะท้อนงานบุคคล 3.2) สะท้อน
กระบวนการ ซึ่งในระหว่างด าเนินการชี้แนะตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ออกแบบ 
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบท สอดคล้องกับ
ธรรมชาติการปฏิบัติงานของอาจารย์โรงเรียนสาธิต ทั้ งนี้ข้อสรุปที่ได้จากการทดลองใช้และ
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการชี้แนะ มีประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อม ขั้นตอนย่อย 1.3) ให้สาระแก่นวิจัย ข้อค้นพบจาก
ขั้นตอนนี้พบว่าเนื้อหาการบรรยายบางหัวข้อ เช่น แบบแผนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งยากต่อ
การท าความเข้าใจในเวลาจ ากัด ผู้ชี้แนะจึงใช้วิธีการยกตัวอย่างที่หลากหลายเพื่อให้ผู้รับการชี้แนะ
ได้มองเห็นกระบวนการที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและคัดสรรตัวอย่างงานวิจัยที่สอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้รับการชี้แนะเป็นรายบุคคล 

ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการชี้แนะ กิจกรรมพบโค้ชครั้งที่ 4 การก าหนดกรอบแนวคิดและ
สมมติฐานการวิจัยข้อค้นพบจากขั้นตอนนี้พบว่าผู้รับการชี้แนะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ต่างคน บาง
คนชอบเรียนรู้ด้วยตนเอง บางคนเรียนรู้จากการพูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ชี้แนะ         
ผู้ชี้แนะจึงเตรียมพัฒนาลักษณะค าถามการชี้แนะ หรือเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะกับลักษณะการ
เรียนรู้ของผู้รับการชี้แนะแต่ละคน เพื่อให้ผู้รับการชี้แนะแต่ละคนสามารถบรรลุเป้าหมายของ
ตนเองได้ เช่น กลุ่มผู้รับการชี้แนะที่เงียบผู้ชี้แนะควรสังเกตรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในตัวผู้รับการ
ชี้แนะว่ามีความสนใจในเรื่องใด การที่ผู้ชี้แนะให้ความสนใจท าให้ผู้รับการชี้แนะรู้สึกว่าผู้ชี้แนะ
ห่วงใยและให้ความส าคัญ ซึ่งจะท าให้ผู้ รับการชี้แนะเปิดใจร่วมปฏิบั ติตามขั้นตอนของ
กระบวนการชี้แนะมากขึ้น ผู้ชี้แนะควรเตรียมค าถามในลักษณะที่ท าให้ผู้รับการชี้แนะมีความ
กระจ่างในเป้าหมายของตนเอง เนื่องจากการที่ผู้รับการชี้แนะเงียบ ไม่ซักถาม ไม่แสดงความ
คิดเห็น อาจเป็นเพราะว่ายังสับสนในประเด็นการวิจัยที่ตนสนใจ และผู้ชี้แนะได้น า เทคนิคในการ
สื่อสาร (CPQ Technique) ที่ผู้ชี้แนะใช้เมื่อพูดคุยกับผู้รับการชี้แนะ เพื่อท าให้เกิดความชัดเจน มี
ความเข้าใจที่ตรงกัน พาผู้รับการชี้แนะคิด ทบทวน รวมถึงน าผู้รับการชี้แนะกลับเข้าสู่ประเด็นที่
ก าลังพูดคุยกันอยู่ ประกอบด้วย 1) การท าให้ชัดเจน (Clarify) โดยเน้นถามด้วยค าถามปลายปิด 
เมื่อรู้สึกว่าผู้รับการชี้แนะก าลังสับสน ผู้รับการชี้แนะฟังเพื่อจับประเด็นแล้วสะท้อนกลับ เพื่อ
ตรวจสอบว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่ 2) ทวนซ้ าความเข้าใจเพื่อสรุป (Placement)โดยเน้นถามด้วย
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ค าถามปลายปิด และ 3) ถามเปิดประเด็นเพื่อให้คิดต่อ (Question)โดยเน้นถามด้วยค าถาม
ปลายเปิด เปิดพื้นที่ให้ผู้รับการชี้แนะประเมินสถานการณ์และตัดสินใจ 

ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการชี้แนะ กิจกรรมพบโค้ชครั้งที่ 5 การออกแบบการวิจัย ข้อค้นพบ
จากขั้นตอนนี้พบว่ามีผู้รับการชี้แนะเพียงบางคนเท่านั้นยังสับสนเกี่ยวกับแบบแผนการวิจัย เขียน
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยของตนเอง  ซึ่งผู้ชี้แนะประเมินว่า
ในขั้นการเติมเต็มความรู้ ก่อนที่จะเติมเต็มความรู้ใหม่ให้กับผู้รับการชี้แนะ ผู้ชี้แนะควรใช้ค าถาม
กระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะได้ทบทวนความรู้เดิม ทั้งนี้เป็นการช่วยให้ผู้รับการชี้แนะสามารถเชื่อมโยง 
ผสมผสานความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เข้ากับการเขียนงานวิจัยของตนให้สอดคล้องตามเป้าหมายที่
ได้ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงปรับขั้นเติมเต็มความรู้ เป็น ขั้นผสานความรู้ ซึ่งผู้ชี้แนะต้องเตรียมค าถาม
กระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะได้คิดทบทวนความรู้เดิม หลังจากนั้นจึงเติมเต็มความรู้ใหม่ให้กับผู้รับการ
ชี้แนะ และผู้ชี้แนะต้องเตรียมค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะสะท้อนความคิดที่แสดงถึ ง 
การตรวจสอบการผสานความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้อย่างกลมกลืน ถูกต้อง 

กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการ
วิจัยที่ปรับใหม่อันเป็นผลมาจากการน ากระบวนการต้นแบบไปทดลองใช้ ทั้งนี้แนวคิดพื้นฐาน 
หลักการและจุดมุ่งหมายของกระบวนการยังเป็นไปตามเดิม แต่ในส่วนขั้นตอนของกระบวนการมี
การปรับปรุงจากเดิมโดยเน้นการคัดสรรตัวอย่างงานวิจัยที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้รับการ
ชี้แนะ พัฒนาลักษณะค าถามการชี้แนะให้ครอบคลุมลักษณะการเรียนรู้ของผู้รับการชี้แนะ และ
เน้นให้ผู้รับการชี้แนะสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมและต่อยอดความรู้ใหม่ได้ โดยปรับขั้นตอนย่อย 
2.1) เต็มเต็มความรู้ เป็น ผสานความรู้ ดังนั้นขั้นตอนของกระบวนการที่ปรับใหม่ประกอบด้วย 3 
ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนย่อย 1.1) สร้างความไว้วางใจ 1.2) 
ก าหนดแผนการชี้แนะ 1.3) ให้สาระแก่นวิจัย ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการชี้แนะ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนย่อย 2.1) 
ผสานความรู้ 2.2) ตกผลึกความคิดสู่การปฏิบัติ 2.3) ชี้แนะเพื่อสร้างการเรียนรู้ 2.4) สะท้อนผล
การเรียนรู้ และขั้นที่ 3 ทบทวนไตร่ตรอง แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนย่อย 3.1) สะท้อนงานบุคคล 3.2) 
สะท้อนกระบวนการ  

รายละเอียดการออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญา
ร่วมกับกลยุทธ์  อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยที่ประยุกต์ใช้แนวทางการวิจัยอิงการ
ออกแบบ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 18  
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ตาราง 18 ผลการออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิ
ปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยในแต่ละแผนการจัดจัดกิจกรรมพบโค้ชตามแนวทางการวิจัยอิง
การออกแบบ 

กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาฯ ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการชี้แนะ 
พบโค้ชครั้งท่ี 1 - 3 พบโค้ชครั้งท่ี 4 พบโค้ชครั้งท่ี 5 - 6 

ข้ันท่ี 2 ปฏิบัติการชี้แนะ 
     2.1) เติมเต็มความรู้  
     2.2) ตกผลึกความคิด
สู่การปฏิบัติ  
     2.3) ชี้แนะเพื่อสร้าง
การเรียนรู้  
     2.4) สะท้อนผลการ
เรียนรู้  
 

ข้ันท่ี 2 ปฏิบัติการชี้แนะ 
     2.1) เติมเต็มความรู้  
     2.2) ตกผลึกความคิด
สู่การปฏิบัติ  
     2.3) ชี้แนะเพื่อสร้าง
การเรียนรู้  
     2.4) สะท้อนผลการ
เรียนรู้  
**พบโค้ชครัง้ที่ 4 การก าหนด
กรอบแนวคดิและสมมตฐิาน
การวจิัย 
ผู้ชี้แนะจึงเตรียมพัฒนา
ลักษณะค าถามการชี้แนะ 
หรือเทคนิคตา่งๆ  
ทีเ่หมาะกับลักษณะการ
เรียนรู้ของผู้รับการชี้แนะแต่
ละคน 
 
**CPQ Technique เทคนคิ
ทบทวนความเข้าใจกอ่นถาม
ต่อ ประกอบดว้ย Clarify : 
จับประเด็นที่ก าลังสับสน 
Placement : ทวนซ้ าความ
เข้าใจเพื่อสรุป 
Question : ถามเปิดประเด็น
เพื่อให้คดิต่อ 

ข้ันท่ี 2 ปฏิบัติการชี้แนะ 
     2.1) ผสานความรู้  
     2.2) ตกผลึกความคิดสู่การปฏิบัติ  
     2.3) ชี้แนะเพื่อสร้างการเรียนรู้  
     2.4) สะท้อนผลการเรียนรู้  
**พบโค้ชครั้งที่ 5 การออกแบบการวิจัย  ผู้ชี้แนะ
เตรียมค าถามกระตุ้นให้ ผู้รับการชี้ แนะได้คิด
ทบทวนความรู้เดิม หลังจากนั้นจึงเติมเต็มความรู้
ใหม่ให้กับผู้รับการชี้แนะ และผู้ชี้แนะต้องเตรียม
ค าถามเพื่ อกระตุ้น ให้ ผู้ รับการชี้ แนะสะท้อน
ความคิดที่แสดงถึงการตรวจสอบการผสานความรู้
เดิมกับความรู้ใหม่ได้อย่างกลมกลืน ถูกต้อง 
 
**CPQ Technique เทคนคิทบทวนความเข้าใจ
ก่อนถามต่อ ประกอบด้วย Clarify : จับประเด็นที่
ก าลังสับสน 
Placement : ทวนซ้ าความเข้าใจเพื่อสรุป 
Question : ถามเปิดประเด็นเพื่อให้คิดต่อ 
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กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการ
วิจัยที่ปรับใหม่สรุปได้ดังภาพประกอบ 8 

การออกแบบและพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา
เพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยตามแนวทางการวิจัยอิงการออกแบบ ในแต่ละแผนการจัดกิจกรรม 
รายละเอียดดังตาราง  19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 7 กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลัยุทธ์อภิปัญญา 
เพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย 
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ตาราง 19 การออกแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัยตามแนวทางการวิจัยอิงการออกแบบ 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

 
 
 
 



  
 

171 

ตาราง 19 (ต่อ) 
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 ตาราง 19 (ต่อ) 
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 ตาราง 19 (ต่อ) 
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 ตาราง 19 (ต่อ) 
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  ตาราง 19 (ต่อ) 
 

 
 
 
 



  
 

176 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ผลของการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ 
กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย 

การน าเสนอผลการวิจัยในส่วนนี้กล่าวถึงผลการทดลองใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญา
ร่วมกับ กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ผู้เข้าร่วมการวิจัย การน าเสนอ
ประกอบด้วย 2 ตอนย่อย ได้แก่  

ตอนที่ 3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 3.1.1) ผลการวิเคราะห์
ค่าสถิติเบื้องต้น 3.1.2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการ
วิจัยด้านความรู้และด้านเจตคติ ระหว่างก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล 
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรพหุนามแบบวัดซ้ า (MANOVA with repeated 
measure analysis of variance) 3.1.3) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะการวิจัยด้าน
ทักษะ หลังการทดลองกับเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยใช้การทดสอบค่าทีส าหรับประชากร 1 กลุ่ม (One 
– Sample t-test)  

ตอนที่ 3.2 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 3.2.1) ลักษณะภูมิหลังของ
กลุ่มตัวอย่าง 3.2.2) สภาวะเริ่มต้นของกลุ่มตัวอย่าง 3.2.3) สภาวะในระหว่างปฏิบัติการชี้แนะ 
3.2.4) สภาวะหลังการชี้แนะ 3.2.5) การทบทวนไตร่ตรองเพื่อสะท้อนงานบุคคลและสะท้อน
กระบวนการ และ 3.2.6) ผลการศึกษาร่องรอยการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ
ในระยะติดตามผล  

โดยผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อความหมายแทน
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย และน าเสนอผลการวิจัยแต่ละตอนย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์ค่าสถิติ 
M หมายถึง  ค่าเฉลี่ย (mean) 
Min หมายถึง  ค่าต่ าสุด (minimum) 
Max หมายถึง  ค่าสูงสุด (maximum) 
SD หมายถึง  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
CV หมายถึง  สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน (coefficient of variation) 
Sk หมายถึง  ค่าความเบ้ (skewness) 
Ku หมายถึง  ค่าความโด่ง (kurtosis) 
SS หมายถึง  ผลบวกก าลังสองของค่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลและ

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูล  (Sum of Square) 
MS หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกก าลังสอง (Mean Square) 
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F หมายถึง  ค่าการแจกแจงของ F (F-test) 
df หมายถึง  ระดับความอิสระ (degree of freedom) 
n หมายถึง  จ านวนตัวอย่าง 
k หมายถึง  คะแนนเต็ม 
t หมายถึง  ค่าการแจกแจงของ t (t-test) 
  หมายถึง  ค่าคะแนนเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
p หมายถึง  ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตอนที่ 3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
3.1.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้น 

ผลการวิเคราะห์คะแนนสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้และด้านเจตคติ จากการ
วัดซ้ า 3 ครั้ง และด้านทักษะ จากการวัด 1 ครั้ง พบผลดังนี้ ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามจากการวัดครั้ง
ที่  1 ไปยังครั้งที่  3 เพิ่มขึ้น โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เพิ่มขึ้นจาก 14.05 , 24.77, 28.27 
ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติเพิ่มขึ้นจาก 4.08 , 4.29 , 4.42 ตามล าดับ ส่วนด้านทักษะมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 42.27 เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านค่าความเบ้และค่าความโด่ง พบว่ามีค่าต่ าและเข้า
ใกล้ศูนย์ แสดงว่าคะแนนตัวแปรสมรรถนะการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงเข้าใกล้โค้งปกติ 
รายละเอียดแสดงดังตาราง 20 

ตาราง 20 ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้และด้านเจตคติ จากการวัดซ้ า 
3 ครั้ง และด้านทักษะจากการวัด 1 ครั้ง 

สมรรถนะการวิจัย k M SD CV% Min Max Sk Ku 
 วัดครั้งที่ 1 30 14.05 2.66 18.93 10 20 0.36 -0.26 

ด้านความรู้ วัดครั้งที่ 2 30 24.77 3.59 14.49 16 30 -1.13 0.97 
 วัดครั้งที่ 3 30 28.27 1.45 5.13 25 30 -0.52 -0.25 
 วัดครั้งที่ 1 5 4.08 0.32 7.86 3.36 4.60 -0.19 -0.35 

ด้านเจตคติ วัดครั้งที่ 2 5 4.29 0.21 4.90 3.96 4.76 0.57 -0.32 
 วัดครั้งที่ 3 5 4.42 0.16 3.62 4.20 4.80 0.62 0.46 
ด้านทักษะ 48 42.27 1.94 4.59 40 46 0.64 -0.68 

หมายเหตุ: standard error of skewness = 0.491 ; standard error of kurtosis = 0.953, n = 22 
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3.1.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ
การวิจัยด้านความรู้และด้านเจตคติ ระหว่างก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผล ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรพหุนามแบบวัดซ้ า (MANOVA 
with repeated measure analysis of variance) 

การเสนอผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้แบ่งเป็น ผลการวิเคราะห์สถิติบรรยาย เพื่อให้
เห็นแนวโน้มค่าเฉลี่ยสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้และด้านเจตคติจากการวัดทั้ง 3 ครั้ง รวมทั้งผล
การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของ MANOVA และผลการวิเคราะห์ MANOVA เพื่อให้เห็น
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้ง ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์สถิติบรรยายจากตาราง 20 พิจารณาเฉพาะตัวแปรสมรรถนะ
การวิจัยด้านความรู้และด้านเจตคติ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาการวัดครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 
ในลักษณะแนวโน้มเชิงเส้นตรง ดังภาพประกอบ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟ ก. สมรรถนะด้านความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

กราฟ ข. สมรรถนะด้านเจตคติ 

ภาพประกอบ 8 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ 
และด้านเจตคติ 

ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของ Repeated measure MANOVA สรุปได้
ว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กันมากพอที่จะวิเคราะห์ด้วย MANOVA ได้ เนื่องจากค่า 
Bartlett’s test มี ค่าแตกต่างจากศูนย์อย่ างมีนัยส าคัญ  (Bartlett’s test = 62.485 , df= 2 , 
p=.000) แสดงว่าข้อมูลไม่ฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้น (Hair,et al., 2010) ค่า Mauchly’s W ของตัว
แปรเจตคติ มีนัยส าคัญทางสถิติ (Mauchly’s Test of Sphericity: เจตคติ : w=.332; Approx. 
Chi-square=22.056; df=2; p=.000) แสดงว่าข้อมูลฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้น ซึ่งจะท าให้ผลการ
วิเคราะห์ MANOVA ได้ค่า F ที่เบ้ไปทางขวา ต้องปรับแก้โดยใช้สูตรปรับแก้ df ของ Greenhouse-
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Geisser, Huynh-Feldt และ Lower-bound method of adjusted df (Hair, et al., 2010) ส่วนตัว
แปรความรู้ ไม่ฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้น จึงอ่านผลการวิเคราะห์โดยไม่ต้องมีการปรับแก้ (Mauchly’s 
Test of Sphericity: ความรู้ : w=.875; Approx. Chi-square=2.662; df=2; p=.264)  

ผลการวิเคราะห์ลักษณะแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยตัวแปรทั้ง 2 ตัว 
ด้วย repeated measure MANOVA พบว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้ง 2 ตัว ระหว่างการวัดทั้ง 3 ครั้ง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Pillai’s Trace, Wilks’ Lambda, Hotelling’s 
Trace = 0.976, 0.024, 40.384 ตามล าดับ โดยมีค่าสถิติ F ตรงกันทั้ง 2 ตัวแปร คือ approximate 
F = 181.728 ; df = 4 , 18 ; p = .000) ผลการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติ
บรรยายข้างต้น นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ลักษณะแนวโน้ม พบว่า ค่าเฉลี่ยตัวแปรตามทั้ง 2 ตัว มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบเส้นตรง (F = 497.786, 31.352 ; df = 1,21 1,21 ; p = .000 และ .000 
ตามล าดับ) นั่นคือ คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้และด้านเจตคติ ระหว่างก่อนทดลอง 
หลังทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบ
เส้นตรง รายละเอียดค่าสถิติแสดงดังตาราง 21 

ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้
และด้านเจตคติ จากการวัด 3 ครั้ง 

Multivariate tests 
Effect Value F Hypothesis 

df 
Error df p-value 

Intercept Pillai’s Trace .998 66606.797 2 20 .000 
 Wilks’ Lambda .002 66606.797 2 20 .000 
 Hotelling’s Trace 660.680 66606.797 2 20 .000 
 Roy’s Largest Root 660.680 66606.797 2 20 .000 

 
time 

Pillai’s Trace .976 181.728 4 18 .000 
Wilks’ Lambda .024 181.728 4 18 .000 
Hotelling’s Trace 40.384 181.728 4 18 .000 
Roy’s Largest Root 40.384 181.728 4 18 .000 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

Univariate tests 
source Measure SS df MS F p-value 
 ความรู ้    Sphericity Assumed 2418.091 2 1209.045 222.808* .000 
                 Greenhouse-Geisser 2418.091 1.778 1359.714 222.808* .000 
                 Huynh-Feldt 2418.091 1.931 1251.997 222.808* .000 

time                 Lower-bound 2418.091 1.000 2418.091 222.808* .000 
 เจตคต ิ    Sphericity Assumed 1.368 2 .684 28.149* .000 
               Greenhouse-Geisser 1.368 1.999 1.141 28.149* .000 
                 Huynh-Feldt 1.368 1.231 1.112 28.149* .000 
                 Lower-bound 1.368 1.000 1.368 28.149* .000 

Univariate tests 
source Measure SS df MS F p-value 
 ความรู ้    Sphericity Assumed 227.909 42 5.426   
                  Greenhouse-Geisser 227.909 37.346 6.103   
                Huynh-Feldt 227.909 4.559 5.619   
Error(time)                Lower-bound 227.909 21.000 10.853   

 เจตคต ิ    Sphericity Assumed 1.021 42 .024   
                Greenhouse-Geisser 1.021 25.179 .041   
                 Huynh-Feldt 1.021 25.854 .039   
                 Lower-bound 1.021 21.000 .049   

Test of within-subjects contrasts 
source Measure SS df MS F p-value 
 ความรู ้        Linear 2226.568 1 2226.568 497.786* .000 

time                   Quadratic 191.523 1 191.523 30.020* .000 
 เจตคต ิ        Linear 1.341 1 1.341 31.352* .000 
                   Quadratic .028 1 .028 4.768* .040 

หมายเหตุ: 1. Bartlett’s test = 62.485 , df= 2  , p=.000 
    2. Mauchly’s Test of Sphericity: ความรู้ : w=.875; Approx. Chi-square=2.662; df=2; p=.264 
                     เจตคติ : w=.332; Approx. Chi-square=22.056; df=2; p=.000 

  3. * p < .05 
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการวัดแต่ละช่วงเวลา จากการ
ทดสอบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ พบว่า การวัดแต่ละช่วงเวลาส่งผลให้สมรรถนะการวิจัยด้าน
ความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .000) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ พบว่า การวัดสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ในระยะติดตามผลมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการวัดหลัง
การทดลองและการวัดก่อนการทดลอง ส าหรับการวัดหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการวัดก่อน
การทดลอง รายละเอียดดังตาราง 22 

ตาราง 22 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการวัดสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้แต่ละ
ช่วงเวลา 

 
ค่าเฉลี่ยสมรรถนะการวิจัย 

จ านวนครั้งของการวัด 
ก่อนทดลอง 
(M=14.05) 

หลังทดลอง 
(M=24.77) 

ติดตามผล 
(M=28.27) 

 ก่อนทดลอง (M=14.05) - 10.72* 14.22* 
ด้านความรู้ หลังทดลอง (M=24.77) - - 3.50* 
 ติดตามผล  (M=28.27) - - - 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการวัดแต่ละช่วงเวลา จากการ

ทดสอบสมรรถนะการวิจัยด้านเจตคติ พบว่า การวัดแต่ละช่วงเวลาส่งผลให้สมรรถนะการวิจัยด้าน
เจตคติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .000) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ พบว่า การวัดสมรรถนะการวิจัยด้านเจตคติในระยะติดตามผลมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการวัดหลัง
การทดลองและการวัดก่อนการทดลอง ส าหรับการวัดหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการวัดก่อน
การทดลอง รายละเอียดดังตาราง 23 
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ตาราง 23 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการวัดสมรรถนะการวิจัยด้านเจตคติแต่ละ
ช่วงเวลา 

 
ค่าเฉลี่ยสมรรถนะการวิจัย 

จ านวนครั้งของการวัด 
ก่อนทดลอง 
(M=4.08) 

หลังทดลอง 
(M=4.29) 

ติดตามผล 
(M=4.42) 

 ก่อนทดลอง (M=4.08) - .21* .34* 
ด้านเจตคติ หลังทดลอง (M=4.29) - - .13* 
 ติดตามผล (M=4.42) - - - 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
3.1.3 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ หลังการ

ทดลองกับเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยใช้การทดสอบค่าทีส าหรับประชากร 1 กลุ่ม (One – 
Sample t-test)  

สมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 42.27  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.94 และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะกับ
เกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม พบว่า คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ สูงกว่าเกณฑ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 7.70, p = .000) รายละเอียดดังตาราง 24 

ตาราง 24 การเปรียบเทียบสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ หลังการทดลองกับเกณฑ์ (ร้อยละ 80) 

สมรรถนะ 
การวิจัย 

n k M SD   
 (80%) 

t p 

ด้านทักษะ 15 48 42.27 1.94 38.4 7.70* .000 
หมายเหต:ุ มีอาจารยเ์ขียนเคา้โครงการวิจัยส่ง 15 คน 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตอนที่ 3.2 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยส ารวจลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐาน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) ที่ปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปีและยังไม่เคยท าวิจัยขณะที่เริ่มปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 22 คน แบ่งเป็นชาย 12 คน 
หญิง 10 คน เป็นอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 4 คน ภาษาไทย 4 คน ภาษา
ตะวันตก 4 คน ภาษาตะวันออก 4 คน วิทยาศาสตร์ 3 คน สุขศึกษา 1 คน อุตสาหกรรม 1 คน และ
แนะแนว 1 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน ปริญญาตรี 20 คน โดยจบการศึกษาสาขา
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จ านวน 16 คน ซึ่งมีประสบการณ์ในการท าวิจัยในช่วงฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และจบสาขาอ่ืนๆ 6 คน ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการท าวิจัย อาจารย์ทุกคนอยากให้มี
กิจกรรมหรือโครงการมาสนับสนุนการท าวิจัย ได้แก่ การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเป็น
กลุ่มย่อย มีผู้เชี่ยวชาญ/พี่เลี้ยง/ผู้ชี้แนะ ให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง หรือมีคู่มือให้ศึกษาด้วยตนเอง 
และอาจารย์ทุกคนต้องการให้สนับสนุนในด้านการคิดชื่อเรื่องการวิจัย การออกแบบการวิจัย/เขียน
เค้าโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผล และการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

3.2.2 สภาวะเริ่มต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
ในสภาวะเริ่มการชี้แนะอาจารย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต้องเขียนแบบบันทึกสะท้อน

คิด ซึ่งสามารถสรุปข้อค้นพบได้ดังนี้ ก่อนการด าเนินกระบวนการชี้แนะทางปัญญาฯ อาจารย์เขียน
สะท้อนตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะการวิจัยในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยว่ามีความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยเพียงเล็กน้อย เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญของการวิจัย องค์ประกอบการ
เขียนเค้าโครงการวิจัย และมีประสบการณ์เพียงแค่ตอนฝึกสอนจึงคิดว่ายังไม่สามารถออกแบบ
การวิจัยที่ดีได้ ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการวิจัยอีกหลายประเด็น เช่น การสร้างและวิธีตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทั้งนี้อาจารย์ส่วนใหญ่ได้เขียนสะท้อนให้เห็นถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการวิจัย มองเห็นถึงประโยชน์
และความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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3.2.3 สภาวะในระหว่างปฏิบัติการชี้แนะ 
สภาวะในระหว่างปฏิบัติการชี้แนะ ซึ่งผู้วิจัยก าหนดปฏิทินการพบโค้ชไว้ 7 ครั้ง 

หลังพบโค้ชแต่ละครั้งอาจารย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจะต้องเขียนบันทึกสะท้อนคิด และบันทึกการ
ด าเนินการวิจัย ซึ่งสามารถสรุปข้อค้นพบได้ดังนี้ 

ในการปฏิบัติการชี้แนะแต่ละครั้งผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าอาจารย์มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
ทั้งในด้านความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม ความตรงเวลา การมาพบโค้ชตามปฏิทินที่นัดหมาย
ไว้ ให้ความร่วมมือและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบั ติกิจกรรมในใบงาน มีค าถามมา
แลกเปลี่ยนพูดคุยกับโค้ชเพื่อพัฒนางานของตนเอง ตลอดจนความก้าวหน้าในการเขียนเค้า
โครงการวิจัย หลังการพบโค้ชแต่ละครั้งอาจารย์เขียนสะท้อนตนเองเกี่ยวกับพัฒนาการด้านความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยว่ามีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพิ่มมากขึ้น ไม่รู้สึกกังวัลหรือเครียดขณะ
เขียนเค้าโครงการวิจัย อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัย มี เจตคติที่ดีมากขึ้นต่อการวิจัย และ
ผลจากการเขียนบันทึกการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมวิจัย พบว่า 
อาจารย์มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการวิจัย ได้แก่ สืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนชื่อเรื่องวิจัย 
วัตถุประสงค์การวิจัย และประโยชน์ของการวิจัย พูดคุยกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับชื่อเรื่องวิจัย วัตถุประสงค์
การวิจัย และประโยชน์ของการวิจัย จดบันทึกสาระที่ได้เรียนรู้ ถามผู้รู้เมื่อเกิดข้อสงสัย อภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน นอกจากนี้อาจารย์ยังมีการบันทึกกิจกรรมการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง และ
อาจารย์จะมีค าถามหรือปัญหามาพูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ชี้แนะเพื่อต่อยอดงานวิจัย
ของตนเองในทุกคร้ังที่มาพบโค้ช 

3.2.4 สภาวะหลังการชี้แนะ  
ในสภาวะหลังการชี้แนะอาจารย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต้องเขียนแบบบันทึกสะท้อน

คิด ซึ่งสามารถสรุปข้อค้นพบได้ดังนี้ หลังการด าเนินกระบวนการชี้แนะทางปัญญาฯ อาจารย์เขียน
สะท้อนตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะการวิจัยในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยว่ามีความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยเพิ่มมากขึ้น มีความรู้สึกว่ามั่นใจที่จะท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่ม
มากขึ้น สามารถออกแบบการวิจัยและเขียนเค้าโครงการวิจัยได้ชัดเจนมากขึ้น ไม่รู้สึกกังวัลหรือ
เครียดขณะเขียนเค้าโครงการวิจัย รู้สึกสนุกที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการวิจัยกับผู้
ชี้แนะมากขึ้น ทั้งนี้อาจารย์ทุกคนได้เขียนสะท้อนให้เห็นถึงการมี  เจตคติที่ดีต่อการวิจัย อยาก
ท างานวิจัยให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนมากย่ิงขึ้น  
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ทั้ งนี้ เมื่ อเสร็จสิ้นกระบวนการชี้แนะทางปัญญา  ฯ มีอาจารย์ที่ เขียนเค้า
โครงการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ในทุกองค์ประกอบของแบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงการวิจัย จ านวน 15 
คน รายละเอียดดังแสดงในตาราง 25 

ตาราง 25 แสดงรายชื่อการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระ เร่ืองที ่ หัวข้อวจิัย 
สังคม 1 ผลของกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มเพื่อส่งเสริมความ

ตระหนักรู้ต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ภาษาไทย 2 ผลการจัดการเรียนรูต้ามหลักสตูรรายวชิาพัฒนาทักษะภาษาไทยที่มี

ต่อทักษะการฟัง-ดู ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 1 
 3 ผลของการจดักิจกรรมการเรียนรูภ้าษาไทย โดยใช้แผนผังความคดิ 

(Mind Mapping) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขยีนและการพูด ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ภาษาตะวันตก 4 การแก้ไขโดยผู้รู้เสมอกันต่อผลงานเขียนทางภาษาอังกฤษโดยใช้
โปรแกรมมูเดิลเป็นส่ือกลาง 

 5 การใช้การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

ภาษาตะวันออก 6 การพัฒนาความสามารถในการส่ือสารภาษาจีนโดยประยุกต์ใช้บอร์ด
เกมร่วมกับชุดแบบฝึกการส่ือสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 7 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดเกมมฟิิเคชั่นเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 

 8 การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาพม่า ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การอ่านออก
เสียงภาษาพม่า 

 9 ผลของการประยุกต์ใช้ google translate ร่วมกับแบบฝึกทักษะการ
อ่านออกเสียงภาษาอินโดนีเซีย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
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ตาราง 25 (ต่อ) 
 

กลุ่มสาระ เร่ืองที ่ หัวข้อวจิัย 

วิทยาศาสตร์ 10 ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม
ฟ้าอากาศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

 11 ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกรายวิชาธาตุและสารประกอบที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 12 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อ
มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตรร์ เรื่อง ระบบร่างกาย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

คณิตศาสตร์ 13 ผลของการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - 
Based Learning) เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ท่ีมีต่อความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการให้เหตุผลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สุขศึกษา 14 ผลการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาแบบโครงการเป็นฐาน ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคิดเชิงระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

แนะแนว 15 ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อการพัฒนาความฉลาดทางสังคม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

หมายเหตุ : มีอาจารยเ์ขียนเค้าโครงการวิจยัส่ง 15 คน 
 

3.2.5 ผลการทบทวนไตร่ตรองเพื่อสะท้อนงานบุคคลและสะท้อน
กระบวนการ 

การน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการที่ผู้ชี้แนะ
ได้พูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างด้วยกระบวนการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Group Interview) ในขั้นที่  3 
ทบทวนไตร่ตรอง ของกระบวนการชี้แนะทางปัญญาฯ ซึ่งเป็นการสะท้อนงานบุคคล โดยผู้ชี้แนะ
กระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะมองย้อนเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของตนเอง และคิดไตร่ตรอง
ถึงการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของตนเอง และการสะท้อนกระบวนการ โดยผู้ชี้แนะกระตุ้นให้
ผู้รับการชี้แนะร่วมกันสรุปกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น และแลกเปลี่ยนแบ่งปันมุมมอง
ความคิดเพื่อการพัฒนาต่อยอด ซึ่งสามารถสรุปข้อค้นพบได้ดังนี้ 

การสะท้อนงานบุคคล พบว่า ผู้รับการชี้แนะส่วนใหญ่สะท้อนความรู้สึกเชิงบวก
เกี่ยวกับบรรยากาศการชี้แนะ เช่น ผู้ชี้แนะมีความเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่
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เครียด สบาย ๆ ผู้ชี้แนะมีความใสใจผู้รับการชี้แนะทุกคน กระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะมีความ
กระตือรือร้น มีการเสริมแรงด้วยการแจกรางวัลในการร่วมแสดงความคิดเห็น มีการปรับกิจกรรม
การชี้แนะให้ตรงตามความต้องการของผู้รับการชี้แนะ เปิดโอกาสให้สอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้รับการชี้แนะรู้สึกเหมือนมีเพื่อนคู่คิดในการท างาน ขณะเขียน
เค้าโครงการวิจัยหากพบปัญหาข้องใจก็มีผู้ชี้แนะคอยชี้แนะแนวทางที่เหมาะสมให้ ส่งผลให้ผู้รับ
การชี้แนะเปิดใจที่จะเรียนรู้ รับรู้ถึงการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงของตนเองและต้ังใจที่จะพัฒนา
สมรรถนะการวิจัยของตนเองอย่างต่อเนื่อง   

การสะท้อนกระบวนการ พบว่า ผู้รับการชี้แนะส่วนใหญ่สะท้อนความรู้สึก        
เชิงบวกเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เช่น ช่วยให้ผู้ชี้แนะมีเจตคติที่ดีต่อการวิจัย 
สนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนต้ังแต่การต้ังชื่อเรื่อง การเขียนวัตถุประสงค์ สมมติฐานการวิจัย ได้เรียนรู้ 
design การทดลอง เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้กระบวนการท างานวิจัยและการเขียนเค้า
โครงการวิจัย และได้แลกเปลี่ยนแบ่งปันมุมมองความคิดเพื่อการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้นสามารถเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ของโรงเรียนได้ 

 
            “...สนุกดี ไม่เครียด เป็นกันเอง พี่ช่วยเหลือพวกหนูได้มากจริง หนูไม่เคยท าวิจัยเชิง

ทดลอง จากไม่เข้าใจ ไม่ชอบ แต่พอได้มาพบพี่ พี่ชวนหนูท าวิจัย หนูดีใจนะ เพราะถ้าให้เริ่ม
เองคงไม่ท า พี่ช่วนสอน แนะน า จนหนูมีความเข้าใจมากขึ้น บรรยากาศเป็นกันเอง คือดีอ่ะ 
ตอนนี้อย่างน้อย ๆ หนกู็กระตือรือร้นที่จะท าวิจัยมากขึ้น....” 

 

              

 (ผู้รับการชี้แนะ, สัมภาษณ์ 26 เมษายน 2562) 
 

            “...การท่ีเราก าหนดปฏิทินการท างานร่วมกันเป็นส่ิงที่ดี ท าให้ได้วางแผนล่วงหน้า ถ้า
เรามาไม่ได้ ก็สามารถโทรมาปรึกษาได้ เล่ือนนัดได้ แต่เราก็เกรงใจ ต้องมา ต้องท า ให้เสร็จ
ตามที่ตกลงกันไว้ รู้สึกตัวเองกระตือรือร้นมากขึ้น แล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะ เข้าใจ design การ
วิจัย เข้าใจเรื่องสถิติ คิดว่าตัวเองมีความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียว...” 

 

              

 (ผู้รับการชี้แนะ, สัมภาษณ์ 26 เมษายน 2562) 
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            “...การที่จะมาพบพี่แต่ละครั้งผมต้องท าการบ้านนะ ท าให้ต้องอ่านงานวิจัย เพราะ
กลัวว่าจะคุยกับพี่ไม่รู้เรื่อง มันก็ท าให้มีข้อมูลมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับพี่ มันท าให้ผมรู้สึกดี มี
ความรู้เกี่ยวกับวิจัยมากขึ้น รู้สึกสนุกที่จะท าวิจัยต่อแล้วล่ะ เพราะมีคนคอยช่วยแนะน า สงสัย
ตรงไหนก็โทรถาม หรือมาคุยกับพี่ที่ห้องวิจัย ก็จะได้รับค าแนะน าดี  ๆ ได้รับก าลังใจกลับไป
เสมอ...” 

              

 (ผู้รับการชี้แนะ, สัมภาษณ์ 26 เมษายน 2562) 
 

3.2.6 ผลการศึกษาร่องรอยการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะการวิจัยด้าน
ทักษะ ในระยะติดตามผล  

การน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการที่ผู้ชี้แนะ
ได้รับทราบคะแนนผลการประเมินทักษะการเขียนเค้าโครงการวิจัยรวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ชี้แนะ 
ในระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ ผู้ชี้แนะที่เขียนเค้าโครงการวิจัยส่งจ านวน 15 คน ได้มีร่องรอยการ
ปรับแกต้ามที่ผู้ชี้แนะได้เสนอไป ซึ่งสามารถสรุปข้อค้นพบได้ดังนี้ 

ผู้รับชี้แนะแต่ละคนมีการปรับแก้งานของตนเองขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น 
มีการปรับการเขียนภูมิหลังให้ครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษา ระบุอ้างอิงเอกสารครบถ้วน ปรับการเขียน
นิยามศัพท์เฉพาะให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด ปรับการเขียนสมมติฐานให้สอดคล้องวัตถุประสงค์
การวิจัย เพิ่มเติมขยายความรายละเอียดขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เขียนวิธีด าเนินการทดลองละเอียดชัดเจนมากย่ิงขึ้น ร่องรอยการปรับปรุงงานแสดงดังตาราง 26 

ตาราง 26 ร่องรอยการปรับปรุงงานของผู้รับการชี้แนะ 

ผู้รับการ
ชี้แนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้ชี้แนะ ร่องรอยการปรับปรุงงานของผู้รับการชี้แนะ 

คนที ่1 ควรเพิม่เตมิข้อมูลที่แสดงถึงสภาพปัญหา
ในปัจจุบันที่แสดงถงึความจ าเปน็ท่ีเราต้อง
พัฒนาความตระหนักรู้ต่อการอนุรักษ์
ธรรมชาต ิ

มีการปรับการเขียนภูมิหลังให้ครอบคลุมปัญหา
เกี่ยวกับความตระหนักรู้ต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
เชื่อมโยงถึ งความจ า เป็นที่ จะต้ องพัฒนาความ
ตระหนักรู้ต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับนักเรียน 

คนที ่2 ควรเพิม่เตมิการเขียนนิยาม “หลักสูตร
รายวชิาพฒันาทักษะภาษาไทย”  

มีการนิยามศัพท์ “หลักสูตรรายวิชาพัฒนาทักษะ
ภาษาไทย” เขียนได้ครอบคลุมสาระส าคัญและ
ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด 

 

 

 

 



  
 

189 

ตาราง 26 (ต่อ) 
 
ผู้รับการ
ชี้แนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้ชี้แนะ ร่องรอยการปรับปรุงงานของผู้รับการชี้แนะ 

คนที ่3 เครื่องมือทักษะด้านการเขียนและการพูด
ยังเขยีนไม่ชัดเจน ไม่ระบุเกณฑ์การ
ประเมิน 

ได้เพิ่มเติมลักษณะของเครื่องมือวัดทักษะการเขียน
และการพูด พร้อมทั้งระบุเกณฑ์การให้คะแนนไว้
อย่างชัดเจน 

คนที ่4 การใช้วิธี “การแก้ไขโดยผู้รู้เสมอกันโดยใช้
โปรแกรมมูเดิลเป็นส่ือกลาง” ควรนิยามให้
ชัดเจน มีด าเนินการทดลองอย่างไร 

เขี ย น นิ ย า ม ได้ ชั ด เจ น ม าก ยิ่ ง ขึ้ น  แ ล ะ ระ บุ
วิธีด าเนินการทดลองละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 

คนที ่5 ควรเพิม่เตมิรายละเอียดขั้นตอนการสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย 

เพิ่มเติมขยายความรายละเอียดขั้นตอนการสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

คนที ่6 ควรศึกษาเพิ่มเติมเอกสารเพิ่มเตมิที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 

ได้เพิ่มเติมการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการส่ือสารภาษาจีนเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องวัด  

คนที ่7 ปรับนิยามศัพท์ให้ครอบคลุมการวัดทักษะ
การอ่านออกเสียงภาษาเวียดนาม 

มีการปรับนิยามศัพท์เฉพาะและมีการทบทวน
เอกสารเกี่ยวกับทักษะการอ่านออกเสียงภาษา
เวียดนาม 

คนที ่8 ควรศึกษาเพิ่มเติมเอกสารเพิ่มเตมิที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 

มีการทบทวนเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถ
ในการอ่านออกเสียงภาษาพม่า และร่างแบบวัด
ความสามารถในการออกเสียงภาษาพม่า 

คนที ่9 เพิ่มเติมรายละเอียดวิธดี าเนินการทดลอง ปรับการเขียนสมมติฐานสมมติฐานการวิจัยให้
ชั ด เจน  และ เพิ่ ม เติ ม ก าร เขี ย น รายละ เอี ย ด
วิธีด าเนินการทดลอง 

คนที ่10 ควรศึกษาเพิ่มเติมเอกสารเพิ่มเตมิที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 

มีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม และก าหนดโครงสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

คนที ่11 ควรเขยีนขั้นตอนการสร้างเครื่องมือให้
ชัดเจน 

เริ่มร่างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกรายวิชาธาตุและ
สารประกอบ และปรับการเขียนขั้นตอนการสร้าง
เครื่องมือให้ละเอียดมากขึ้น 
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ตาราง 26 (ต่อ) 
 
ผู้รับการ
ชี้แนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้ชี้แนะ ร่องรอยการปรับปรุงงานของผู้รับการชี้แนะ 

คนที ่12 ตรวจสอบการอ้างอิง เพิ่มเติมการเขียนบรรณานุกรมในส่วนท่ีขาดหายไป และ
เริ่มก าหนดโครงสร้างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อมโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตรร์ เรื่อง ระบบร่างกาย 

คนที ่13 ควรศึกษาเพิ่มเติมเอกสารเพิ่มเตมิที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 

มีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถในการให้เหตุผล เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างเครื่องมือ 

คนที ่14 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกีย่วกับเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 

มีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร
ความคิด เชิงระบบ  เพื่ อ เป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ 

คนที ่15 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกีย่วกับเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 

มีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร
ความฉลาดทางสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ 
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บทท่ี 5 
สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้การวิจัยอิงการออกแบบในการพัฒนากระบวนการชี้แนะ
ทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  เป็นการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยอิงการออกแบบ (design-
based research) เป็นหลักในการด าเนินการวิจัย โดยมีความมุ่งหมายหลัก 3 ประการ ประการที่
หนึ่ง เพื่อถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มีประสิทธิผล  
ประการที่สอง เพื่อพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์   อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัย และประการที่สาม ศึกษาผลการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ       
กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อถอด
บทเรียนจากกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต
สังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจัยข้อที่ 1 โดยด าเนินการถอด
บทเรียนกับโรงเรียนกรณีศึกษา 3 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแต่ละกรณีศึกษา จ านวน 4 คน ได้แก่  
1) ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน 2) อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยอย่างต่อเนื่องและยินดีให้ข้อมูล
ส าคัญกับผู้วิจัย จ านวน 2 คน และ 3) อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลด้านงานวิจัย
หรือเป็นผู้ประสานงานวิจัยของโรงเรียน 1 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง
ที่มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการวางแผน พัฒนา ส่งเสริม และ เสริมสร้าง
สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ โดยเน้นเรื่องแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน การติดตามและ
ประเมินผล ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงของอาจารย์ในด้านการปฏิบัติงานวิจัย 
การท างานร่วมกัน และความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานวิจัย ระยะที่ 2 เป็นการออกแบบต้นแบบ
กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย ที่ใช้ข้อมูลจาก
การถอดบทเรียนจากการวิจัยระยะที่ 1 และผลการสังเคราะห์เอกสาร และระยะที่ 3 ประยุกต์ใช้
การวิจัยอิงการออกแบบเพื่อพัฒนาต้นแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์            
อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด วิธีวิจัยที่
ใช้การวิจัยอิงการออกแบบก าหนดให้เป็นแบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง(quasi – experimental 
research) แบบหนึ่งกลุ่มที่มีการวัดซ้ าหลายครั้ง (Time Series Design) กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่ปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี
และยังไม่เคยท าวิจัยขณะที่เริ่มปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
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มิตร (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 22 คน ระยะเวลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง ในระหว่างทดลองเป็นการท า
วิจัยร่วมกันระหว่างผู้วิจัยในฐานะนักวิจัย (researcher) และอาจารย์ที่เป็นตัวอย่างในฐานะผู้
ปฏิบัติการ (practitioners) มีการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ 
จ านวน 30 ข้อ แบบประเมินสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ มี 12 รายการประเมิน แบบวัดสมรรถนะ
การวิจัยด้านเจตคติ จ านวน 25 ข้อ แบบบันทึกการชี้แนะ แบบบันทึกสะท้อนคิด และแบบบันทึก
การด าเนินการวิจัย ส าหรับการศึกษาผลการทดลองใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ      
กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย เพื่อตอบความมุ่งหมายข้อที่ 3 ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรพหุนามแบบวัดซ้ า (Repeated 
Measures MANOVA) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้และด้านเจตคติ ระหว่าง
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผลหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ วิเคราะห์
สมรรถนะการวิจัยด้านทักษะหลังการทดลอง โดยใช้ One – Sample t-test และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปได้เป็น 3 ตอน ตามความมุ่งหมายการวิจัย ตอนที่ 1 ผลการถอดบทเรียน

จากกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มีประสิทธิผล ตอนที่ 2 ผลการออกแบบ
และพัฒนาต้นแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการ
วิจัย โดยใช้การวิจัยอิงการออกแบบ และตอนที่ 3 ผลการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ
กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย รายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการ
วิจัยท่ีมีประสิทธิผล 

กลยุทธ์การด าเนินงาน 
กลยุทธ์การด าเนินงาน พบว่า การเสริมพลัง การให้ก าลังใจ การใช้ความจริงใจ 

ผู้บริหาร พี่เลี้ยงและอาจารย์ปฏิบัติต่อกันบนฐานของความเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพในหลักที่ว่าทุกคน
มีศักยภาพเท่าเทียมกัน  

ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน คือ เกิดบรรยากาศเชิงบวกด้านการวิจัย มีนักวิจัย

หน้าใหม่เกิดขึ้นในโรงเรียนทุกปี ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น จ านวนการตีพิมพ์ผลงานเพิ่มมากขึ้น โรงเรียน
มคีวามเข้มแข็งทางด้านการวิจัย 
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ คือ อาจารย์มีการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ 
ทักษะ และเจตคติต่อการวิจัยอีกทั้งมีพัฒนาการด้านการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
เรื่อย ๆ 

ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน คือ ได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะการคิด สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนมีเจคติที่ดีต่อการ
เรียน นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

ปัจจัยที่เกื้อหนุนความส าเร็จ 
ปัจจัยด้านผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารเป็นปัจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ 

เป็นไปอย่างราบรื่น  และเป็นบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะส่งเสริมท าให้ เกิดการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยภายในโรงเรียน  

ปัจจัยด้านอาจารย์ พบว่า อาจารย์ต้องเห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเองด้าน
การวิจัย ต้องเห็นคุณค่าของการวิจัย และอาจารย์นักวิจัยต้องมีลักษณะใฝ่เรียนรู้  

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย พบว่า มีความเอาใจใส่ มีจิตบริการ มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย มีความรอบรู้ด้านระเบียบแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

ปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ทรัพยากร งบประมาณ การให้ความร่วมมือจากอาจารย์ที่
เกษียณอายุราชการไปแล้วมาเป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย  

 
ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพัฒนาต้นแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญา

ร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย โดยใช้การวิจัยอิงการออกแบบ  
กระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) หลักการ (1.1) การสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (1.2) การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากภายใน
ตน เปิดใจ เปิดพลังความคิด และพลังความมุ่งมั่นควบคุมก ากับกระบวนการคิด (1.3) การชี้น า
ตนเองให้เกิดการเรียนรู้จนบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้  (1.4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
น าสู่ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมสู่การปฏิบัติ (1.5) การแก้ปัญหาร่วมกันด้วยการวิพากษ์ประสบการณ์ใน
อดีตน าสู่การค้นพบวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  2) จุดมุ่งหมาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ
วิจัยด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ  3) ขั้นตอนของกระบวนการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 
ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม (1.1) สร้างความไว้วางใจ (1.2) ก าหนดแผนการชี้แนะ (1.3) ให้สาระ
แก่นวิจัย ข้ันท่ี 2 ปฏิบัติการชี้แนะ (2.1) ผสานความรู้ (2.2) ตกผลึกความคิดสู่การปฏิบัติ (2.3) 
ชี้แนะเพื่อสร้างการเรียนรู้  (2.4) สะท้อนผลการเรียนรู้ ขั้นที่ 3 ทบทวนไตร่ตรอง 3.1) สะท้อนงาน
บุคคล 3.2) สะท้อนกระบวนการ และ 4) องค์ประกอบด้านเงื่อนไขส าหรับผู้รับการชี้แนะ ผู้รับการ
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ชี้แนะใช้กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อก ากับการเรียนรู้มุ่งมั่นสู่ เป้าหมาย (1) การวางแผนการคิด  
(2) การควบคุมความคิด (monitoring) (3) การประเมินการคิด  

ผลประเมินจากผู้ เชี่ยวชาญทั้ ง  5 ท่านโดยมี รายการประเมินครอบคลุมชื่อ
กระบวนการ หลักการ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และการก าหนดแผนการจัด
กิจกรรม สรุปว่า รายละเอียดกระบวนการและเอกสารประกอบกระบวนการ มีความเหมาะสม
ต้ังแต่ 4.60 – 5.00 ความเป็นไปได ้5.00 ทุกรายการประเมิน 

 
ตอนที่ 3 ผลการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อ

เสริมสมรรถนะการวิจัย 
3.1 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้และด้านเจตคติ ระหว่างก่อน

การทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบเส้นตรง โดยสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้และด้านเจตคติใน
ระยะติดตามผลมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการวัดหลังการทดลองและการวัดก่อนการทดลอง ส าหรับการวัด
หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการวัดก่อนการทดลอง 

3.2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม พบว่า คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และผลการศึกษาร่องรอยการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะในระยะ
ติดตามผล พบว่า ผู้รับชี้แนะแต่ละคนมีการปรับแก้งานตรงตามที่ผู้ชี้แนะได้เสนอแนะไปตามเกณฑ์
การประเมิน เช่น มีการปรับการเขียนภูมิหลังให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา ระบุอ้างอิงเอกสาร
ครบถ้วน ปรับการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด ปรับการเขียนสมมติฐานให้
สอดคล้องวัตถุประสงค์การวิจัย เพิ่มเติมขยายความรายละเอียดขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เขียนวิธีด าเนินการทดลองละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นต้น  

อภิปรายผล 
ประเด็นหลักของการวิจัยครั้งนี้อยู่ที่การพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ   

กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย โดยเน้นผลลัพธ์ของสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ 
ทักษะและเจตคติ ทั้งนี้แนวทางในการออกแบบการวิจัยเพื่อตอบประเด็นค าถามวิจัยดังกล่าวได้
ประยุกต์ใช้การวิจัยอิงการออกแบบ (Design – Based Research) และในกระบวนการพัฒนา
ต้นแบบขั้นต้นได้อิงข้อมูลจากการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการ
วิจัยที่มีประสิทธิผล การสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนด
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กรอบความคิดในการออกแบบ การยกร่างต้นแบบและการตรวจสอบต้นแบบ ทั้งนี้เพื่อให้ได้
กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา ฯ ที่เข้ากับบริบทของการปฏิบัติงานวิจัย
ของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยและอาจารย์ที่เป็นกลุ่ม
ทดลองจะร่วมกันสะท้อนคิดเพื่อการปรับเปลี่ยน หรือพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ
กลยุทธ์อภิปัญญา ฯ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ 

ผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประการที่น ามาอภิปรายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ในการวิจัยต่อยอด การน าผลการวิจัยไปอ้างอิงและปรับใช้ในโอกาสต่อไป รวมทั้งการเรียนรู้
ประเด็นเกี่ยวกับการวิจัยอิงการออกแบบ (Design – Based Research) ที่ เน้นการพัฒนา
นวัตกรรมโดยใช้การวิจัยและการออกแบบเป็นฐาน ซึ่งการอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็น
ส าคัญ ได้แก่ การถอดบทเรียนจากกรณี ศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มี
ประสิทธิผล การพัฒนาต้นแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัย และผลการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัย  

1. การถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มี
ประสิทธิผล 

บทเรียนจากกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มีประสิทธิผล เมื่อ
พิจารณาในประเด็นกระบวนการด าเนินงานพบว่า ผู้บริหารเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันให้
กระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยประสบความส าเร็จต้ังแต่ระยะต้นน้ า จะเป็นการก าหนด
นโยบาย แผนงาน กิจกรรม โครงการส่งเสริมการวิจัย ตลอดจนจัดเตรียมความพร้อมในด้านศูนย์
ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยให้มีความพร้อมทั้งสถานที่ ทรัพยากร ฐานความรู้ แหล่ง
ค้นคว้า ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ พี่เลี้ยงและบุคลากรที่คอยประสานงาน อ านวยความสะดวกใน
ด้านต่าง ๆ  ต่อเนื่องมาสู่ระยะกลางน้ าเป็นช่วงที่อาจารย์ลงมือท างานวิจัยโดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยของโรงเรียนจะมีกิจกรรมส่งเสริมการท าวิจัยของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ปิดท้าย
ระยะปลายน้ า ด้วยกระบวนการติดตาม มีการติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยความตระหนักถึง
ความส าคัญของกระบวนการท างานที่มีบุคคลมาติดตามการท างานจะยิ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดแรง
กระตุ้นที่มุ่งมั่นอยากจะด าเนินการ ซึ่งผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
พัฒนาในระดับตัวบุคคลไปจนถึงระดับโรงเรียน โดยเมื่อผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์เชิงบวกใน
ด้านการส่งเสริมการวิจัย มีความคิดเชิงระบบก็จะท าให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมและ
ความส าคัญของกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัย ตลอดจนสามารถมองหาสิ่งที่สอดรับกับ
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กระบวนการที่ จ ะน า ไปสู่ ก ารเปลี่ ยนแปลงต่าง  ๆ  ได้  สอดคล้ องกั บผลการวิจั ยของ 
Timperley,Wilson,Barrar and Fung (2008) ที่สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาครูให้มีความเป็นมือ
อาชีพผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่ง โดยเมื่อผู้บริหารเห็นชอบและมีส่วนร่วมในกระบวนการ
อย่างเข้มแข็งจะท าให้ครูสามารถพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จุดมุ่งหมายที่ส าคัญ
ในการพัฒนาวิชาชีพครู คือผู้บริหารจะต้องสนับสนุนการเรียนรู้อย่างรอบด้าน ผู้บริหารควรก าหนด
นโยบายสนับสนุนส่งเสริมการท างานวิจัยของครู สอดคล้องกับแนวคิดของ Weber (2017) ที่กล่าว
ว่าพฤติกรรมของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการท างานของครูว่า ต้องประกอบด้วย 2 ปัจจัย
ส าคัญ คือ 1) ปัจจัยกระตุ้น ผู้บริหารต้องกระตุ้น เสริมแรง สร้างแรงบรรดาลใจ และมีความไว้ใจใน
การท างาน ยอมรับในความสามารถครู เคารพการแสดงความ คิดเห็น ให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวก และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเป็นกันเอง และ 
2) ปัจจัยค้ าจุน คือการเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ผู้บริหารแสดงความ
ห่วงใยต่องาน เมื่อมีปัญหาก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี มีความเป็นกันเอง และน่าเชื่อถือ 
ศรัทธา พฤติกรรมเหล่านี้ของผู้บริหารจะท าให้ครูเกิดแรงจูงใจในการท างานวิจัยหากได้รับการ
สนับสนุนที่เหมาะสม ส่วนกลไลด้านครู พบว่าครูต้องเห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเองด้านการ
วิจัยและเห็นความส าคัญของการวิจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
เมื่อครูเห็นความส าคัญและเปิดใจเรียนรู้ก็จะมีส่วนท าให้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก อีกทั้ง
กลไกหนุนเสริมจากผู้ชี้แนะหรือพี่เลี้ยงที่เข้าใจบริบทการท างานของครู คอยดูแลให้ค าปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่องด้วยความเป็นกัลยาณมิตร สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Williamson (2012) 
ระบุว่าความส าเร็จจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะเปิดใจและท างานร่วมกันบนพื้นฐาน
ของความไว้วางใจ รับรู้และเข้าใจในความต้ังใจเชิงบวก รวมไปถึงปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น การสร้างความ
เข้าใจ การด าเนินการอย่างเป็นกัลยาณมิตรบนฐานความเป็นวิชาชีพครู ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์
จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และมีความเข้าใจที่ถูกต้องตามแนวทางการท างานด้วยวิธีการชี้แนะและการ
เป็นพี่เลี้ยง สอดคล้องกับ เฉลิมชัย พันธ์เลิศ (2549) ที่ระบุว่า ความส าเร็จของการชี้แนะและการ
เป็นพี่เลี้ยงจะเกิดขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไขการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจโดยผู้ชี้แนะหรือพี่เลี้ยงจะต้อง
ร่วมพูดคุยกับครู สะท้อนให้ เห็นถึงความส าคัญและผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้น  ช่วยส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าและสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้จึงจะท าให้เกิดความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน นอกจากนี้พี่เลี้ยงมีการให้สิ่งจูงใจและเสริมแรงผู้รับการชี้แนะ เช่น พูดให้ก าลังใจ ชมเชย   
ยกย่อง เป็นต้น จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานคงพฤติกรรมที่ดี และท างานให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง
หากผู้ชี้แนะหรือพี่เลี้ยงมีการเสริมแรงกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะปฏิบัติงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 



  
 

197 

ประกอบกับผู้รับการชี้แนะมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการผลิตผลงานวิจัย และรับรู้ถึงการเอาใจใส่ 
ความเต็มใจของพี่เลี้ยงที่จะช่วยเหลือพัฒนาผู้รับการชี้แนะให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกภูมิ จันทรขันดี (2559) ได้ศึกษารูปแบบการสร้างระบบพี่เลี้ยงและให้
ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการสอนและท าวิจัยปฏิบั ติการในชั้นเรียนของครู
วิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ครูได้รับการพัฒนาความสามารถในการสอนและความสามารถใน
การท าวิจัยปฏิบั ติการในชั้นเรียนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ ด้วยการ
ด าเนินงาน 2 กิจกรรมที่เป็นการท างานร่วมกันระหว่างพี่เลี้ยงและครูผู้รับการพัฒนา นั่นคือ
กระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ต้องเกิดจากความ
ร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องเปิดใจ ร่วมเรียนรู้ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาไปด้วยกันบน
ฐานความเป็นกัลยาณมิตรทางวิชาชีพครู 

 
2. การออกแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อ

เสริมสมรรถนะการวิจัย 
กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย  

มีผลประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านโดยมีรายการประเมินครอบคลุมชื่อกระบวนการ หลักการ 
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และการก าหนดแผนการจัดกิจกรรม สรุปว่า 
รายละเอียดกระบวนการและเอกสารประกอบกระบวนการ มีความเหมาะสมต้ังแต่ 4.60 – 5.00 
ความเป็นไปได้ 5.00 ทุกรายการประเมิน สามารถน าไปใช้ได้ โดยผู้เชี่ยวชาญมีข้อคิดเห็นโดยรวม
ว่า วัตถุประสงค์ของกระบวนการสามารถวัดได้จริง หลักการของกระบวนการมีจุดเน้นชัดเจนเป็น
รูปธรรม เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับสภาพการปฏิบั ติงานจริงของครู กิจกรรมตาม
กระบวนการสามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้พัฒนา
กระบวนการชี้แนะทางปัญญาฯ อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากจากการถอดบทเรียน และกรอบ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาจากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ประกอบกับกระบวนการพัฒนาต้นแบบในขั้นต้นได้อิงขั้นตอนของการคิดในการ
ออกแบบ (design thinking) เพื่อการยกร่างต้นแบบ ดังนี้ 

“การออกแบบตัวแทรกแซง [กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์       
อภิปัญญา] เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ [ระดับสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ] ในบริบท 
[อาจารย์โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัย  ศรีนครินทรวิโรฒ ] ควรจะท าให้ตัวแทรกแซง 
[กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา] ดังกล่าว มีคุณลักษณะของจุดเน้นเชิง
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สาระ 2 ประการ ได้แก่ [กระบวนการของผู้ชี้แนะ] และ [กระบวนการท างานของผู้รับการชี้แนะ] 
และ [ข้อตกลงร่วมกันของผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ ] โดยมีการด าเนินการตามจุดเน้นเชิง
กระบวนการ 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการชี้แนะ [ผสาน
ความรู้ ตกผลึกความคิดสู่การปฏิบัติ ชี้แนะเพื่อสร้างการเรียนรู้ สะท้อนผลการเรียนรู้ ] และขั้นที่ 3 
ทบทวนไตร่ตรอง” 

ผู้วิจัยในฐานนักวิจัยที่ท าหน้าที่ออกแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ 
กลยุทธ์อภิปัญญา ฯ และอาจารย์กลุ่มทดลองในฐานะนักปฏิบัติต้องท าหน้าที่ใกล้ชิดกันเป็นอย่าง
มากในทุก ๆ ขั้นตอน ต้องมีการสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ต้องเปิดใจ
กว้างรับฟังปัญหาของสิ่งที่ออกแบบ เมื่อน าไปปฏิบัติต้องใช้กระบวนการคิดและวางแผนร่วมกัน 
ช่วยเหลือและสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมที่ออกแบบให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น การท างานลักษณะนี้เป็นจุดเด่นของการวิจัยอิงการออกแบบที่แตกต่างกับ
การวิจัยประเภทอ่ืน ๆ  อีกทั้งการวิจัยเป็นวงจรซ้ ามีการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนด
เป้าหมายและวางแผนการด าเนินการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ  2) ส ารวจสภาพและ
ปัญหาการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาฯ  3) วิเคราะห์ข้อมูลและสะท้อนคิดร่วมกันถึงสาเหตุ
ของปัญหา 4) ออกแบบกระบวนการชี้แนะทางปัญญาฯ  ให้ครอบคลุมสิ่งที่ เป็นปัญหาอยู่ 
(Alghamdi and Li .2013) นั่นคือเป็นกลยุทธ์ที่นักวิจัยใช้ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนทฤษฎี
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติใช้จริง  มิใช่เพียงแค่ทดสอบทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว ผลการวิจัยอิงการ
ออกแบบจึงเป็นการพัฒนาทฤษฎีและการออกแบบให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม อัน
จะช่วยสร้างเสริมและขยายฐานความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมอย่างเกิดประสิทธิผล 
(Edelson.2002; สุวิมล ว่องวาณิช. 2556) อีกทั้งกรอบการออกแบบ (Design Framework)  
ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นระบบและเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาให้ประสบความส าเร็จในบริบทเฉพาะ 
ผลลัพธ์ที่ได้มาจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา บริบท ทฤษฎีที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาใน
กระบวนการออกแบบ (Design Procedure) ของนักออกแบบ และผลลัพธ์ประการสุดท้าย คือ วิธี
วิทยาการออกแบบ (Design Methodology) หลักการออกแบบกระบวนการซึ่งจะเป็นสิ่งที่บอกว่า
จะน ากระบวนการออกแบบนี้ไปใช้อย่างไรเพื่อให้ประสบความส าเร็จตามสิ่งที่มุ่งหวังไว้ โดยจะระบุ
ขั้นตอนการท างานที่ประกอบด้วย การอธิบายวัตถุประสงค์ กระบวนการ และบุคคลที่มีส่วนร่วมใน
แต่ละขั้นตอน (Edelson.2002; สุวิมล  ว่องวาณิช. 2556) 
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3. ผลการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัย  

ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้และด้านเจตคติ ระหว่างก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล พบว่า มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากการวัดซ้ า 3 ครั้ง ใน
ลักษณะแนวโน้มเชิงเส้นตรง และสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ พบว่า สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การชี้แนะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ครูมีความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะเฉพาะตัวได้ โดยที่ในการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ระหว่างผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ ซึ่งการก าหนดเป้าหมายปลายทางเป็นสิ่งที่ผู้รับการ
ชี้แนะก าหนดขึ้นเองง โดยผู้ชี้แนะท าหน้าที่ในการเป็นผู้ให้สนับสนุน คอยช่วยเหลือ อ านวยความ
สะดวก ท าให้ผู้รับการชี้แนะเกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ถูกบังคับหรือสั่งให้ท า แต่เป็นการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาตนเองด้วยตนเองซึ่ง Higgins & Leat (2001) ได้เสนอ วิธีการพัฒนาครู
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีวิธีการหนึ่ง คือ การชี้แนะ ซึ่งสอดคล้องกับ Gottesman (2000) 
น าเสนอว่าเมื่อบุคคลได้รับการชี้แนะแล้วจะสามารถเข้าใจและจดจ าเนื้อหาสาระที่ได้รับมากถึง
ร้อยละ 90 ของความรู้ทั้งหมดที่จัดให้และเมื่อเวลาผ่านไปความรู้นั้นจะยังอยู่ และสามารถน าไป
ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ถึงร้อยละ 90 ของความรู้ที่จัดให้เช่นกัน ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญ
ของการด าเนินงานในกระบวนการชี้แนะ คือ การมีผู้ชี้แนะท่ีหน้าที่ ที่ส าคัญในการให้การชี้แนะ 
การให้ค าปรึกษา การอ านวยความสะดวก อีกทั้งกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ที่พัฒนาขึ้นครั้ง
นี้มีลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาตนของผู้รับการชี้แนะ ดังนี้ 

3.1 กระบวนการชี้แนะทางปัญญาที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ ในขั้นตอนของการเตรียม
ความพร้อม ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมให้อาจารย์กลุ่มทดลองโดยการอบรมให้สาระแก่นวิจัย ให้
มโนทัศน์ส าคัญเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้แก่ การก าหนดปัญหาการวิจัย การ
ก าหนดชื่อเรื่องการวิจัย ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของ
การวิจัย การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นิยามศัพท์เฉพาะ การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจัย การระบุเครื่องมือในการวิจัย การระบุขั้นตอนการสร้างและวิธี
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
การเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย  นอกจากนี้ในขั้นตอนของการ
ปฏิบัติการชี้แนะผู้วิจัยได้วางแผนให้อาจารย์พบโค้ชเพื่อรับการชี้แนะรายบุคคล จ านวน 7 ครั้ง แต่
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ละครั้งที่มาพบโค้ชอาจารย์ผู้รับการชี้แนะจะได้ท าใบงานที่สอดคล้องกับหัวข้อที่มาปรึกษาโค้ช 
พร้อมทั้งเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตนเองในด้านความรู้ ทักษะและเจตคติต่อ
การวิจัย อีกทั้งในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่ยังไม่ได้มาพบโค้ชอาจารย์ที่จะต้องเขียนบันทึกการด าเนิน
กิจกรรมวิจัยที่อาจารย์ปฏิบัติ เช่น สืบค้นข้อมูล ถามผู้รู้เมื่อเกิดข้อสงสัย เป็นต้น ซึ่งการปฏิบัติ
เหล่านี้จะสร้างความคุ้นชินให้กับอาจารย์ได้เรียนรู้การวิจัยด้วยตนเอง ท าให้ได้พัฒนาความรู้ 
ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการวิจัยโดยไม่รู้ตัว 

3.2 กระบวนการชี้แนะทางปัญญาที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้  ในขั้นตอนของการ
ปฏิบัติการชี้แนะ ผู้วิจัยเน้นการชี้แนะเป็นรายบุคคลซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยกระตุ้นให้
อาจารย์น าสิ่งที่เรียนรู้ลงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง เนื่องจากความรู้และทักษะบางอย่างที่อาจารย์
ได้เรียนรู้ในห้องฝึกอบรมบางเรื่องเป็นเรื่องใหม่ จึงมีผลให้ขาดความมั่นใจและความเชื่อมั่นในการ
น าความรู้นั้น ๆ ลงสู่การปฏิบัติ  หากแต่การชี้แนะที่ เป็นการท างานระหว่างสองคนภายใต้
บรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรที่ช่วยเติมเต็มความเชื่อมั่นและความมั่นใจว่าอาจารย์ไม่ได้
ก าลังท างานเพียงล าพัง แต่มีเพื่อนร่วมคิด ที่คอยโอบอุ้ม ให้ก าลังใจให้ความช่วยเหลือและ
ค าปรึกษา คอยเกื้อกูลและน าพาอาจารย์ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ จึงส่งผลให้
อาจารย์มีความพยายามมากขึ้นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ดังที่ ทัศนีย์ จารุสมบัติ (2556) อธิบายว่า
ผู้ชี้แนะเป็นเสมือนเพื่อนที่ช่วยให้ผู้รับการชี้แนะ  ท้าทายตนเองให้เคลื่อนที่ออกจากพื้นที่คุ้นเคย
หรือพื้นที่ปลอดภัย (comfort zone) เพื่อเดินทางไปยังพื้นที่  ที่ต้องการ (desired zone) ระหว่าง
สองพื้นที่นี้ คือ พื้นที่ท้าทาย (challenge zone) ซึ่งเป็นพื้นที่ในการท างานร่วมกันระหว่างผู้ชี้แนะ
และผู้รับการชี้แนะ เพื่อก้าวข้ามและขับเคลื่อนไปข้างหน้า อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักการการ
ชี้แนะทางปัญญาของ Costa and Garmston (2002) ที่ให้ความส าคัญกับบทบาทผู้ชี้แนะในฐานะ
ผู้ให้การสนับสนุน ที่ไม่ใช่เพียงกระตุ้นให้คิด แต่เปรียบเสมือนเพื่อนที่คอยช่วยเหลือดูแล ที่เข้าใจ
และยอมรับตนเองของผู้ที่ได้รับการชี้แนะ รับรู้และเข้าใจถึงสภาพการท างาน ปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้
ได้รับการชี้แนะเผชิญ คอยให้ทั้งแรงกระตุ้นและก าลังใจ และส่งเสริมให้ครูเป็นผู้คิดและพัฒนางาน
ด้วยตนเอง รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชี้แนะและผู้ได้รับการชี้แนะที่ดีน าไปสู่ความส าเร็จในการ
ชี้แนะ เนื่องจากการชี้แนะทางปัญญาเป็นการท างานที่ผู้ชี้แนะต้องชวนให้ผู้รับการชี้แนะสังเกต
ตรวจสอบการท างานของตนเองผ่านการพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ  

นอกจากนี้ ด้วยลักษณะการชี้แนะออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะและ
ธรรมชาติของผู้รับการชี้แนะแต่ละคนท าให้ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างแท้จริง ยกตัวอย่าง
เช่น ผู้รับการชี้แนะบางคนมีความมุ่งมั่น สามารถจัดการตนเองได้ ต้ังเป้าหมายและแผนการท างาน
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ของตนเองได้ ลักษณะการชี้แนะที่ใช้จึงเป็นการสนทนาชวนคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับงาน ผ่านการใช้
ค าถามปลายเปิด การให้ข้อมูลย้อนกลับ การชี้แนะเพียงเล็กน้อยก็สามารถท าให้ผู้รับการชี้แนะ
สามารถคิดต่อยอดงานของตนเองได้ แต่ผู้รับการชี้แนะบางคนมีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากไม่สามารถจัดการบริหารเวลาได้ ไม่มีการวางแผนการท างาน ดังนั้นกระบวนการชี้แนะ ก็
จะเน้นที่การช่วยเหลือให้ครูสามารถวางแผนการท างานเป็นขั้นตอน และด าเนินงานตามขั้นตอนที่
วางไว้ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้กระบวนการชี้แนะที่ผู้วิจัยออกแบบปรับให้เหมาะสมกับผู้รับ
การชี้แนะเป็นรายบุคคลน้ีเอ้ือต่อการพัฒนาตยเองของผู้รับการชี้แนะ ท าให้ผู้รับการชี้แนะกล้าคิด 
กล้าท า และประสบความส าเร็จในสิ่งที่ท า 

3.3 ความยืดหยุ่นของกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีการ
ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทการ
ท างานของผู้รับการชี้แนะที่เข้าร่วมการวิจัย รวมถึงก าหนดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ชัดเจนและแน่นอนในขณะเดียวกันมีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลา ท าให้ผู้รับการชี้แนะรู้สึกดีต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมการชี้แนะทางปัญญา ฯ ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระงานที่ เพิ่มขึ้น ดังนั้นการจัด
กระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ในครั้งนี้จึงค านึงถึงความยืดหยุ่นในเรื่องของระยะเวลา เพื่อที่จะ
จัดเวลาให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการท างานของผู้รับการชี้แนะด้วย รวมถึงจัดสรรเวลาให้ผู้รับการ
ชี้แนะได้มีโอกาส ได้ทบทวนและใคร่ครวญประสบการณ์ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
กระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิพรรณ จาติเสถียร (2557) กล่าว
ว่า กระบวนการชี้แนะเพื่อพัฒนาครูควรมีความยืดหยุ่นและการประคับประคอง ควบคู่ไปการ
เร่งรัดอย่างมีจังหวะและเป้าหมาย เพราะธรรมชาติการปฏิบัติงานของครู มักมีงานหรือกิจกรรมอ่ืน
แทรกเข้ามาอย่างกะทันหันส่งผลให้บางครั้งกระบวนการล่าช้าออกไปหรือกิจกรรมเกิดความติดขัด 
การใช้ความยืดหยุ่นและการประคับประคองควบคู่ไปกับการเร่งรัดที่เหมาะสมช่วยสร้างความ
สมดุลในตัวครู ระหว่างความต้องการที่จะพัฒนาในตนเองกับความรู้สึกเหนื่อยล้ากับงาน 

3.4 กระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ  ในการวิจัยครั้งนี้ด าเนินการภายใต้
บรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก มีความปรารถนาดี มีความไว้วางใจในกันและกัน มีความผ่อนคลาย 
ไม่ตึงเครียด ไม่ก่อให้ผู้รับการชี้แนะเกิดความรู้สึกกดดัน หรือรู้สึกว่าการเข้าร่วมกระบวนการชี้แนะ
ทางปัญญา ฯ ในครั้งนี้เป็นภาระงานที่ต้องแบกรับ แต่รู้สึกที่อยากจะเข้าร่วม นอกจากนี้ผู้วิจัยมีการ
สร้างบรรยากาศของความเป็นมิตรทั้งระหว่างผู้วิจัยและผู้รับการชี้แนะ และระหว่างผู้รับการชี้แนะ
ด้วยกันเองที่มีความเข้าใจและยอมรับกัน โดยเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพในตนเช่นเดียวกัน เป็น
บุคลากรใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่โรงเรียนแห่งนี้เช่นเดียวกัน จึงมีความเข้าอก
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เข้าใจกันและพร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้พัฒนาตนเช่นเดียวกัน จึงเกิดบรรยากาศที่อบอุ่นและเกื้อกูล
กัน มีความเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งการด าเนินกิจกรรมภายใต้บรรยากาศของความรักและความเมตตา
ท าให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจ ความเข้าใจและยอมรับต่อกัน ทั้งระหว่างผู้ รับการชี้แนะด้วยกันเอง 
และระหว่างผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ ท าให้ผู้รับการชี้แนะกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าให้โอกาส
ตนเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และกล้าเผชิญความจริงของตนทั้งในแง่มุมที่ดีและในแง่มุมที่ตนเอง
เคยพยายามหลีกเลี่ยง รวมถึงมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ต้ังอยู่บนฐานของการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
เป็นมิตรต่อกัน ไม่มีการตัดสินถูกผิด ท าให้เกิดความผ่อนคลาย มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ ไม่กดดัน
และไม่เครียด (ธนา นิลชัยโกวิทย์ และ อดิศร จันทรสุข. 2552) รวมถึงสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ มานิตา ลีโทชวลิต (2553) ที่กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของครูเริ่มแสดงออกอย่างชัดเจนเมื่อ
ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงใจครู เปิดใจกับครูและมีความเป็นหนึ่งเดียว และ Rush and Shelden (2011) 
กล่าวถึงหลักการที่เอื้อให้การชี้แนะประสบความส าเร็จ ว่าผู้ชี้แนะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและ
มีทักษะต่าง ๆ ได้แก่ หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การสร้างสมรรถนะให้ผู้รับการชี้แนะค้นพบและ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นผู้ต้ังค าถามเพื่อให้ผู้รับการชี้แนะได้วิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ได้ด้วยตนเอง เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายให้ความส าคัญกับการ
แก้ปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้จริง มุ่งให้เกิดพฤติกรรมใหม่ที่สามารถปฏิบัติได้ในบริบทของชีวิตจริง 
เป็นการร่วมมือรวมพลังและสัมพันธ์ที่เกื้อกูล ผู้ชี้แนะไม่แสดงพลังเหนือผู้รับการชี้แนะ และผู้ชี้แนะ
ต้องลดบทบาทลงเมื่อผู้รับการชี้แนะสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  

นอกจากนี้กระบวนการนี้ยังใช้ร่วมกับแนวคิดกลยุทธ์อภิปัญญา ซึ่งเป็นความรู้ที่
อธิบายถึงการสร้างระบบในการก ากับและควบคุมการคิด ซึ่งในการเขียนเค้าโครงการวิจัย
จ าเป็นต้องมีการก ากับและควบคุมวิธีการคิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างร่างความคิดเพื่อเขียนเค้า
โครงการวิจัย เพื่อที่จะสามารถพัฒนาการคิดเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Graham (2008:5) กล่าวว่าการเขียนเป็นกระบวนการทางปัญญามีหลายกิจกรรมที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นล าดับ คือ การวางแผน การร่างความคิด การตรวจสอบและการทบทวนการคิด ซึ่ง     
กลยุทธ์อภิปัญญามุ่งเน้นให้คิดอย่างเป็นขั้นตอน สอดคล้องกับ Slavin (2003: 203) ที่ว่าผู้คิด
จะต้องคิดถึงกลวิธีส าหรับประเมินความเข้าใจของตนเอง ไตร่ตรองถึงเวลาที่จะต้องใช้ในการเรียนรู้
เรื่องหนึ่ง ๆ จะคัดเลือกแผนที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเรียนและการแก้ไขปัญหา ทักษะทาง           
อภิปัญญา จะมีการเรียนรู้ว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณ  ไม่เข้าใจ หรือแก้ไขได้อย่างไรด้วยตนเอง 
แนวคิดอภิปัญญาช่วยให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือบอกว่าสิ่งนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ 
ซึ่งจะเป็นแนวคิดที่เหมาะสมที่จะช่วยปรับการเขียนเค้าโครงการวิจัย และขณะเขียนก็ต้องพิจารณา
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ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ และบอกตัวเองได้ว่ามีความรู้มากน้อยเพียงใด มีการค้นคว้าเพิ่มเติม มีการ
วางแผน มีการก ากับและตรวจสอบกระบวนการคิดของตนเอง ทุกระยะว่ามีความก้าวหน้ามาก
น้อยเพียงใด หรือก าลังอยู่ในขั้นตอนใด และจะท าอย่างไรต่อ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ในการน ากระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ไปใช้ ผู้จัดกระบวนการชี้แนะทาง
ปัญญา ฯ ควรมีความรู้ด้านการวิจัย และก่อนด าเนินการชี้แนะควรศึกษาคู่มือการใช้กระบวนการ
ชี้แนะทางปัญญา ฯ ให้ชัดเจน   ในเรื่องของหลักการของกระบวนการ ขั้นตอนของกระบวนการ 
และควรได้รับการฝึกฝนในเรื่องการชี้แนะ ให้เข้าใจในบทบาทของผู้ที่ท าหน้าชี้แนะ สามารถสร้าง
ความไว้วางใจได้ มีความเข้าใจและสามารถใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น การต้ังค าถาม การสังเกต 
ความเงียบ การให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นต้น ที่ช่วยน าผู้รับการชี้แนะไปสู่การเปลี่ยนแปลงจนบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

1.2 การก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ด้วย
กระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ต้องใช้ระยะเวลา และจัดให้มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานปกติของผู้รับการชี้แนะ เพื่อให้กระบวนการชี้แนะนี้มีประสิทธิภาพ จึงควรมีการวางแผน
ร่วมกันเพื่อระบุช่วงเวลาที่ใช้จัดกระบวนการชี้แนะโดยควรจัดให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา  

1.3 การยินดีให้ความร่วมมือของผู้รับการชี้แนะเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้
กระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ ประสบความส าเร็จ ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการชี้แนะทาง
ปัญญา ฯ ในลักษณะนี้ควรมีความยินยอมพร้อมใจที่จะเข้าร่วม มีใจที่ต้องการจะพัฒนาตนเอง
อย่างแท้จริง พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ไม่ควรใช้นโยบายมาออกค าสั่งบีบบังคับให้ครูเข้าร่วม
กิจกรรม 

1.4 ในเชิงนโยบาย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่รับผิดชอบด้านงานวิจัยของโรงเรียน
ควรมีการศึกษาเพื่อท าความรู้จักและเข้าใจสภาพ ปัญหาและความต้องการของครูให้มากขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริมการท าวิจัยให้เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของครู 
และทดลองใช้ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของครูในโรงเรียน  
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ด าเนินการพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ โดย

ประยุกต์ใช้การวิจัยอิงการออกแบบ ซึ่งต้องใช้เวลาในการท าวิจัยวนซ้ าเพื่อให้ได้กระบวนการชี้แนะ
ทางปัญญา ฯ ที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์โรงเรียนสาธิตที่ปฏิบัติงานไม่ถึง 3 ปี แต่
การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยเพียง 20 ชั่วโมง เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ 
ทักษะและเจตคติ ทั้งนี้วัดสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะจากการเขียนเค้าโครงการวิจัย ดังนั้นควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมขยายผลโดยน่าจะมีการวัดสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะจากการเขียนรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ รวมถึงขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายอ่ืน เช่น กลุ่มอาจารย์ที่ก าลังวางแผนท างาน
วิจัยเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มอาจารย์พี่เลี้ยง กลุ่มนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้
ได้สารสนเทศท่ีครอบคลุมมากขึ้น 

2.2 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการทดลองกับอาจารย์โรงเรี ยนสาธิต ซึ่ งมีภารกิจ
นอกเหนือจากการสอนอีกมากมาย จึงท าให้การเสริมแรง เสริมพลัง การให้รางวัลจูงใจเป็น
สิ่งจ าเป็นมากที่จะดึงดูดให้อาจารย์เข้าร่วมการทดลองครบทุกกิจกรรม อีกทั้งการชี้แนะทางปัญญา
เป็นกระบวนการที่เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยโดยการน า
กระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ นี้ไปปรับใช้ควบคู่กับแนวคิดทางจิตวิทยา เทคนิคการเสริมพลัง 
หรือแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา  
 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างเสริมศาสตร์การวิจัยอิงการออกแบบ 
การประยุกต์ใช้แนวคิดการวิจัยอิงการออกแบบมาเป็นฐานคิดในการออกแบบ 

ปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะ
การวิจัย เป็นตัวอย่างของการวิจัยอิงการออกแบบที่ให้บทเรียนที่น่าสนใจและมีคุณค่าต่อผลผลิตที่
เป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของผู้ใช้ สิ่งที่น่าสนใจในการวิจัยนี้ คือ การให้กลุ่มตัวอย่าง
สะท้อนคิดตลอดระยะเวลาการทดลองซึ่งได้ข้อมูลที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งในด้านความรู้ ทักษะและเจตคติต่อการวิจัย ตลอดจนสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของการวิจัยอิงการออกแบบที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการและสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานจริงของกลุ่มตัวอย่าง เน้นท าความเข้าใจ
อารมณ์ความรู้ของผู้ใช้นวัตกรรมเป็นส าคัญ หลักการออกแบบใหม่ที่ได้จากการวิจัยนี้ควรมีการ
เผยแพร่เพื่อให้เห็นคุณค่าของแนวคิดการวิจัยอิงการออกแบบ (Design – Based Research) ที่ท า
ให้กระบวนการออกแบบนวัตกรรมมีที่มาอย่างเป็นระบบ ท าให้ผลผลิตนวัตกรรมมีความน่าเชื่อถือ
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ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการออกแบบต้นแบบของนวัตกรรมที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุน
หนักแน่น ดังนั้นนักวิจัยทางการศึกษาควรให้ความส าคัญกับการน าแนวคิดการวิจัย อิงการ
ออกแบบไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และเผยแพร่หลักการออกแบบที่
พัฒนาขึ้นจากการวิจัยให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการวิจัยอิงการออกแบบมีประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพราะท าให้ได้ผลการวิจัยทั้งส่วนที่เป็นหลักการออกแบบที่
สอดคล้องกับบริบทแต่ละพื้นที่ และผลตามทฤษฎีที่คาดหวังไว้ รูปแบบการวิจัยเหมาะสมที่จะ
น าไปเป็นแบบอย่างในการวิจัยในอนาคต  
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ อาจารย์ประจ าภาควิชาการวัดผลและวิจัย

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ อาจารย์ประจ าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรม           
ทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวัดตัวแปรสมรรถนะการวิจัย 
 
1. รองศาสตราจารย์ชูศรี วงศ์รัตนะ อดีตอาจารย์ประจ าภาควิชาการวัดผลและวิจัย

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. รองศาสตราจารย์นิภา ศรีไพโรจน์ อดีตอาจารย์ประจ าภาควิชาการวัดผลและวิจัย
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
อดีตรองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร บัวทอง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

5. อาจารย์ ดร.มิ่ง เทพครเมือง อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
อดีตหัวหน้างานวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
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ผู้เชี่ยวชาญตรวจกระบวนการชี้แนะการปัญญา ฯ 
 
1. รองศาสตราจารย์ชูศรี วงศ์รัตนะ อดีตอาจารย์ประจ าภาควิชาการวัดผลและวิจัย

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. รองศาสตราจารย์นิภา ศรีไพโรจน์ อดีตอาจารย์ประจ าภาคาวิชาการวัดผลและวิจัย
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
อดีตรองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

4. อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองค าบรรจง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิจัยและจิตวิทยา
ประยุกต์มหาวิทยาลัยบูรพา 

5. อาจารย์ ดร.มิ่ง เทพครเมือง อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
อดีตหัวหน้างานวิจัย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
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ตาราง 27 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบสมรรถนะการวิจัยด้าน
ความรู้ 

แบบทดสอบ 
1. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยในชั้นเรียน 
          ก. เป็นการวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาในระยะยาว 
          ข. เป็นงานวิจัยที่ครูท าขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
          ค. เป็นการวิจัยเพื่อมุ่งน าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
          ง. ข้อ ข และ ค เป็นค าตอบที่ถูกต้อง 
ค่าดัชนี IOC ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 

2. ข้อใดไม่ใช่หลักการส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
          ก. เป็นการท าวิจัยโดยครูผู้สอน 
          ข. อ้างอิงผลการวิจัยไปสู่ผู้เรียนอ่ืนๆ ได้ 
          ค. งานวิจัยที่ด าเนินไปพร้อมๆ กับการเรียนการสอน 
          ง. มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 ตัวเลือก ค. แก้ไขเป็น ด าเนินไปพร้อมๆ กับการเรียนการสอน 
3. ครูก้อยสอนวิชาภาษาไทย ป.6 โดยการใช้แบบฝึกแต่นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาการเขียน
ภาษาไทยไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อการเขียนเรียงความจึงคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหา ครูก้อยวิเคราะห์ว่า
ต้องเปลี่ยนวิธีสอนถึงจะช่วยให้นักเรียนเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง ท่านคิดว่าปัญหาวิจัยของครูก้อยคือ
ข้อใด 
 ก. ครูก้อยใช้วิธีสอนไม่ดี     
            ข. ครูก้อยไม่ใช้สื่อการสอน 
 ค. นักเรียนเขียนเรียงความไม่ได้  
            ง. นักเรียนส่วนใหญ่เขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 โจทย์ควรเป็นระดับมัธยม เพราะกลุ่มตัวอย่างเป็นระดับมัธยม ให้แก้ไข ป.6 เป็น ม.1 
4. ข้อใดเป็นลักษณะของปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน 
          ก. เป็นปัญหาที่ทุกคนเห็นร่วมกัน 
          ข. เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
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ตาราง 27 (ต่อ) 
แบบทดสอบ 

          ค. เป็นปัญหาที่ต้องใช้เวลาในการแก้นาน 
          ง. เป็นปัญหาที่ต้องค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้น 

ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
5. ข้อใดเป็นหลักเกณฑ์ในการเลือกเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ก. เป็นเอกสารที่สะดวกในการค้นคว้า 
 ข. เป็นเอกสารที่ค้นมาจากอินเทอร์เน็ต 
 ค. เป็นเอกสารที่ได้รับการอ้างอิงต่อ ๆ กันมา 
 ง. เป็นงานวิจัยที่ทันสมัยหรือเป็นความรู้ใหม่ 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
6. ครูศศิต้องการค้นคว้าเอกสารต่างๆ ที่จะน ามาท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.2 ครูศศิจึงมาขอค าปรึกษากับครูนภา ครูนภาให้ค าแนะน า
ว่า “ไม่จ าเป็นต้องไปหาเอกสารใหม่ๆ ให้ยุ่งยากหรอก ศึกษาจากเอกสารในงานวิจัยของเพื่อนครูคน
อ่ืนก็พอ” 
 ท่านเห็นด้วยกับค าแนะน าของครูนภาหรือไม่ เพราะเหตุใด 
           ก. เห็นด้วย เพราะจะได้ไม่ท าวิจัยซ้ าซ้อนกับผู้อ่ืน 
           ก. เห็นด้วย เพราะจะได้มีแนวทางในการออกแบบแผนการวิจัยได้ง่ายและสะดวกขึ้น 
     ค. ไม่เห็นด้วย เพราะการอ้างอิงเอกสารที่ทันสมัยจะท าให้งานวิจัยดูทันสมัยและมีคุณค่า 
     ง. ไม่เห็นด้วย เพราะการศึกษาเอกสารหรืองานวิจัยใหม่ๆ จะช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่เพื่อการ
พัฒนา 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
 
 
 
 
 

ข้อมูลนี้ใช้ตอบค ำถำมข้อ 7 - 9 
งำนวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่มีต่อเจตคติต่อการเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
7. ข้อใดกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยไมถู่กต้อง 
     ก. เพื่อศึกษาระดับเจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
     ข. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนที่เรียนแบบโครงงานและแบบ
ปกติ 
     ค. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนแบบโครงงานและ
แบบปกติ 
     ง. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีเจตคติต่อการเรียน
แตกต่างกัน 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
8. เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์การวิจัย ตัวแปรต้นและตัวแปรตามของงานวิจัยนี้คืออะไร 
 ก. ตัวแปรต้น : เจตคติต่อการเรียน, วิธีการจัดการเรียนรู้ 
      ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ข. ตัวแปรต้น : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                 ตัวแปรตาม : เจตคติต่อการเรียน, วิธีการจัดการเรียนรู้ 
 ค. ตัวแปรต้น : เจตคติต่อการอ่าน 
     ตัวแปรตาม : วิธีการจัดการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ง. ตัวแปรต้น : วิธีการจัดการเรียนรู้ 
     ตัวแปรตาม : เจตคติต่อการเรียน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
 

 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1) เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
2) เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยโครงงาน
และนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ 
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แบบทดสอบ 

9. ชื่อเรื่องวิจัยไมม่ีการระบุถึงสิ่งใด 
 ก. ปัญหาวิจัย  ข. ตัวแปรต้น 
 ค. ตัวแปรตาม  ง. กลุ่มตัวอย่าง 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
ข้อมูลนี้ใช้ตอบค าถามข้อ 10 - 12 
 
งานวิจัย เรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาเจตคติต่อการอ่าน ความสามารถในการอ่าน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
 2) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการอ่าน ความสามารถในการอ่าน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning 
10. ข้อใดกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ถูกต้อง 
 ก. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีเจตคติต่อการอ่าน
ต่างกัน 
 ข. เพื่อศึกษาระดับเจตคติต่อการอ่าน ความสามารถในการอ่านและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
 ค. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างเจตคติต่อการอ่านของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน
แตกต่างกัน 
      ง. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างความสามารถการอ่านของนักเรียนที่เรียนแบบ Game-Based 
Learning และแบบปกติ 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
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11. เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์การวิจัย ตัวแปรต้นและตัวแปรตามของงานวิจัยนี้คืออะไร 
 ก. ตัวแปรต้น : เจตคติต่อการอ่าน, ความสามารถในการอ่าน 
    ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      ข. ตัวแปรต้น : เจตคติต่อการอ่าน, ความสามารถในการอ่าน, วิธีการจัดการเรียนรู้ 
    ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      ค. ตัวแปรต้น : วิธีการจัดการเรียนรู้ 
    ตัวแปรตาม : เจตคติต่อการอ่าน, ความสามารถในการอ่าน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ง. ตัวแปรต้น : ความสามารถในการอ่าน 
    ตัวแปรตาม : วิธีการจัดการเรียนรู้, เจตคติต่อการอ่าน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
12. ชื่อเรื่องงานวิจัยไมม่ีการระบุถึงสิ่งใดต่อไปนี้ 
 ก. ปัญหาวิจัย ข. ตัวแปรต้น 
 ค. ตัวแปรตาม ง. กลุ่มตัวอย่างวิจัย 

ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
13. ครูธีร์ต้องการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น 
ม.1 ซึ่งพบว่าเป็นทักษะที่นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ ครูธีร์จึงเลือกนักเรียนที่มี
ปัญหามาทั้งหมดจากทุกห้อง รวมทั้งสิ้น 39 คน เพื่อมาเป็นตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
 ท่านคิดว่าการเลือกตัวอย่างของครูธีร์มีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ก. เหมาะสม เพราะการเลือกนักเรียนจากทุกห้อง ท าให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากร 
      ข. เหมาะสม เพราะเป้าหมายของการวิจัยในชั้นเรียน คือพัฒนานักเรียนทุกคนที่มีปัญหา 
 ค. ไม่เหมาะสม เพราะตัวอย่างที่เลือกมีจ านวนน้อยไป อาจท าให้เกิดปัญหาในการสรุป
ผลการวิจัย 
 ง. ไม่เหมาะสม เพราะควรใช้สูตรค านวนขนาดตัวอย่าง แล้วค่อยเลือกนักเรียนตามจ านวนที่
ค านวนได้ 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
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จงใช้ค าตอบต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 14 – 17 
      ก. แบบทดสอบ 
      ข. แบบสังเกต 
      ค. แบบสัมภาษณ์ 
      ง. แบบสอบถาม 
14. สถานการณ์ต่อไปนี้ควรเลือกใช้เครื่องมือการวิจัยชนิดใด “ใช้ตรวจสอบความถนัดของ
สุจิณณาว่าควรเรียนต่อสาขาไหนดี” 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 แก้ไขเป็น “ใช้ตรวจสอบความถนัดของสุจิณณาว่าควรเรียนต่อสาขาอะไร” 
15. สถานการณ์ต่อไปนี้ควรเลือกใช้เครื่องมือการวิจัยชนิดใด “มีการเผชิญหน้าระหว่างผู้ให้และ
ผู้รับข้อมูล” 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
16. สถานการณ์ต่อไปนี้ควรเลือกใช้เครื่องมือการวิจัยชนิดใด “ใช้รวบรวมความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน” 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
17. สถานการณ์ต่อไปนี้ควรเลือกใช้เครื่องมือการวิจัยชนิดใด “ใช้รวบรวมข้อมูลของเจเจที่ชอบ
นอนหลับในห้องเรียน” 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
18. “แบบสอบถามวัดความเชื่อมั่นในตนเอง ในด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ความเข้มแข็งทางจิตใจ 
ความกล้า  การพึ่งตนเอง และความเป็นตัวของตัวเอง มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ต้ังแต่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ผ่านการตรวจคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.4 – 1.0 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม (Item-total correlation) 0.22 – 0.58” 
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จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านใดและควรรายงานคุณภาพ
ของเครื่องมือด้านใดเพิ่มเติม 
 ก. รายงานอ านาจจ าแนก ไม่รายงานความเชื่อมั่น 
      ข. รายงานอ านาจจ าแนก ไม่รายงานความเที่ยงตรง 
 ค. รายงานความยากง่าย ไม่รายงานความเที่ยงตรง 
      ง. รายงานความเที่ยงตรง ไม่รายงานค่าอ านาจจ าแนก 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
19. ครูเบลและครูบัวต้องการรู้ว่านักเรียนมีความรู้ในวิชาภาษาไทยมากขึ้นหรือไม่ หลังจากลองสอน
ผ่านบทเรียนออนไลน์ ครูเบลให้นักเรียนตอบแบบประเมิน ส่วนครูบัวให้นักเรียนท าแบบทดสอบ 
 ท่านคิดว่าครูคนใดมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้เหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด 
 ก. ครูเบล เพราะแบบประเมินสร้างและแปลผลคะแนนได้ง่าย 
       ข. ครูเบล เพราะแบบประเมินสามารถใช้สะท้อนเนื้อหาที่ต้องการวัดได้อย่างแม่นย า 
 ค. ครูบัว เพราะแบบทดสอบตรวจให้คะแนนง่าย และไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด 
 ง. ครูบัว เพราะแบบทดสอบสามารถวัดความสามารถของผู้เรียนได้ครอบคลุมทุกระดับ
พฤติกรรม 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
20. ครูรพีต้องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง
สมการระหว่างวิธีสอนแบบใช้แบบฝึกทักษะ และวิธีสอนแบบใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จึง
ท าวิจัยในชั้นเรียนโดยน าวิจัยเชิงทดลองมาประยุกต์ใช้ 
 ท่านเห็นด้วยกับวิธีการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูรพีหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ก. เห็นด้วย เพราะรูปแบบวิจัยเชิงทดลองเป็นรูปแบบที่มีมาตรฐาน นิยมใช้ในการท าวิจัยในชั้น
เรียน 
 ข. เห็นด้วย เพราะรูปแบบวิจัยเชิงทดลอง มีการควบคุมตัวแปร ท าให้สามารถตอบค าถามวิจัย
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
      ค. ไม่เห็นด้วย เพราะรูปแบบการท าวิจัยมีหลายรูปแบบ ในสถานการณ์นี้อาจจะใช้รูปแบบอ่ืนที่
ท าง่ายกว่าก็ได้ 
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 ง. ไม่เห็นด้วย เพราะรูปแบบวิจัยเชิงทดลองมีความยุ่งยาก ไม่เหมาะที่จะน ามาประยกต์ใช้ใน
การท าวิจัยในชั้นเรียน 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
จงใช้ค าตอบต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 21 – 24 
      ก. กลุ่มเดียวมีการทดสอบหลังอย่างเดียว (one group posttest only design) 
      ข. กลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลัง (one group pretest posttest design) 
      ค. สองกลุ่มเปรียบเทียบทดสอบก่อนและหลัง (pretest posttest control group design) 
      ง. อนุกรมเวลา (time series) 
21. สถานการณ์ต่อไปนี้ควรเลือกใช้แบบแผนการทดลองแบบใด “มีการทดสอบภายหลังการ
ทดลองหลายๆ ครั้ง” 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
22. สถานการณ์ต่อไปนี้ควรเลือกใช้แบบแผนการทดลองแบบใด “ต้องมีเกณฑ์มาใช้ในการ
เปรียบเทียบ” 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
23. สถานการณ์ต่อไปนี้ควรเลือกใช้แบบแผนการทดลองแบบใด “สามารถสะท้อนให้เห็น
พัฒนาการได้แต่ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ” 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 แก้ไขเป็น “สามารถสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ” 
24. สถานการณ์ต่อไปนี้ควรเลือกใช้แบบแผนการทดลองแบบใด “สามารถเปรียบเทียบให้เห็น
พัฒนาการความแตกต่างระหว่างการใช้และไม่ใช้นวัตกรรม” 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 แก้ไขเป็น “สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการใช้และไม่ใช้นวัตกรรม” 
จงใช้ค าตอบต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 25 – 28 
     ก. การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียว (One Sample t-test) 
     ข. การทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระ (Independent t-test) 
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     ค. การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (Dependent t-test) 
     ง. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 
 
25. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) ต้องใช้สถิติประเภทใด 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
26. การเปรียบเทียบความรู้ระหว่างการสอนแบบบรรยายกับการสอนด้วยบทเรียนการ์ตูนแอนิเมชั่น          
ต้องใช้สถิติประเภทใด 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
27. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังสอนด้วยบทเรียนการ์ตูนแอนิ
เมชั่น          ต้องใช้สถิติประเภทใด 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
28. การเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนเอกวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ เอกแอนิ
เมชั่น และเอกศิลปะการแสดง ต้องใช้สถิติประเภทใด 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
29. ครูมะนาวต้องการแก้ปัญหานักเรียนทุกคนในห้องของตนที่มีปัญหาด้านการออกเสียงค า
ภาษาอังกฤษ จึงคิดนวัตกรรมขึ้นมา หลังการทดลองใช้ ครูมะนาวให้นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบ 
และใช้สถิติทดสอบ t-test 
 ท่านคิดว่าครูมะนาวใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 ก. เหมาะสม เพราะ t-test เป็นสถิติที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
 ข. เหมาะสม เพราะการใช้ t-test จะท าให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
       ค. ไม่เหมาะสม เพราะการวิจัยครั้งนี้ศึกษาประชากรทั้งหมด ไม่จ าเป็นต้องใช้  t-test 
 ง. ไม่เหมาะสม เพราะการใช้สถิติ t-test เพียงตัวเดียว ยังไม่สามารถสรุปผลการวิจัยได้ชัดเจน 
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ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 - 
30. ลักษณะที่ดีของการสรุปผลการวิจัย คือข้อใด  
 ก. สมเหตุสมผล ตรงตามสมมติฐาน มีความชัดเจน 
 ข. มีความกะทัดรัด ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ค. ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย อยู่ในขอบเขตของผลการวิจัย ตรงตามความเป็นจริง 

ง. มีหลักฐานภายนอกสนับสนุนชัดเจน เปรียบเทียบผลงานของตนกับทฤษฎี 
ค่าดัชนี IOC ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก ้

1.00 ตัวเลือก ค. ให้ตัด “ตรงตามความเป็นจริง” ออก 
 
ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ 
 
ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1 .37 .33 ใช้ได้ 
2 .58 .25 ใช้ได้ 
3 .38 .33 ใช้ได้ 
4 .53 .26 ใช้ได้ 
5 .29 .53 ใช้ได้ 
6 .41 .27 ใช้ได้ 
7 .67 .33 ใช้ได้ 
8 .55 .25 ใช้ได้ 
9 .38 .47 ใช้ได้ 
10 .59 .27 ใช้ได้ 
11 .47 .40 ใช้ได้ 
12 .47 .27 ใช้ได้ 
13 .38 .46 ใช้ได้ 
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ตาราง 28 (ต่อ) 
 
ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
14 .41 .53 ใช้ได้ 
15 .74 .60 ใช้ได้ 
16 .65 .40 ใช้ได้ 
17 .29 .27 ใช้ได้ 
18 .62 .33 ใช้ได้ 
19 .67 .33 ใช้ได้ 
20 .65 .27 ใช้ได้ 
21 .71 .40 ใช้ได้ 
22 .41 .40 ใช้ได้ 
23 .79 .33 ใช้ได้ 
24 .76 .27 ใช้ได้ 
25 .44 .33 ใช้ได้ 
26 .38 .33 ใช้ได้ 
27 .29 .53 ใช้ได้ 
28 .76 .27 ใช้ได้ 
29 .35 .27 ใช้ได้ 
30 .32 .60 ใช้ได้ 

 

ค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ (KR20) เท่ากับ .773 
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ตาราง 29 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดสมรรถนะการวิจัยด้านเจตคติ 
 
ข้อ ข้อค าถามเดิม ค่า IOC ข้อค าถามปรับปรุง 

1 การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้เปน็เครื่องมอืใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

1.00 ฉันคิดว่าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2 การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ช่วยแก้ปัญหา
ด้านการเรียนการสอน 

1.00 ฉันคิดว่าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ช่วย
แก้ปัญหาดา้นการเรียนการสอน 

3 ขั้นตอนในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท า
ให้ครูมวีิสัยทัศน์มากขึ้น 

0.80 ฉันคิดว่าขั้นตอนในการท าวจิัยเพือ่พัฒนาการ
เรียนรู้ท าให้ครูมวีิสัยทัศน์มากขึ้น 

4 การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูม้ีขั้นตอนที่
เป็นระบบตรวจสอบได ้

1.00 ฉันคิดว่าการท าวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มี
ขั้นตอนท่ีเป็นระบบตรวจสอบได ้

5 การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นส่ิงที่ท้า
ทายความสามารถของคร ู

1.00 ฉันคิดว่าการท าวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็น
ส่ิงที่ท้าทายความสามารถของครู 

6 การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูท้ าให้ครู
ท างานเป็นระบบมากขึ้น 

1.00 ฉันคิดว่าการท าวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท า
ให้ครูท างานเป็นระบบมากขึ้น 

7 การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นการเพิ่ม
ภาระงานของคร ู

1.00 ฉันคิดว่าการท าวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็น
การเพิม่ภาระงานของคร ู

8 ฉันชอบท างานวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

1.00 - 

9 ฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ไดใ้ชง้านวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ผู้เรียน 

1.00 - 

10 ฉันคิดว่าการท าวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท า
ให้ครูไม่มเีวลาดูแลนักเรยีนได้อยา่งเต็มที่ 

1.00 - 

11 ฉันเต็มใจที่จะใชก้ารวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน 

1.00 - 

12 ฉันคิดว่าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็น
การยกมาตรฐานวิชาชีพครูให้สูงขึ้น 

0.80 - 

13 ฉันคิดว่าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มี
ขั้นตอนท่ียุ่งซับซ้อน ล าบากต่อการท าความ
เข้าใจ 

1.00 - 
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ตาราง 29 (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อค าถามเดิม ค่า IOC ข้อค าถามใหม ่

14 ฉันคิดว่าการเขียนรายงานการวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ไม่ยากเกินไปส าหรับคร ู

1.00 - 

15 ฉันภูมิใจที่ผลการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอน 

1.00 - 

16 ฉันพร้อมที่จะอบรมเพื่อหาความรู้เพิ่มเตมิ
เกี่ยวกับการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

1.00 - 

17 ฉันชอบพูดคุยกับเพื่อนครูถงึประโยชน์ของการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

1.00 - 

18 หากมกีารอบรมเกี่ยวกับการวจิัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ฉันมักปฏิเสธ 

1.00 - 

19 ฉันมักจะแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท า
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้กับเพื่อนครู 

1.00 ฉันรู้สึกดีที่มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์
ในการท าวจิัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้กับเพื่อนครู 

20 ฉันพร้อมที่จะให้ค าแนะน าเพื่อนครูเกี่ยวกับ
การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

1.00 - 

21 ฉันมักชักจูงให้เพื่อนครมูาท าวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้

1.00 ฉันรู้สึกดีที่ชักจงูใหเ้พื่อนครูมาท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้

22 ฉันไม่เคยอ่านผลงานวจิัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ 

1.00 - 

23 ฉันยินดีและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้เกีย่วกับการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

1.00 - 

24 ฉันยินดีที่ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ อย่าง
เต็มทีใ่นการท าวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

1.00 ฉันรู้สึกดีที่ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ 
อย่างเตม็ที่ในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

25 ฉันรู้สึกว่าตวัเองมีคุณค่าเมื่อไดใ้ช้ความ
พยายามเพื่อให้การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของตนส าเร็จลงได ้

1.00 - 
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ตาราง 30 ค่าสหสัมพันธ์ CITC และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบวัดสมรรถนะการวิจัยด้าน 
เจตคติ 
 

ขอ้ ข้อค าถาม ค่า 
CITC 

1 ฉันคิดว่าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน .46 
2 ฉันคิดว่าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ช่วยแก้ปัญหาด้านการเรยีนการสอน .76 
3 ฉันคิดว่าขั้นตอนในการท าวจิัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ท าให้ครมูีวิสัยทัศน์มากขึ้น .79 
4 ฉันคิดว่าการท าวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีขั้นตอนที่เป็นระบบตรวจสอบได้ .74 
5 ฉันคิดว่าการท าวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นส่ิงที่ท้าทายความสามารถของครู .36 
6 ฉันคิดว่าการท าวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท าให้ครูท างานเป็นระบบมากขึ้น .37 
7 ฉันคิดว่าการท าวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นการเพิม่ภาระงานของครู .73 
8 ฉันชอบท างานวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง .72 
9 ฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ไดใ้ชง้านวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้เป็นเครื่องมอืในการพัฒนาผู้เรยีน .50 
10 ฉันคิดว่าการท าวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท าให้ครูไม่มเีวลาดูแลนักเรียนได้อยา่งเต็มที่ .63 
11 ฉันเต็มใจที่จะใชก้ารวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน .41 
12 ฉันคิดว่าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นการยกมาตรฐานวชิาชพีครูให้สูงขึ้น .59 
13 ฉันคิดว่าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีขั้นตอนที่ยุง่ซับซ้อน ล าบากต่อการท าความเข้าใจ .42 
14 ฉันคิดว่าการเขียนรายงานการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ไม่ยากเกนิไปส าหรับครู .42 
15 ฉันภูมิใจท่ีผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน .28 
16 ฉันพร้อมที่จะอบรมเพื่อหาความรู้เพิ่มเตมิเกี่ยวกับการท าวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ .51 
17 ฉันมักจะพูดคุยกับเพื่อนครูถงึประโยชน์ของการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ .71 
18 หากมกีารอบรมเกี่ยวกับการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ ฉันมักปฏิเสธ .75 
19 ฉันรู้สึกดีที่มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้กับเพื่อนครู .76 
20 ฉันพร้อมที่จะให้ค าแนะน าเพื่อนครูเกี่ยวกับการท าวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ .39 
21 ฉันรู้สึกดีที่ชักจงูใหเ้พื่อนครูมาท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ .57 
22 ฉันไม่เคยอ่านผลงานวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ .73 
23 ฉันยินดีและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้เกีย่วกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ .64 
24 ฉันรู้สึกดีที่ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ อยา่งเตม็ที่ในการท าวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ .64 
25 ฉันรู้สึกว่าตวัเองมีคุณค่าเมื่อไดใ้ช้ความพยายามเพื่อใหก้ารวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตน

ส าเร็จลงได ้
.38 

 ค่า Alpha (ค่าความเชื่อมัน่) .927 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 
 

เรื่อง: ถอดบทเรียนกระบวนการส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มีประสิทธิผล 
วัตถุประสงค์: เพื่อถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มี
ประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  โดยสืบเสาะหากลยุทธ์การ
ด าเนินงาน ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ปัจจัยที่เกื้อหนุนความส าเร็จ และบทเรียนที่ได้เรียนรู้
ตลอดจนผลที่ติดตามมา 
ค าชี้แจง: แนวค าถามในการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมสมรรถนะการ
วิจัยของอาจารย์ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเสริม
สมรรถนะการวิจัย  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ผู้ให้การสัมภาษณ์ (นาย/นาง/
นางสาว) ............................................................................................ ต าแหน่ง......................
ประสบการณ์ในการบริหาร.............ปี                           เบอร์
ติดต่อ .............................................. อีเมล............................................................................. 
2. วันที่สัมภาษณ์............................................. สถานที่............................................................ 
3. ผู้สัมภาษณ์..................................................................เวลาเริ่มต้น.................เวลาสิ้นสุด..... 
 

ตอนที่ 2 ประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
 

ประเด็นค าถาม บันทึก 
1. ค าถามน า 
 1.1 แนะน าตนเอง (ชื่อ – นามสกุล และสถานที่ท างาน) 
 1.2 ชี้แจงเหตุผล และวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ 
 1.3 สนทนาสร้างความคุ้นเคย และขออนุญาตเริ่มการ
สัมภาษณ์โดยให้แสดงความคิดเห็นและข้อเท็จจริงอย่างอิสระ 
 - ขออนุญาตบันทึกเทปและจดบันทึก พร้อมทั้งสัญญา
ว่าข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้เป็นความลับ 
 - ขอให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ด้วยความคิดเห็น
ที่แท้จริงของตนเอง เพราะความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์
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ประเด็นค าถาม บันทึก 
อย่างมากในการหาแนวทางเพื่อปรับปรุงกระบวนการส่งเสริม
สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ค าถามเริ่มต้น 
 2.1 ขอความกรุณาให้ท่านแนะน าตัวเองเกี่ยวกับ
ประสบการณท์างการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
ประสบการณใ์นการบริหารงานวิจัย โดยสังเขป 
 2.2 ท่านมีหน้าที่ และความรับผิดชอบงานใน
สถานศึกษาของท่านในเรื่องใดบ้าง อย่างไร 
 2.3 ท่านเคยมีประสบการณ์ของการท าวิจัยเป็นอย่างไร
บ้าง 

 

3. ค าถามหลัก 
          3.1 ท่านก าหนดกลยุทธห์รือกระบวนการเสริมสมรรถนะ
การวิจัยของบุคลากรอย่างไร 
               - มีการวางแผนการด าเนินการอย่างไร 
               - มีกระบวนการกระตุ้น เตรียมการอย่างไรเพื่อให้
บุคลากรท าวิจัย 
               - มีขั้นตอน กระบวนการที่ช่วยเสริมสมรรถนะด้าน
ความรู้ / ทักษะ / เจตคติเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
อย่างไร 
               - มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนนุการวิจัยอย่างไร 
               - มีระบบดูแล ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกด้านการ
วิจัยอย่างไร 
               - มีกระบวนการติดตามหลังได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
การวิจัยอย่างไร 
               - มีกระบวนการอย่างไรในการประเมินคุณภาพ
งานวิจัย 
               - มีกระบวนการในการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยอย่างไร 
               - มีกระบวนการอย่างไรในการสนับสนุนการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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ประเด็นค าถาม บันทึก 
          3.2 ท่านคิดว่าเม่ือท่านได้ก าหนดกลยุทธ์หรือกระบวนการ
เสริมสมรรถนะการวิจัยแล้วท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ใดบ้างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของท่าน 
               - พัฒนาการในความเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ / ทกัษะ 
/ เจตคติเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เปน็อย่างไร    

 

          3.3 ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ท าให้โรงเรียนของท่านประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการวิจัย 
               - กลยุทธ์หรือกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัย มี
ลักษณะโดดเด่นอะไรบ้าง ที่ช่วยเสริมสมรรถนะการวิจัยในด้าน
ความรู้ ทักษะและเจตคติ 
               - แนวปฏิบัติในการกระตุ้นให้อาจารย์เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลังไดร้ับการเสรมิสมรรถนะด้านความรู้ / ทักษะ /
เจตคติเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เปน็อย่างไร 
               - การติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาอาจารย์อย่าง
ต่อเนื่องด้านความรู้ / ทักษะ /เจตคติเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างไร 

 

          3.4 บทเรียนท่ีท่านได้เรยีนรู้ตลอดจนผลที่ติดตามมาจากการ
ก าหนด    กลยุทธ์หรือกระบวนการเสริมสมรรถนะการวจิัย คืออะไร 
               - หลังจากท่านก าหนดกลยุทธ์หรือกระบวนการเสริม
สมรรถนะการวิจัยของโรงเรียนแล้ว สมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ 
ทักษะและเจตคติ ของอาจารย์มีลักษณะโดดเด่นอะไรบ้าง และท่าน
คิดว่าเกิดจากส่วนใดของกลยุทธ์หรือกระบวนการเสริมสมรรถนะการ
วิจัย 
               - กลยุทธ์หรือกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยของ
โรงเรียนท่านพบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง 

 

ค าถามปิด 
(สรุปแนวคิดของผู้ให้สัมภาษณซ์ึง่ตอบวตัถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์ ให้ผู้ถกูสัมภาษณ์รับฟัง) 
 - มีข้อมูลส่วนไหนที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือท่านมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใดในการพัฒนาสมรรถนะการวจิัยของอาจารย์ 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์อาจารย์ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ผู้ให้การสัมภาษณ์ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................. ต าแหน่ง.....................
ประสบการณ์ในการท าวิจัย.........ปี จ านวน..........เรื่อง      เบอรติดต่อ ....................................... 
อีเมล............................................................................ 
2. วันที่สัมภาษณ์............................................. สถานที่........................................................... 
3. ผู้สัมภาษณ์..................................................................เวลาเริ่มต้น.................เวลาสิ้นสุด.... 
 

ตอนที่ 2 ประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
 

ประเด็นค าถาม บันทึก 
1. ค าถามน า 
 1.1 แนะน าตนเอง (ชื่อ – นามสกุล และสถานที่ท างาน) 
 1.2 ชี้แจงเหตุผล และวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ 
 1.3 สนทนาสร้างความคุ้นเคย และขออนุญาตเริ่มการ
สัมภาษณ์โดยให้แสดงความคิดเห็นและข้อเท็จจริงอย่างอิสระ 
 - ขออนุญาตบันทึกเทปและจดบันทึก พร้อมทั้งสัญญาว่า
ข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้เป็นความลับ 
 - ขอให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ด้วยความคิดเห็นที่
แท้จริงของตนเอง เพราะความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่าง
มากในการหาแนวทางเพื่อปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมสมรรถนะการ
วิจัยของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

เรื่อง: ถอดบทเรียนกระบวนการส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มีประสิทธิผล 
วัตถุประสงค์: เพื่อถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มี
ประสิทธิผล ของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยสืบเสาะหากลยุทธ์การ
ด าเนินงาน ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ปัจจัยที่เกื้อหนุนความส าเร็จ และบทเรียนที่ได้เรียนรู้
ตลอดจนผลที่ติดตามมา 
ค าชี้แจง: แนวค าถามในการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมสมรรถนะการ
วิจัยของอาจารย์ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเสริม
สมรรถนะการวิจัย 
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ประเด็นค าถาม บันทึก 
2. ค าถามเริ่มต้น 
 2.1 ขอความกรุณาให้ท่านแนะน าตัวเองเกี่ยวกับ
ประสบการณท์างการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์
ในการท างานวิจัย โดยสังเขป 
 2.2 ท่านมีหน้าที่ และความรับผิดชอบงานในสถานศึกษา
ของท่านในเรื่องใดบ้าง อย่างไร 
 2.3 ท่านเคยมีประสบการณ์ของการท าวิจัยเป็นอย่างไรบ้าง 

 

3. ค าถามหลัก 
          3.1 โรงเรียนของท่านมกีลยุทธ์หรือกระบวนการเสริมสมรรถนะ
การวิจัยของบุคลากรอย่างไร 
                - มีกระบวนการกระตุ้น เตรียมการอย่างไรเพื่อให้บคุลากร
ท าวิจัย 
                - มีขั้นตอน กระบวนการที่ช่วยเสริมสมรรถนะด้านความรู้ / 
ทักษะ / เจตคติเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างไร 
                - มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนนุการวิจัยอย่างไร 
                - มีระบบดูแล ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกด้านการวิจัย
อย่างไร 
                - มีกระบวนการติดตามหลังได้รับการพัฒนาสมรรถนะการ
วิจัยอย่างไร 
                - มีกระบวนการอยา่งไรในการประเมินคุณภาพงานวิจัย 
                - มีกระบวนการในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
อย่างไร 
                - มีกระบวนการอยา่งไรในการสนับสนุนการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน ์

 

          3.2 ท่านเหน็พัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงด้านการวิจยัที่เกิด
ขึ้นกับตัวท่านเองเป็นอย่างไร 
               - พัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ / ทกัษะ / 
เจตคติเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เปน็อย่างไร 
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ประเด็นค าถาม บันทึก 
         3.3 ปัจจัยความส าเร็จทีท่ าให้ท่านพัฒนาตนเองด้านการวิจัย 
คืออะไร 
               - ท่านมีการพัฒนาตนเองเพิ่มเติมด้านความรู้ / ทักษะ / เจต
คติเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างไร 
               - ท่านมีแนวปฏิบัติอย่างไรในการปฏิบัติงานวิจัยใหส้ าเร็จ 

 

          3.4 บทเรียนทีท่่านได้เรยีนรู้ตลอดจนผลที่ติดตามมาจากการ
ท าวิจัย คืออะไร 
               - สมรรถนะการวิจัยด้านความรู้  ทักษะและเจตคติ  มี
ลักษณะโดดเด่นอะไรบ้าง และเกิดจากส่วนใดของกลยุทธ์หรือ
กระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัย 
               - การท าวิจัยของท่าน น าไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง 
               - การท าวิจัยของท่านพบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
อย่างไรบ้าง 

 

ค าถามปิด 
(สรุปแนวคิดของผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งตอบวัตถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์ ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รับฟัง) 
 - มีข้อมูลส่วนไหนที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือท่านมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใดในการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ 

 

 
 
 
 
 
 

แนวค าถามในการสัมภาษณ์อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ท่ีท าหน้าที่ประสานงานวิจัย 
 

เรื่อง: ถอดบทเรียนกระบวนการส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มีประสิทธิผล 
วัตถุประสงค์: เพื่อถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยที่มี
ประสิทธิผล ของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยสืบเสาะหากลยุทธ์การ
ด าเนินงาน ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ปัจจัยที่เกื้อหนุนความส าเร็จ และบทเรียนที่ได้เรียนรู้และ
บทเรียนที่ได้เรียนรูต้ลอดจนผลที่ติดตามมา 
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ค าชี้แจง: แนวค าถามในการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมสมรรถนะการ
วิจัยของอาจารย์ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเสริม
สมรรถนะการวิจัย  
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ผู้ให้การสัมภาษณ์ (นาย/นาง/
นางสาว) ............................................................................................ ต าแหน่ง...................
ประสบการณ์ในการท าหน้าที่ประสานงานวิจัย.............ปี     เบอร์
ติดต่อ .............................................. อีเมล......................................................................... 
2. วันที่สัมภาษณ์............................................. สถานที่....................................................... 
3. ผู้สัมภาษณ์.........................................................เวลาเริ่มต้น.................เวลาสิ้นสุด......... 
 
ตอนที่ 2 ประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
 

ประเด็นค าถาม บันทึก 
1. ค าถามน า 
 1.1 แนะน าตนเอง (ชื่อ – นามสกุล และสถานที่ท างาน) 
 1.2 ชี้แจงเหตุผล และวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ 
 1.3 สนทนาสร้างความคุ้นเคย และขออนุญาตเริ่มการ
สัมภาษณ์โดยให้แสดงความคิดเห็นและข้อเท็จจริงอย่างอิสระ 
 - ขออนุญาตบันทึกเทปและจดบันทึก พร้อมทั้งสัญญาว่า
ข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้เป็นความลับ 
 - ขอให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ด้วยความคิดเห็นที่
แท้จริงของตนเอง เพราะความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์
อย่างมากในการหาแนวทางเพื่อปรับปรุงกระบวนการส่งเสริม
สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

2. ค าถามเริ่มต้น 
 2.1 ขอความกรุณาให้ท่านแนะน าตัวเองเกี่ยวกับ
ประสบการณท์างการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
ประสบการณใ์นการท าหน้าทีป่ระสานงานวิจัย โดยสังเขป 
 2.2 ท่านมีหน้าที่ และความรับผิดชอบงานในสถานศึกษา
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ประเด็นค าถาม บันทึก 
ของท่านในเรื่องใดบ้าง อย่างไร 
 2.3 ท่านเคยมีประสบการณ์ของการท าวิจัยเป็นอย่างไร
บ้าง 
 
3. ค าถามหลัก 
           3.1 ท่านมีแนวปฏิบัติอย่างไรในการกระตุ้นให้อาจารยเ์กิด
การเปลี่ยนแปลงหลังไดร้ับการเสริมสมรรถนะการวิจัย 
               - ท่านมีแนวปฏิบัติอย่างไรเพื่อช่วยสนับสนุน ช่วยเหลือ 
อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการท างานวิจัยของอาจารย์ 
               - ท่านมีแนวปฏิบัติอย่างไรในการติดตามการท างานวิจัย
ของอาจารย์ ต่อเนื่องอย่างไร 

 

          3.2 ท่านคิดว่าเม่ือทางผู้บริหารโรงเรียนได้ก าหนดกลยทุธ์
หรือกระบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัยแล้วท่านเห็นพัฒนาการใน
การเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของท่านบ้าง 
               - บรรยากาศการวิจัยในโรงเรียน เปน็อย่างไร 
               - จ านวนอาจารย์ที่สง่ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 
               - จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
               - ความกระตือรือร้น ความสนใจเกี่ยวกับข่าวสารด้านการ
วิจัย 

  

          3.3 ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ท าให้โรงเรียนของท่านประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการวิจัย 
               - แนวปฏิบัติในการติดตามการท างานวิจัย มีลักษณะโดด
เด่นอะไรบ้าง                  
               - แนวปฏิบัติในการติดตามการท างานวิจัย ท่านพบ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง 

 
 
 

ค าถามปิด 
(สรุปแนวคิดของผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งตอบวัตถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์ ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รับฟัง) 
 - มีข้อมูลส่วนไหนที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือท่านมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใดในการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ 
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แบบสังเกตสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

 
ประเด็นรายการสังเกต บันทึก 

1. สภาพทั่วไป 
 
 

 

2. แหล่งเรียนรู้ของอาจารย ์
 
 

 

3. สื่อและอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาตนเองด้าน
การวิจัย 
 
 

 

4. อื่น ๆ 
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แบบทดสอบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ 
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แบบทดสอบสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ 
 
ค าชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้ มีจ านวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยให้ท า
เครื่องหมายกากบาทเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

แบบทดสอบ 
1. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยในชั้นเรียน 
          ก. เป็นการวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาในระยะยาว 
          ข. เป็นงานวิจัยที่ครูท าขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
          ค. เป็นการวิจัยเพื่อมุ่งน าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
          ง. ข้อ ข และ ค เป็นค าตอบที่ถูกต้อง 
2. ข้อใดไม่ใช่หลักการส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
          ก. เป็นการท าวิจัยโดยครูผู้สอน 
          ข. อ้างอิงผลการวิจัยไปสู่ผู้เรียนอ่ืนๆ ได้ 
          ค. ด าเนินไปพร้อมๆ กับการเรียนการสอน 
          ง. มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ 
3. ครูก้อยสอนวิชาภาษาไทย ม.1 โดยการใช้แบบฝึกแต่นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาการเขียนภาษาไทยไม่
ถูกต้อง ส่งผลต่อการเขียนเรียงความจึงคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหา ครูก้อยวิเคราะห์ว่าต้องเปลี่ยนวิธีสอนถึง
จะช่วยให้นักเรียนเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง ท่านคิดว่าปัญหาวิจัยของครูก้อยคือข้อใด 
 ก. ครูก้อยใช้วิธีสอนไม่ดี     
            ข. ครูก้อยไม่ใช้สื่อการสอน 
 ค. นักเรียนเขียนเรียงความไม่ได้  
             ง. นักเรียนส่วนใหญ่เขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง 
4. ข้อใดเป็นลักษณะของปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน 
          ก. เป็นปัญหาที่ทุกคนเห็นร่วมกัน 
          ข. เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
          ค. เป็นปัญหาที่ต้องใช้เวลาในการแก้นาน 
          ง. เป็นปัญหาที่ต้องค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้น 
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5. ข้อใดเป็นหลักเกณฑ์ในการเลือกเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ก. เป็นเอกสารที่สะดวกในการค้นคว้า 
 ข. เป็นเอกสารที่ค้นมาจากอินเทอร์เน็ต 
 ค. เป็นเอกสารที่ได้รับการอ้างอิงต่อ ๆ กันมา 
 ง. เป็นงานวิจัยที่ทันสมัยหรือเป็นความรู้ใหม่ 
6. ครูศศิต้องการค้นคว้าเอกสารต่างๆ ที่จะน ามาท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.2 ครูศศิจึงมาขอค าปรึกษากับครูนภา ครูนภาให้ค าแนะน าว่า “ไม่
จ าเป็นต้องไปหาเอกสารใหม่ๆ ให้ยุ่งยากหรอก ศึกษาจากเอกสารในงานวิจัยของเพื่อนครูคนอ่ืนก็พอ” 
 ท่านเห็นด้วยกับค าแนะน าของครูนภาหรือไม่ เพราะเหตุใด 
           ก. เห็นด้วย เพราะจะได้ไม่ท าวิจัยซ้ าซ้อนกับผู้อ่ืน 
           ก. เห็นด้วย เพราะจะได้มีแนวทางในการออกแบบแผนการวิจัยได้ง่ายและสะดวกขึ้น 
    ค. ไม่เห็นด้วย เพราะการอ้างอิงเอกสารที่ทันสมัยจะท าให้งานวิจัยดูทันสมัยและมีคุณค่า 
    ง. ไม่เห็นด้วย เพราะการศึกษาเอกสารหรืองานวิจัยใหม่ๆ จะช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ข้อใดกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยไมถู่กต้อง 
     ก. เพื่อศึกษาระดับเจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
     ข. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนที่เรียนแบบโครงงานและแบบปกติ 
     ค. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนแบบโครงงานและแบบ
ปกติ 
     ง. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีเจตคติต่อการเรียนแตกต่าง
กัน 
 

ข้อมูลนี้ใชต้อบค ำถำมข้อ 7 - 9 
งำนวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่มีต่อเจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1) เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
2) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยโครงงานและ
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ 
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8. เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์การวิจัย ตัวแปรต้นและตัวแปรตามของงานวิจัยนี้คืออะไร 
 ก. ตัวแปรต้น : เจตคติต่อการเรียน, วิธีการจัดการเรียนรู้ 
    ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ข. ตัวแปรต้น : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
             ตัวแปรตาม : เจตคติต่อการเรียน, วิธีการจัดการเรียนรู้ 
 ค. ตัวแปรต้น : เจตคติต่อการอ่าน 
    ตัวแปรตาม : วิธีการจัดการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ง. ตัวแปรต้น : วิธีการจัดการเรียนรู้ 
    ตัวแปรตาม : เจตคติต่อการเรียน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

9. ชื่อเรื่องวิจัยไมม่ีการระบุถึงสิ่งใด 
 ก. ปัญหาวิจัย  ข. ตัวแปรต้น 
 ค. ตัวแปรตาม  ง. กลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลนี้ใช้ตอบค าถามข้อ 10 - 12 
 
งานวิจัย เรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาเจตคติต่อการอ่าน ความสามารถในการอ่าน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
 2) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการอ่าน ความสามารถในการอ่าน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning 
10. ข้อใดกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ถูกต้อง 
 ก. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีเจตคติต่อการอ่านต่างกัน 
 ข. เพื่อศึกษาระดับเจตคติต่อการอ่าน ความสามารถในการอ่านและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
 ค. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างเจตคติต่อการอ่านของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน
แตกต่างกัน 
      ง. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างความสามารถการอ่านของนักเรียนที่เรียนแบบ Game-Based 
Learning และแบบปกติ 
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11. เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์การวิจัย ตัวแปรต้นและตัวแปรตามของงานวิจัยนี้คืออะไร 
 ก. ตัวแปรต้น : เจตคติต่อการอ่าน, ความสามารถในการอ่าน 
    ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      ข. ตัวแปรต้น : เจตคติต่อการอ่าน, ความสามารถในการอ่าน, วิธีการจัดการเรียนรู้ 
    ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      ค. ตัวแปรต้น : วิธีการจัดการเรียนรู้ 
    ตัวแปรตาม : เจตคติต่อการอ่าน, ความสามารถในการอ่าน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ง. ตัวแปรต้น : ความสามารถในการอ่าน 
    ตัวแปรตาม : วิธีการจัดการเรียนรู้, เจตคติต่อการอ่าน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
12. ชื่อเรื่องงานวิจัยไมม่ีการระบุถึงสิ่งใดต่อไปนี้ 
 ก. ปัญหาวิจัย ข. ตัวแปรต้น 
 ค. ตัวแปรตาม ง. กลุ่มตัวอย่างวิจัย 

13. ครูธีร์ต้องการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.1 ซึ่ง
พบว่าเป็นทักษะที่นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ ครูธีร์จึงเลือกนักเรียนที่มีปัญหามาทั้งหมด
จากทุกห้อง รวมทั้งสิ้น 39 คน เพื่อมาเป็นตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
 ท่านคิดว่าการเลือกตัวอย่างของครูธีร์มีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ก. เหมาะสม เพราะการเลือกนักเรียนจากทุกห้อง ท าให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากร 
       ข. เหมาะสม เพราะเป้าหมายของการวิจัยในชั้นเรียน คือพัฒนานักเรียนทุกคนที่มีปัญหา 
 ค. ไม่เหมาะสม เพราะตัวอย่างที่เลือกมีจ านวนน้อยไป อาจท าให้เกิดปัญหาในการสรุปผลการวิจัย 
 ง. ไม่เหมาะสม เพราะควรใช้สูตรค านวนขนาดตัวอย่าง แล้วค่อยเลือกนักเรียนตามจ านวนที่ค านวนได้ 
จงใช้ค าตอบต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 14 – 17 
      ก. แบบทดสอบ 
      ข. แบบสังเกต 
      ค. แบบสัมภาษณ์ 
      ง. แบบสอบถาม 
14. สถานการณ์ต่อไปนี้ควรเลือกใช้เครื่องมือการวิจัยชนิดใด “ใช้ตรวจสอบความถนัดของสุจิณณาว่า
ควรเรียนต่อสาขาอะไร” 
15. สถานการณ์ต่อไปนี้ควรเลือกใช้เครื่องมือการวิจัยชนิดใด “มีการเผชิญหน้าระหว่างผู้ให้และผู้รับ
ข้อมูล” 
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16. สถานการณ์ต่อไปนี้ควรเลือกใช้เครื่องมือการวิจัยชนิดใด “ใช้รวบรวมความคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีมี
ต่อโรงเรียน” 
17. สถานการณ์ต่อไปนี้ควรเลือกใช้เครื่องมือการวิจัยชนิดใด “ใช้รวบรวมข้อมูลของเจเจที่ชอบนอน
หลับในห้องเรียน” 
18. “แบบสอบถามวัดความเชื่อมั่นในตนเอง ในด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ความเข้มแข็งทางจิตใจ ความกล้า  
การพึ่งตนเอง และความเป็นตัวของตัวเอง มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ต้ังแต่ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ผ่านการตรวจคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 0.4 – 1.0 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) 0.22 – 
0.58” 
จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านใดและควรรายงานคุณภาพของ
เครื่องมือด้านใดเพิ่มเติม 
 ก. รายงานอ านาจจ าแนก ไม่รายงานความเชื่อมั่น 
       ข. รายงานอ านาจจ าแนก ไม่รายงานความเที่ยงตรง 
 ค. รายงานความยากง่าย ไม่รายงานความเที่ยงตรง 
       ง. รายงานความเที่ยงตรง ไม่รายงานค่าอ านาจจ าแนก 
19. ครูเบลและครูบัวต้องการรู้ว่านักเรียนมีความรู้ในวิชาภาษาไทยมากขึ้นหรือไม่ หลังจากลองสอนผ่าน
บทเรียนออนไลน์ ครูเบลให้นักเรียนตอบแบบประเมิน ส่วนครูบัวให้นักเรียนท าแบบทดสอบ 
 ท่านคิดว่าครูคนใดมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้เหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด 
 ก. ครูเบล เพราะแบบประเมินสร้างและแปลผลคะแนนได้ง่าย 
       ข. ครูเบล เพราะแบบประเมินสามารถใช้สะท้อนเนื้อหาที่ต้องการวัดได้อย่างแม่นย า 
 ค. ครูบัว เพราะแบบทดสอบตรวจให้คะแนนง่าย และไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด 
 ง. ครูบัว เพราะแบบทดสอบสามารถวัดความสามารถของผู้เรียนได้ครอบคลุมทุกระดับพฤติกรรม 
20. ครูรพีต้องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องสมการระหว่าง
วิธีสอนแบบใช้แบบฝึกทักษะ และวิธีสอนแบบใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จึงท าวิจัยในชั้นเรียนโดยน า
วิจัยเชิงทดลองมาประยุกต์ใช้ 
 ท่านเห็นด้วยกับวิธีการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูรพีหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ก. เห็นด้วย เพราะรูปแบบวิจัยเชิงทดลองเป็นรูปแบบที่มีมาตรฐาน นิยมใช้ในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 ข. เห็นด้วย เพราะรูปแบบวิจัยเชิงทดลอง มีการควบคุมตัวแปร ท าให้สามารถตอบค าถามวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน 
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      ค. ไม่เห็นด้วย เพราะรูปแบบการท าวิจัยมีหลายรูปแบบ ในสถานการณ์นี้อาจจะใช้รูปแบบอ่ืนที่ท าง่าย
กว่าก็ได้ 
 ง. ไม่เห็นด้วย เพราะรูปแบบวิจัยเชิงทดลองมีความยุ่งยาก ไม่เหมาะที่จะน ามาประยกต์ใช้ในการท า
วิจัยในชั้นเรียน 
จงใช้ค าตอบต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 21 – 24 
      ก. กลุ่มเดียวมีการทดสอบหลังอย่างเดียว (one group posttest only design) 
      ข. กลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลัง (one group pretest posttest design) 
      ค. สองกลุ่มเปรียบเทียบทดสอบก่อนและหลัง (pretest posttest control group design) 
      ง. อนุกรมเวลา (time series) 
21. สถานการณ์ต่อไปนี้ควรเลือกใช้แบบแผนการทดลองแบบใด “มีการทดสอบภายหลังการทดลอง
หลายๆ ครั้ง” 
22. สถานการณ์ต่อไปนี้ควรเลือกใช้แบบแผนการทดลองแบบใด “ต้องมีเกณฑ์มาใช้ในการเปรียบเทียบ” 
23. สถานการณ์ต่อไปนี้ควรเลือกใช้แบบแผนการทดลองแบบใด “สามารถสะท้อนให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ” 
24. สถานการณ์ต่อไปนี้ควรเลือกใช้แบบแผนการทดลองแบบใด “สามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างการใช้และไม่ใช้นวัตกรรม” 
จงใช้ค าตอบต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 25 – 28 
     ก. การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียว (One Sample t-test) 
     ข. การทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระ (Independent t-test) 
     ค. การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (Dependent t-test) 
     ง. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 
25. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) ต้องใช้สถิติประเภทใด 
26. การเปรียบเทียบความรู้ระหว่างการสอนแบบบรรยายกับการสอนด้วยบทเรียนการ์ตูนแอนิเมชั่น          
ต้องใช้สถิติประเภทใด 
27. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังสอนด้วยบทเรียนการ์ตูนแอนิเมชั่น          
ต้องใช้สถิติประเภทใด 
28. การเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนเอกวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ เอกแอนิเมชั่น 
และเอกศิลปะการแสดง ต้องใช้สถิติประเภทใด 
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29. ครูมะนาวต้องการแก้ปัญหานักเรียนทุกคนในห้องของตนที่มีปัญหาด้านการออกเสียงค าภาษาอังกฤษ 
จึงคิดนวัตกรรมขึ้นมา หลังการทดลองใช้ ครูมะนาวให้นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบ และใช้สถิติทดสอบ t-
test 
 ท่านคิดว่าครูมะนาวใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 ก. เหมาะสม เพราะ t-test เป็นสถิติที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
 ข. เหมาะสม เพราะการใช้ t-test จะท าให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
       ค. ไม่เหมาะสม เพราะการวิจัยครั้งนี้ศึกษาประชากรทั้งหมด ไม่จ าเป็นต้องใช้  t-test 
 ง. ไม่เหมาะสม เพราะการใช้สถิติ t-test เพียงตัวเดียว ยังไม่สามารถสรุปผลการวิจัยได้ชัดเจน 
30. ลักษณะที่ดีของการสรุปผลการวิจัย คือข้อใด  
 ก. สมเหตุสมผล ตรงตามสมมติฐาน มีความชัดเจน 
 ข. มีความกะทัดรัด ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ค. ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย อยู่ในขอบเขตของผลการวิจัย  

ง. มีหลักฐานภายนอกสนับสนุนชัดเจน เปรียบเทียบผลงานของตนกับทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  259 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบวัดสมรรถนะการวิจัยด้านเจตคติ 
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แบบวัดสมรรถนะการวิจัยด้านเจตคติ 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความจริงของท่านมากที่สุด ท่านสามารถท า
เครื่องหมายได้เพียงช่องเดียวเท่านั้น โดยพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 
ท่านมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นตามข้อความต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
 

1  2  3  4  5 
น้อยที่สุด น้อย  ปานกลาง มาก  มากที่สุด 

 
ข้อ รายการ ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1 ฉันคิดว่าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพฒันาคุณภาพ

ผู้เรียน 
     

2 ฉันคิดว่าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ช่วยแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน      
3 ฉันคิดว่าขั้นตอนในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท าให้ครมูีวิสัยทัศน์มากขึ้น      
4 ฉันคิดว่าการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีขั้นตอนที่เป็นระบบตรวจสอบได้      
5 ฉันคิดว่าการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของครู      
6 ฉันคิดว่าการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท าให้ครทู างานเป็นระบบมากขึ้น      
7 ฉันคิดว่าการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นการเพิ่มภาระงานของครู      
8 ฉันชอบท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง      
9 ฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ใช้งานวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เปน็เครื่องมือในการ

พัฒนาผู้เรียน 
     

10 ฉันคิดว่าการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท าให้ครไูม่มีเวลาดูแลนักเรียนได้
อย่างเต็มที่ 

     

11 ฉันเต็มใจที่จะใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เปน็เครื่องมือในการพัฒนา
ผู้เรียน 

     

12 ฉันคิดว่าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นการยกมาตรฐานวิชาชีพครูให้สูงขึ้น      
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ข้อ รายการ ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

13 ฉันคิดว่าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีขั้นตอนที่ยุ่งซบัซ้อน ล าบากต่อการท า
ความเข้าใจ 

     

14 ฉันคิดว่าการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ไม่ยากเกินไปส าหรบั
ครู 

     

15 ฉันภูมิใจทีผ่ลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้เปน็ส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบ
การเรียนการสอน 

     

16 ฉันพร้อมที่จะอบรมเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้

     

17 ฉันมักจะพูดคุยกับเพื่อนครูถึงประโยชน์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      
18 หากมีการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ฉันมกัปฏิเสธ      
19 ฉันรู้สึกดทีี่มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณใ์นการท าวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู้

กับเพื่อนคร ู
     

20 ฉันพร้อมที่จะให้ค าแนะน าเพื่อนครูเกี่ยวกับการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      
21 ฉันรู้สึกดทีี่ชักจูงให้เพื่อนครูมาท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      
22 ฉันไม่เคยอ่านผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      
23 ฉันยินดีและพร้อมที่จะพฒันาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู ้
     

24 ฉันรู้สึกดทีี่ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มที่ในการท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 

     

25 ฉันรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเมื่อได้ใช้ความพยายามเพื่อให้การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนส าเร็จลงได ้
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แบบประเมินสมรรถนะการวิจัยด้านทักษะ 
 
ค าชี้แจง  พิจารณาเค้าโครงการวิจัยและให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน พร้อมทั้ งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
 
ข้อ รายการ คะแนน ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการปรับแก้ 0 1 2 3 4 
1 ชื่อเรื่องมีความชัดเจน น่าสนใจ       
2 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ชัดเจน สอดคล้องกับเรื่องที่ท าวิจัย 
      

3 ค าถามการวิจัย / วัตถุประสงค์การวิจัยมี
ความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง ถูกต้องตาม
หลักการวิจัย 

      

4 สมมติฐานการวิจัยวิจัยมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ถูกต้องตามหลักการวิจัย 

      

5 ขอบเขตด้านตัวแปรมีความสมเหตุสมผล 
สอดคล้องกับชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ 

      

6 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ชัดเจน เพียงพอต่อการวิจัย 

      

7 เหตุผลและความจ าเป็นในการท าวิจัยมีความ
สมเหตุสมผล 

      

8 ระบุนิยามศัพท์เฉพาะชัดเจน ครอบคลุมตัว
แปรที่ศึกษา 

      

9 กรอบแนวคิดในการวิจัยสะท้อนแนวคิดการ
วิจัยอย่างชัดเจน เป็นระบบ 

      

10 ระบุเครื่องมือการวิจัยและแสดงขั้นตอนการ
สร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
ครบถ้วน ถูกต้อง 
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ข้อ รายการ คะแนน ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับแก้ 0 1 2 3 4 

11 กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความ
ชัดเจนและเหมาะสม 

      

12 การเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้อง 
ตอบค าถามการวิจัยได้ 

      

 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพส าหรับแบบประเมินคุณภาพเค้าโครงการวิจัย 
 

1. ชื่อเรื่องมีความชัดเจน น่าสนใจ 
 0     หมายถึง  ไม่บ่งชี้วิธกีารวิจัย 
 1     หมายถึง  บ่งชี้วิธกีารวจิัย 
 2     หมายถึง  บ่งชี้วิธกีารวจิัย ระบุตัวแปรส าคัญที่ศึกษา ได้แก่ ตวัแปรต้นหรือตวัแปรตามอยา่งใด
อย่างหน่ึง เท่านั้น 
 3     หมายถึง  บ่งชี้วิธกีารวจิัย ระบุตัวแปรส าคัญที่ศึกษา ได้แก่ ตวัแปรต้นและตวัแปรตามครบถว้น 
 4     หมายถึง  บ่งชี้วิธกีารวจิัย ระบุตัวแปรส าคัญที่ศึกษา ได้แก่ ตวัแปรต้นและตวัแปรตาม และระบุ
ประชากรที่ศกึษา 
 
2. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ชดัเจน สอดคล้องกับเรื่องที่ท าวิจยั 

0     หมายถึง  ไม่ระบุความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 1     หมายถึง  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาไม่เกีย่วขอ้งกับเรื่องที่ท าวิจัย ไม่ได้ระบุให้เห็น
ประเด็นของปัญหาและความส าคัญในการท าวิจัย 
 2     หมายถึง  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาแสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาและ
ความส าคัญในการท าวิจัย แต่ยังไม่ครอบคลุมประเด็นทีศ่ึกษา เนือ้ความไม่ต่อเนื่องสอดคล้อง 
 3     หมายถึง  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาแสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาและ
ความส าคัญในการท าวิจัย ครอบคลุมประเด็นท่ีศกึษาโดยมีเหตุผลสนับสนุน เนื้อความไม่ต่อเนื่องสอดคล้อง 
 4     หมายถึง  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาแสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาและ
ความส าคัญในการท าวิจัย ครอบคลุมประเด็นท่ีศกึษาโดยมีเหตุผลสนับสนุน เนื้อความมคีวามกระชับตรง
ประเด็น 
 
3. ค าถามการวจิัย / วัตถุประสงค์การวิจัยมีความสอดคล้องกับชือ่เรื่อง ถูกต้องตามหลักการวิจัย 

0     หมายถึง  ค าถามการวิจยั / วัตถุประสงค์การวิจยัไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง 
1     หมายถึง  ค าถามการวิจยั / วัตถุประสงค์การวิจยัมีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง 

 2     หมายถึง  ค าถามการวิจยั / วัตถุประสงค์การวิจยัมีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง ระบุตัวแปรส าคัญ
ที่ศึกษา 
 3     หมายถึง  ค าถามการวิจยั / วัตถุประสงค์การวิจยัมีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง ระบุตัวแปรส าคัญ
ที่ศึกษา ระบุวิธีที่ศกึษา 
 4     หมายถึง  ค าถามการวิจยั / วัตถุประสงค์การวิจยัมีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง ระบุตัวแปรส าคัญ
ที่ศึกษา ระบุวิธีที่ศกึษา และระบุประชากรที่ศกึษา 
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4. สมมติฐานการวิจยัวจิัยมคีวามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ถกูต้องตามหลักการวจิัย 
0     หมายถึง  ไม่ระบุสมมตฐิานการวจิัย 
1     หมายถึง  ระบุสมมตฐิานการวิจัย แต่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั 

 2     หมายถึง  ระบุสมมตฐิานการวิจัย สอดคล้องกับวตัถุประสงคก์ารวจิัยเพยีงบางประเด็น 
 3     หมายถึง  ระบุสมมตฐิานการวิจัยครบถ้วนสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์การวิจยั แต่ให้รายละอียดไม่
ชัดเจน  
 4     หมายถึง  ระบุสมมตฐิานการวิจัยครบถ้วนสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์การวิจยั ให้รายละเอียด
ชัดเจนถูกต้องตามหลักการวิจัย 
 
5. ขอบเขตดา้นตวัแปรมีความสมเหตุสมผล สอดคล้องกับชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ 

0     หมายถึง  ไม่ระบุขอบเขตดา้นตัวแปร 
1     หมายถึง  ระบุขอบเขตดา้นตัวแปร เพียงบางส่วน ไม่ระบุรายละอียด 
2     หมายถึง  ระบุขอบเขตดา้นตัวแปร เพียงบางส่วน ให้รายละอียดไม่ชัดเจน  

 3     หมายถึง  ระบุขอบเขตดา้นตัวแปร ครบถว้น แต่ให้รายละอียดไม่ชัดเจน  
 4     หมายถึง  ระบุขอบเขตดา้นตัวแปร ครบถว้น มีความสมเหตสุมผล สอดคล้องกับชื่อเรื่องและ
วัตถุประสงค ์
 
6. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตัวอย่างชัดเจน เพยีงพอต่อการวิจัย 

0     หมายถึง  ไม่ระบุขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
1     หมายถึง  ระบุขอบเขตดา้นด้านประชากรหรือกลุ่มตัวอยา่งเพียงอยา่งเดียว 
2     หมายถึง  ระบุขอบเขตดา้นประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างเพียงอย่างเดยีว แตใ่ห้รายละอียดชัดเจน  

 3     หมายถึง  ระบุขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตัวอย่าง แตใ่ห้รายละอียดไมช่ัดเจน  
 4     หมายถึง  ระบุขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตัวอย่างชดัเจน ให้รายละเอยีดครบถว้น ขนาดกลุ่ม
ตัวอยา่งเพียงพอต่อการวจิัย 

 
7. เหตุผลและความจ าเป็นในการท าวิจยัมีความสมเหตุสมผล 

0     หมายถึง  เป็นเรื่องที่ไม่มคีวามจ าเป็นในการท าวจิัย 
1     หมายถึง  เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพียงอยา่งเดียว ไม่เกีย่วกับการจัดการเรียนการสอน 

 2     หมายถึง  เป็นเรื่องที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน และการแก้ปัญหาผู้เรียน 
 3     หมายถึง  เป็นเรื่องที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน การแก้ปัญหาผู้เรียน และไม่สามารถใช้วิธี
เดิมแก้ปัญหาได ้
 4     หมายถึง  เป็นเรื่องที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน การแก้ปัญหาผู้เรียน ไม่สามารถใชว้ิธีเดิม
แก้ปัญหาได้ และเป็นปัญหาที่ครสูามารถแก้ไขได้ดว้ยการท าวิจัยด้วยตนเอง 
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8. ระบุนิยามศัพท์เฉพาะชัดเจน ครอบคลุมตวัแปรที่ศึกษา 
0     หมายถึง  ไม่ระบุนิยามศัพท์เฉพาะ 
1     หมายถึง  ระบุนิยามศัพท์เฉพาะเพียงบางส่วน ให้รายละเอยีดไม่ชัดเจน  

 2     หมายถึง  ระบุนิยามศัพท์เฉพาะเพียงบางส่วน ให้รายละเอยีดชัดเจน  
 3     หมายถึง  ระบุนิยามศัพท์เฉพาะครอบคลุมตัวแปรครบถ้วน แต่ให้รายละเอียดไม่ชัดเจน  
 4     หมายถึง  ระบุนิยามศัพท์เฉพาะครอบคลุมตัวแปรครบถ้วน ให้รายละเอียดชัดเจน ใช้ข้อความ
กระชับ อ่านเข้าใจง่าย 
 
9. กรอบแนวคิดในการวจิัยสะท้อนแนวคิดการวิจัยอย่างชัดเจน เปน็ระบบ 

0     หมายถึง  ไม่ระบุกรอบแนวคิดในการวจิัย 
1     หมายถึง  ระบุกรอบแนวคิดในการวิจยั แต่ให้รายละเอยีดไมค่รบถ้วน  
2     หมายถึง  ระบุกรอบแนวคิดในการวิจยั ให้รายละเอียดครบถว้น สะท้อนแนวคิดการวิจัยเพียง

บางส่วน 
3     หมายถึง  ระบุกรอบแนวคิดในการวิจยั ให้รายละเอียดครบถว้นสะท้อนแนวคดิการวิจยั แต่วิธกีาร

ให้รายละเอียดไมเ่ป็นระบบ 
4     หมายถึง  ระบุกรอบแนวคิดในการวิจยั ให้รายละเอียดครบถว้นสะท้อนแนวคดิการวิจยัอย่าง

ชัดเจน วิธีการให้รายละเอยีดเป็นระบบมีความต่อเนื่องสอดคล้อง 
 

10. ระบุเครื่องมือและแสดงขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือการวจิัยครบถ้วน ถกูต้อง 
0     หมายถึง  ไม่ระบุเครื่องมือและไม่แสดงขั้นตอนการสร้าง และไม่ระบุรายละเอียดการหาคุณภาพ

เครื่องมือ 
1     หมายถึง  ระบุเครื่องมือและแสดงขั้นตอนการสร้างบางส่วน แต่ไม่ระบุรายละเอียดการหาคุณภาพ

เครื่องมือ 
2     หมายถึง  ระบุเครื่องมือและแสดงขั้นตอนการสร้างครบถว้น แต่ไม่ระบุรายละเอียดการหาคุณภาพ

เครื่องมือ 
3     หมายถึง  ระบุเครื่องมือและแสดงขั้นตอนการสร้างครบถว้น ระบุรายละเอียดการหาคุณภาพ

เครื่องมือไม่ชัดเจน 
4     หมายถึง  ระบุเครื่องมือและแสดงขั้นตอนการสร้างครบถว้น ระบุรายละเอียดการหาคุณภาพ

เครื่องมือครบถว้น ถูกต้อง 
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11. กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมคีวามชัดเจนและเหมาะสม 
0     หมายถึง  ไม่มีการระบุถงึกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1     หมายถึง  ระบุถึงกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วน ไม่ระบุเป็นขั้นตอน  

 2     หมายถึง  ระบุถึงกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขัน้ตอน แต่วิธีการให้รายละเอยีดไม่
ชัดเจน 
 3     หมายถึง  ระบุถึงกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขัน้ตอน วิธีการเก็บข้อมูลเหมาะสม 
ข้อความไม่กระชับ อ่านเขา้ใจยาก 
 4     หมายถึง  ระบุถึงกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอน วิธีการเก็บข้อมูลเหมาะสม ใช้
ข้อความกระชับ อ่านเขา้ใจงา่ย 
 
12. การเลือกใช้วิธกีารวิเคราะห์ขอ้มูลถูกต้อง ตอบค าถามการวจิัยได้ 

0     หมายถึง  ไม่มีการระบุวิธกีารท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1     หมายถึง  มีการระบุวิธกีารท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงบางส่วน และไม่ถูกตอ้ง 

 2     หมายถึง  มีการระบุวิธกีารท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงบางส่วน และถูกตอ้ง  
 3     หมายถึง  มีการระบุวิธกีารท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน และถูกต้อง แต่วิธกีารให้
รายละเอียดไม่ชดัเจน 
 4     หมายถึง  มีการระบุวิธกีารท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ให้รายละเอียดชัดเจน ตอบ
ค าถามการวจิัยได้ครบถ้วน 
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แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  270 

แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกระบวนการ 
 

ค าชี้แจงในการตอบแบบประเมิน 
1. ศึกษาเนื้อหาในเอกสารคู่มือกระบวนการชี้แนะกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ

กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. พิจารณาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกระบวนการ และท าเครื่องหมาย   
 ในช่อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมี
ความหมายของค่าระดับคะแนนดังนี้ 
 ค่าระดับคะแนนในช่อง “ความเหมาะสม” 
  ระดับคะแนน   5   หมายถงึ ความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ในระดบั มากที่สดุ 

  ระดับคะแนน   4   หมายถงึ ความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ในระดบั มาก 

  ระดับคะแนน   3   หมายถงึ ความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ในระดบั ปานกลาง 
  ระดับคะแนน   2   หมายถงึ ความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ในระดบั น้อย 

  ระดับคะแนน   1   หมายถงึ ความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ในระดบั น้อยที่สดุ 

ค่าระดับคะแนนในช่อง “ความเป็นไปได้” 
  ระดับคะแนน   5   หมายถงึ ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยูใ่นระดับ มากที่สุด 

  ระดับคะแนน   4   หมายถงึ ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยูใ่นระดับ มาก 

  ระดับคะแนน   3   หมายถงึ ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยูใ่นระดับ ปานกลาง 
  ระดับคะแนน   2   หมายถงึ ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยูใ่นระดับ นอ้ย 

  ระดับคะแนน   1   หมายถงึ ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยูใ่นระดับ นอ้ยที่สดุ 

 
ตัวอย่างการตอบแบบประเมิน 

เนื้อหา ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ชื่อกระบวนการ           
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
....................................................(เขียนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุง)...................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
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กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการ
วิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
1. ชื่อกระบวนการ 

กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย 
ของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เนื้อหา ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ชื่อกระบวนการ           
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
2. หลักการ 

1. การสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
2. การสร้างให้อาจารย์เกิดการเรียนรู้จากภายในตน เปิดความคิด เปิดใจและเปิดพลัง

ความมุ่งมั่น ควบคุมก ากับกระบวนการคิด 
3. การแก้ปัญหาร่วมกันด้วยการวิพากษ์ประสบการณ์ในอดีตน าสู่การค้นพบ 
4. การท าให้ครูเกิดการชี้น าตนเองเกิดการเรียนรู้จนบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์น าสู่ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมสู่การปฏิบัติ 
เนื้อหา ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2. หลักการ           
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
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3. วัตถุประสงค์ 
การวิจัยนี้ได้พัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะ 3) ด้านเจตคติ 
เนื้อหา ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3. วัตถุประสงค์           
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
4. องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 

กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของ
อาจารย์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน รายละเอียดดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมความพร้อม 
     - สร้างความไว้วางใจ 
     - กระตุ้นเปิดความคิด เปิดใจ เปิดพลังความมุ่งมั่น 
     - สร้างเป้าหมายในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัย 

2. ขั้นเติมเต็มความรู้ 
     - อบรมเพิ่มพูนความรู้     
     - เอกสารเสริมความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

3. ขั้นตกผลึกความคิดสู่การปฏิบัติ 
     - ใช้กลยุทธ์อภิปัญญาร่างประเด็นความคิด (วางแผนการคิด, ควบคุมการคิด, 
ประเมินการคิด) 

4. ขั้นชี้แนะเพื่อสร้างการเรียนรู้ 
     - ชี้แนะรายบุคคลตามปฏิทินการชี้แนะแบบ face to face และผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 

5. ขั้นไตร่ตรองสะท้อนคิด 
     - Feed - up: การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้, Feedback: การให้ข้อมูลย้อนกลับ,  
   Feed - forward: การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 
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เนื้อหา ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. องค์ประกอบเชิง
กระบวนการ 

          

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
 
 
5. แผนการจัดกิจกรรม 
ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนชี้แนะ 
 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม 
 กิจกรรมที่ 2 เพิ่มพูนความรู้ 
ระยะที่ 2 ปฏิบัติการชี้แนะ 
 กิจกรรมพบโค้ชครั้งที่ 1 ก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ 
 กิจกรรมพบโค้ชครั้งที่ 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กิจกรรมพบโค้ชครั้งที่ 3 ขอบเขตการวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะ 
 กิจกรรมพบโค้ชครั้งที่ 4 กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 
 กิจกรรมพบโค้ชครั้งที่ 5 แบบแผนการวิจัย 

กิจกรรมพบโค้ชครั้งที่ 6 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือ 
กิจกรรมพบโค้ชครั้งที่ 7 สถิติวิเคราะห์ข้อมูล 

ระยะที่ 3 ประเมินผลส าเร็จหลังการชี้แนะ 
 กิจกรรมที่ 1 ประเมินผลส าเร็จ 
 กิจกรรมที่ 2 ติดตามประเมินสมรรถนะ 
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เนื้อหา ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5. แผนการจัด
กิจกรรม 

          

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
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ตัวอย่างคู่มือกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ 
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จัดท ำโดย : นำงทิชำกรช์  อำทิตวรำกูล 
 

เอกสำรนี้เป็นส่วนหนึ่งของปริญญำนิพนธ์ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 
สำขำกำรวิจัยและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คู่มือ 
กระบวนกำรชี้แนะทำงปัญญำร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญำ 
เพื่อเสริมสมรรถนะกำรวิจัยของอำจำรย์โรงเรียนสำธิต 

สังกัดมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 

 



  277 

ค าน า 
 

 กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของ
อาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เป็นกระบวนการซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติต่อการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
เพื่อน าไปสู่การลงมือปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อันเป็นพื้นฐานในการ
สร้างครูนักวิจัยในสังคมการศึกษาต่อไป ซึ่งคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐาน หลักการ 
จุดมุ่งหมาย ขั้นตอนของกระบวนการ บทบาทของผู้ชี้แนะ แนวทางการใช้ค าถามส าหรับผู้ชี้แนะ 
บทบาทของผู้รับการชี้แนะ การประเมินผลการเรียนรู้ และแผนการใช้กระบวนการชี้แนะ 
 ผู้วิจัยหวังว่า กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะ
การวิจัยฯ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ตามหลักการและบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้ 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าคู่มือการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญา
ร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยฯ เล่มนี้ ให้ส าเร็จลุล่วงมาด้วยดีไว้ ณ โอกาส
น้ี 
 

นางทิชากรช์ อาทิตวรากูล 
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ส่วนท่ี 1 
สาระสังเขปของกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา 
เพื่อเสริมสมรรถนะการวจัิยของอาจารยโ์รงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ 
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สาระสังเขปของกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา 
เพื่อเสริมสมรรถนะการวจัิยของอาจารยโ์รงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ 
 สาระสังเขปของกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีสาระส าคัญ 9 
ส่วน ได้แก่ 1) แนวคิดพื้นฐาน  2) หลักการ 3) จุดมุ่งหมาย 4) ขั้นตอนของกระบวนการ 5) บทบาท
ของผู้ชี้แนะ 6) แนวทางการใช้ค าถามส าหรับผู้ชี้แนะ 7) บทบาทของผู้รับการชี้แนะ 8) การ
ประเมินผลการเรียนรู้ และ 9) การน ากระบวนการไปใช้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แนวคิดพื้นฐาน 

การพัฒนาอาจารย์ตามกระบวนการนี้มีความเชื่อว่าบุคคลมีศักยภาพที่จะเติบโตและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการนี้จึงให้ความเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
เชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพในตนที่สามารถพัฒนาตนเองได้โดยผ่านการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
รอบตัว และสร้างความหมายด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติจริง กระบวนการนี้จึงมุ่งพัฒนาครูให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากมิติด้านในที่น าสู่การเปลี่ยนแปลงภายนอกด้วยกลยุทธ์อภิปัญญาและ
การชี้แนะทางปัญญา 

 
หลักการ 

1. การสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
2. การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากภายในตน เปิดใจ เปิดพลังความคิด และพลังความ

มุ่งมั่นควบคุมก ากับกระบวนการคิด 
3. การชี้น าตนเองให้เกิดการเรียนรู้จนบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์น าสู่ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมสู่การปฏิบัติ 
5. การแก้ปัญหาร่วมกันด้วยการวิพากษ์ประสบการณ์ในอดีตน าสู่การค้นพบวิธีการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 
จุดมุ่งหมาย 

การวิจัยนี้ได้พัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ใน 3 ด้าน คือ 
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1. ด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย ความส าคัญของการวิจัย การส ารวจและ
วิเคราะห์ปัญหาการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย การก าหนดชื่อเรื่องการวิจัย ความเป็นมาของ
ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย การก าหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง นิยามศัพท์เฉพาะ การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจัย การ
ระบุเครื่องมือในการวิจัย การระบุวิธีตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยการสร้างและ
ก าหนดนวัตกรรม การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยและการเลือกใช้สถิติ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาผู้เรียน การวิเคราะห์
ข้อมูล การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย และการเขียนรายงาน
การวิจัย โดยวัดจากแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

2. ด้านทักษะการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการเขียนเค้า
โครงการวิจัยตามขั้นตอนของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดชื่อเรื่อง
การวิจัย ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย การก าหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย การทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจัย การระบุเครื่องมือในการวิจัย การระบุวิธีตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย การวางแผนเก็บข้อมูลการวิจัยและการเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยวัดจากผลการประเมินทักษะการเขียนเค้าโครงการวิจัย  

3. องค์ประกอบด้านเจตคติต่อการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในด้านการเห็นประโยชน์และคุณค่าของการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ และความพร้อมที่จะกระท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยวัดจากแบบสอบถามเจตคติ
ต่อการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 
ขั้นตอนของกระบวนการ 
 กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของ
อาจารย์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก รายละเอียดดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อม 
 1.1 สร้างความไว้วางใจ ผู้ชี้แนะกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะเปิดใจ เปิดความคิด เปิด

พลังความมุ่งมั่นให้ผู้รับการชี้แนะมองเห็นเป้าหมายในการด าเนินงาน 
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1.2 ก าหนดแผนการชี้แนะ ผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะร่วมกันก าหนดแผนการ
ชี้แนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัย 

 1.3 ให้สาระแก่นวิจัย ผู้ชี้แนะอบรมเพิ่มพูนความรู้โดยให้มโนทัศน์ส าคัญเกี่ยวกับ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้แก่ การก าหนดปัญหาการวิจัย การก าหนดชื่อเรื่องการวิจัย ความ
เป็นมาของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย การก าหนดประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง นิยามศัพท์เฉพาะ การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด สมมติฐานการ
วิจัย การระบุเครื่องมือในการวิจัย การระบุขั้นตอนการสร้างและวิธีตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย การเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย  

ขั้นท่ี 2 ปฏิบัติการชี้แนะ 
 2.1 ผสานความรู้ ผู้ชี้แนะใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะคิดทบทวนสาระ

ความรู้ที่เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมทั้งเติมเต็มความรู้และให้เรียนรู้ผ่านเอกสาร
เสริมความรู้  

2.2 ตกผลึกความคิดสู่การปฏิบติั ผู้ชี้แนะกระตุ้นให้ผู้ได้รับการชี้แนะใช้กลยุทธ์อภ 
ปัญญาประกอบด้วย การวางแผนการคิด (planning) การควบคุมความคิด (monitoring)  และการ
ประเมินการคิด (evaluation) เพื่อร่างประเด็นความคิดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 

2.3 ชี้แนะเพื่อสร้างการเรียนรู้ ผู้ชี้แนะให้การชี้แนะเป็นรายบุคคลแบบ face to  
face และผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความส าเร็จของการออกแบบการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ และผู้ได้รับการชี้แนะใช้กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย การ
วางแผนการคิด (planning) การควบคุมความคิด (monitoring)  และการประเมินการคิด 
(evaluation)  

2.4 สะท้อนผลการเรียนรู้ ผู้ชี้แนะกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะคิดทบทวน สะท้อน 
ความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่มุมมองความคิดและการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนา ด้วยเทคนิค Feed - up : การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ , Feedback : การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ , Feed - forward : การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด และผู้ได้รับการชี้แนะใช้
กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อการเรียนรู้ประกอบด้วย การวางแผนการคิด (planning) การควบคุม
ความคิด (monitoring)  และการประเมินการคิด (evaluation)  



  282 

 
 ขั้นท่ี 3 ทบทวนไตร่ตรอง 
  3.1 สะท้อนงานบุคคล ผู้ชี้แนะกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะมองย้อนเส้นทางการ
พัฒนาสมรรถนะการวิจัยของตนเอง และคิดไตร่ตรองถึงการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของตนเอง 

3.2 สะท้อนกระบวนการ ผู้ชี้แนะกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะร่วมกันสรุปกระบวนการ 
เรียนรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น และแลกเปลี่ยนแบ่งปันมุมมองความคิดเพื่อการพัฒนาต่อยอด 
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เทคนิคไตร่ตรองสะท้อนคิดส าหรับผู้ชี้แนะ  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (Feed – up) ผู้ชี้แนะให้ข้อมูล
พื้นฐานของการเรียนรู้แก่ผู้รับการชี้แนะ ได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อ
การเรียนรู้ ภาระงาน การประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนการให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ 
กระตุ้นแรงจูงใจภายในให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเองให้กับ
ผู้รับการชี้แนะ ซึ่งการ Feed – up สามารถกระท าได้ตลอดทุกช่วงเวลาที่ผู้ชี้แนะเห็นว่าผู้รับการ
ชี้แนะต้องการแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

2. การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ผู้ชี้แนะให้ข้อมูลย้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์ที่ช่วยให้ผู้รับการชี้แนะมีความมุ่งมั่นและพยายามที่จะเรียนรู้ ตลอดจนการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสาระส าคัญที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ชื่นชมการใช้ความพยายามและความมุ่งมั่น สะท้อนจุด
ดีและจุดที่ต้องพัฒนา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 

3. การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (Feed – forward) ผู้ชี้แนะให้ข้อมูล
เพื่อให้ผู้รับการชี้แนะสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยมีจุดเน้นไปที่
การเรียนรู้หรือการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นการให้ก าลังใจผู้ได้รับการชี้แนะ
เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาต่อยอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มความเข้าใจ 
พร้อมทั้งชี้ประเด็นที่ผู้ได้รับการชี้แนะควรศึกษาค้นคว้าหรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม 
 
CPQ Technique : เทคนิคทบทวนความเข้าใจก่อนถามต่อ ประกอบด้วย  

Clarify : จับประเด็นที่ก าลังสับสน 
Placement : ทวนซ้ าความเข้าใจเพื่อสรุป 
Question : ถามเปิดประเด็นเพื่อให้คิดต่อ 
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บทบาทของผู้ชี้แนะ 

1. ความไว้วางใจเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดของการชี้แนะ เป็นพลังสู่ผู้รับการชี้แนะ ผู้รับการ
ชี้แนะจะเกิดความเชื่อมั่นท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้ชี้แนะควรสร้างความไว้วางใจ 3 
ประการ ได้แก่  

1.1 ความรู้ ความสามารถของผู้ชี้แนะ ผู้ชี้แนะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
และมีทักษะการแก้ปัญหา  

1.2 ความเมตตากรุณาของผู้ชี้แนะ ผู้ชี้แนะต้องค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้รับการชี้แนะ 
จะได้รับ รักษาค ามั่นสัญญา ไม่ฉกฉวยโอกาสเพื่อประโยชน์ส่วนตน  

1.3 ความซื่อสัตย์ของผู้ชี้แนะ ผู้ชี้แนะต้องซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนเอง สะท้อน 
ผลการปฏิบัติของผู้รับการชี้แนะตามจริง 

2. สิ่งที่ผู้ชี้แนะควรปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่  
  2.1 สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความไว้วางใจ 
โดยการให้ก าลังใจ รับฟังผู้รับการชี้แนะอย่างต้ังใจและเข้าใจ และเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ เพื่อจุด
ประกายพลังใจ และพลังความคิด 

2.2 สร้างความตระหนักและความสนใจแก่ผู้รับการชี้แนะให้เห็นความส าคัญของ 
การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เงื่อนไขส ำหรับผู้รับกำรชี้แนะ 
 

ผู้รับการชี้แนะใช้กลยุทธ์อภิปัญญาเพ่ือก ากับการเรียนรู้มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผนการคิด (planning) ผู้รับการชี้แนะก าหนดแนวทางหรือ
วางแผนกระบวนการต่างๆ โดยเริ่มจากการก าหนดเป้าหมายและวิธีขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
  2. การควบคุมความคิด (monitoring) ผู้รับการชี้แนะสังเกตตรวจสอบตนเอง
อย่างสม่ าเสมอว่ากระบวนการเรียนรู้ของตนเองเป็นอย่างไร เกิดข้ึนแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  3. การประเมินการคิด (evaluation) ผู้รับการชี้แนะพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการที่ใช้ในการเรียนรู้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด  
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  2.3 ส่งเสริมสนับสนุน ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะคิดทบทวน สะท้อนคิด
อย่างเป็นระบบ พิจารณาถึงความส าเร็จและปัญหาจากการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้รับการชี้แนะตัดสินใจเลือกแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสม 
  2.4 ท้าทายและสนับสนุนให้ผู้รับการชี้แนะมีการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์
และต่อเนื่อง 
 3. สิ่งที่ผู้ชี้แนะไม่ควรปฏิบัติ 3 ประการ ได้แก่ (1) ไม่สั่ง (2) ไม่สอน และ (3) ไม่บอก
ค าตอบ เนื่องจากพฤติกรรม 3 ข้อนี้ ถ้าผู้ชี้แนะปฏิบัติจะเป็นการปิดโอกาสในการคิดและการ
สร้างสรรค์ของผู้รับการชี้แนะ 
 
แนวทางการใช้ค าถามส าหรับผู้ชี้แนะ 
 1. การใช้ค าถามเพื่อเปิดประเด็นในการสร้างความสัมพันธ์ 
  ตัวอย่างค าถาม : วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง 
    ถ้าพูดถึงการวิจัยอาจารย์รู้สึกอย่างไร 

อาจารย์คิดว่าการวิจัยมีความส าคัญอย่างไร 
 

 2. การใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 
  ตัวอย่างค าถาม :      (ผลงาน)   น่าสนใจมาก ช่วยอธิบายขยายรายละเอียดอีก  
                                          สักนิดได้ไหม 
         (ผลงาน)   มีแนวคิดพื้นฐานอย่างไร 
    แนวคิดที่สนับสนุนการแก้ปัญหานี้คืออะไร 
    จะมีวิธีการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร 
    มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
    มีรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหรือไม่  
  
 3. การใช้ค าถามเพื่อการไตร่ตรองสะท้อนคิด 
  ตัวอย่างค าถาม : ต้องการทบทวนค าตอบของตนอีกครั้งหรือไม่ อย่างไร 
    คาดว่าค าตอบของตนเองมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ อย่างไร 
    คิดว่ามีสิ่งใดที่ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ครั้งนี้ 
    ลองทบทวนตรวจสอบค าตอบของตนเองอีกครั้งจะดีกว่าหรือไม่  
                                        อย่างไร 
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    ประเด็นที่น่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติมน่าจะเป็นประเด็นใด 
    คิดว่าตนเองมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
    คิดว่ามีสิ่งใดที่ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ครั้งนี้ 
 
 4. การใช้ค าถามเพื่อให้เห็นภาพความส าเร็จของตนเอง 
  ตัวอย่างค าถาม : ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์คืออะไร 

ความส าเร็จที่เกิดขึ้นคืออะไร 
    อาจารย์พัฒนาตนเองสู่ความส าเร็จครั้งนี้ได้อย่างไร 
    อาจารย์เรียนรู้อะไรจากความส าเร็จครั้งนี้ และคิดว่าจะท าอะไร 
                                         ต่อไป 
    อาจารย์มีแนวคิดต่อยอดความส าเร็จครั้งนี้อย่างไร 
 
บทบาทของผู้รับการช้ีแนะ 
 1. การเปิดใจ เพราะเป็นการท างานที่ผู้รับการชี้แนะจะต้องปรับเปลี่ยนตนเอง ผู้รับการ
ชี้แนะควรเปิดใจกว้างในการด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกล
ยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
 2. เตรียมความพร้อม ศึกษาและท าความเข้าใจคู่มือกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ
กลยุทธ์   อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขของกระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิ
ปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
 4. มีความพร้อมในเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อเติมด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
 วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ระหว่างด าเนินกระบวนการ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม การตอบค าถาม การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ ประเมินจากใบกิจกรรม วิเคราะห์จากแบบ
บันทึกการชี้แนะ แบบบันทึกสะท้อนคิด และแบบบันทึกการด าเนินการวิจัย 
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2. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ 
ใช้กระบวนการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Group Interview) เพื่อส ารวจสภาพและปัญหาในการ

ใช้กระบวนการ วิเคราะห์ข้อมูลและสะท้อนคิดร่วมกันถึงสาเหตุของปัญหา 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
1. ส าหรับผู้รับการชี้แนะ ได้แก่ ใบกิจกรรม แบบบันทึกสะท้อนคิด แบบบันทึกการ

ด าเนินการวิจัย 
2. ส าหรับผู้ชี้แนะ ได้แก่ แบบบันทึกการชี้แนะ 
เกณฑ์การประเมินผล 
พิจารณาจากใบกิจกรรม แบบบันทึกสะท้อนคิด แบบบันทึกการด าเนินการวิจัย โดยผู้รับ

การชี้แนะบันทึกได้ครบถ้วนถูกต้อง 
 

การน ากระบวนการไปใช้ 
 การน ากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการ
วิจัยของอาจารย์ ผู้ชี้แนะด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ผู้ชี้แนะเตรียมความพร้อมในด้านแผนการใช้กระบวนการชี้แนะ เอกสารประกอบการใช้
กระบวนการชี้แนะ และสื่อ อุปกรณ์ประกอบการชี้แนะ ให้พร้อม 
 2. ผู้ชี้แนะด าเนินการตามแผนการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิ
ปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ ตามก าหนดการ วัน เวลา สถานที่และตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (รวม 20 ชั่วโมง) รายละเอียดแผนการใช้กระบวนการชี้แนะจ าแนกตาม
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ผู้ชี้แนะสรุปไว้ดังตาราง 1 และแผนการใช้กระบวนการชี้แนะ 
จ าแนกตามขั้นตอนของกระบวนการชี้แนะ ผู้ชี้แนะสรุปไว้ดังตาราง 2  
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ตารางที่ 1 แผนการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะ
การวิจัยของอาจารย์ จ าแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
 
ขั้นตอน กิจกรรม จุดประสงค์ ระยะเวลา 

(ชั่วโมง) 
1 เตรียมความพร้อม  
 1.1 สร้างความ

ไว้วางใจ 
 

1. เพื่อท าความเข้าใจกับผู้รับการชีแ้นะเกี่ยวกับการใชก้ระบวนการ
ชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการ
วิจัย 
2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะเปิดใจ เปิดความคิด เปิดพลังความ
มุ่งมั่นให้ผู้รับการชี้แนะมองเห็นเป้าหมายในการด าเนินงาน 

1 

 1.2 ก าหนดแผนการ
ชี้แนะ 

เพื่อร่วมกันวางแผนและก าหนดปฏิทินการด าเนินกิจกรรมระหว่าง
ผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ 

1 

 1.3 ให้สาระแก่นวจิัย 
 

เพื่อให้ผู้รับการชี้แนะมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

2 

2 ปฏิบัติการชี้แนะ  
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 2.1 เติมเต็มความรู้ 2.2 ตกผลึกความคิดสู่การ
ปฏิบัติ 2.3 ชี้แนะเพื่อสร้างการเรียนรู้ 2.4 สะท้อนผลการเรียนรู้ 
โดยในการพบโค้ชแต่ละครั้งจะปฏิบัติการชี้แนะครบทั้ง 4 ขั้นตอนย่อย 

 

 พบโค้ชครั้งที่ 1 
การก าหนดปัญ หา
และวัตถุประสงค์ 

เพื่อชี้แนะแนวทางให้ผู้รับการชี้แนะสามารถวิเคราะห์ปัญหาการ
วิจัยสู่การเขียนชื่อเรื่องวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย และประโยชน์ที่
ได้รับ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2 

 พบโค้ชครั้งที่ 2 
การทบทวนเอกสาร
และงานวจิัยที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อชี้แนะแนวทางให้ผู้รับการชี้แนะสามารถสืบค้นและเข้าใจ
หลักการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

2 

 พบโค้ชครั้งที่ 3 
การก าหนดขอบเขต
การวิจั ยและนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ 

เพื่อชี้แนะแนวทางให้ผู้รับการชี้แนะมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ระบุขอบเขตการวิจัยและเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ ได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

2 
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ขั้นตอน กิจกรรม จุดประสงค์ ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 พบโค้ชครั้งที่ 4 
การก าหนดกรอบ
แนวคิดและ
สมมติฐานการวิจยั 

เพื่อชี้แนะแนวทางให้ผู้รับการชี้แนะสามารถเขียนกรอบแนวคิด
และสมมติฐานการวิจัย ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2 

 พบโค้ชครั้งที่ 5 
การออกแบบการวจิัย 

เพื่อชี้แนะแนวทางให้ผู้รับการชี้แนะสามารถเลือกแบบแผนการ
วิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2 

 พบโค้ชครั้งที่ 6 
การเก็บรวบรวมข้อมูล
และเครื่องมือการวิจัย 
 

เพื่อชี้แนะแนวทางให้ผู้รับการชี้แนะสามารถเขียนวิธีเก็บรวบรวม
ข้อมูล ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2 

 พบโค้ชครั้งที่ 7 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เพื่อชี้แนะแนวทางให้ผู้รับการชี้แนะสามารถเขียนขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลและเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

2 

3 ทบทวนไตร่ตรอง  
 3.1 สะท้อนงาน

บุคคล 
 

เพื่อให้ผู้รับการชี้แนะมองย้อนเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะ
การวิจัยของตนเอง และคิดไตร่ตรองถึงการเรียนรู้และการ
เปลี่ยนแปลงของตนเอง 
 

1 

 3.2 สะท้อน
กระบวนการ 

เพื่อให้ผู้รับการชี้แนะร่วมกันสรุปกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดที่
เกิดขึ้น และแลกเปลี่ยนแบ่งปันมุมมองความคิดเพื่อการ
พัฒนาต่อยอด 

1 

รวมเวลา 20 
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ตารางที่ 2 แผนการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะ
การวิจัยของอาจารย์ จ าแนกตามขั้นตอนของกระบวนการชี้แนะ 

 
กิจกรรม 

กระบวนการชี้แนะ ฯ สมรรถนะการวิจัย 
ข้ันท่ี 1 ข้ันท่ี 2 ข้ันท่ี 3 ความรู้ ทักษะ เจต

คติ 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 

เตรียมความพร้อม             
- แนะน ากระบวนการชี้แนะ             

- สร้างความไว้วางใจ             

- ก าหนดแผนการชี้แนะ             

- ให้สาระแก่นวิจัย             
พบโค้ชคร้ังที่ 1 การก าหนดปัญหา
และวัตถุประสงค์ 
- การเขียนชื่อเรื่องวิจัย 
- การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย 
- ประโยชน์ท่ีได้รับ 

            

พบโค้ชคร้ังที่ 2 การทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- การสืบค้น  และทบทวนเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

            

พบโค้ชคร้ังที่ 3 การก าหนดขอบเขต
การวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะ 
- ป ร ะ ช า ก ร  ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  /
กลุ่มเป้าหมาย 
- ตัวแปรที่ศึกษา 
- ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
- เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
- นิยามศัพท์เฉพาะ 

            

พบโค้ชครั้ งที่  4  การก าหนดกรอบ
แนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 
- กรอบแนวคิดในการวิจัย 
- สมมติฐานการวิจัย 

            

พบโค้ชครั้งท่ี 5 การออกแบบการวิจัย 
- แบบแผนการวิจัย  
- แบบแผนการทดลอง 
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กิจกรรม 

กระบวนการชี้แนะ ฯ สมรรถนะการวิจัย 
ข้ันท่ี 1 ข้ันท่ี 2 ข้ันท่ี 3 ความรู้ ทักษะ เจต

คติ 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 

พบโค้ชคร้ังที่  6  การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและเครื่องมือการวิจัย 
- วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
- เครื่องมือการวิจัย 
- ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือ 

            

พบโค้ชคร้ังที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
- ขั้นตอนการวิคราะห์ข้อมูลและการ
เลือกใช้สถิติ 

            

ทบทวนไตร่ตรอง             
- สะท้อนรายบุคคล             

- สะท้อนกระบวนการ             

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  292 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนท่ี 2 
แผนการใช้กระบวนการช้ีแนะ 
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แผนการจัดกิจกรรม 
เตรียมความพร้อม (สร้างความไว้วางใจ ก าหนดแผนการชี้แนะ)             เวลา 2 ชั่วโมง                                     

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อท าความเข้าใจกับผู้รับการชี้แนะเกี่ยวกับการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญา
ร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่ อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ โรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. เพื่อร่วมกันวางแผนและก าหนดปฏิทินการด าเนินกิจกรรมระหว่างผู้ชี้แนะกับผู้รับการ
ชี้แนะ 

 
เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผลที่คาดหวัง 
 1. เกิดความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ 
 2. ได้แผนการด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 
ระยะเวลา กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
1 ชั่วโมง กิจกรรมย่อย 1 :  

สร้างความ
ไว้วางใจ  

- ผู้ชี้แนะสร้างความสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจให้
เกิดขึ้นในกลุ่ม โดยการซักถามพูดคุย แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และใช้ค าถามกระตุ้นเปิดความคิด เปิดใจ 
เปิดพลังความมุ่งมั่น 
- ผู้ชี้แนะแนะน าการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาฯ 
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ
ต้องด าเนินการ และประโยชน์ที่ผู้รับการชี้แนะจะได้รับจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
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ระยะเวลา กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
1 ชั่วโมง กิจกรรมย่อย 2 : 

ก าหนดแผนการ
ชี้แนะ 

- ผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะร่วมกันก าหนดแผนการชี้แนะ 
โดยระบุลงในใบกิจกรรมที่ 1 : ปฏิทินเพื่อวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรม 
- ผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สะท้อนผลกิจกรรม โดยบันทึกสะท้อนคิด และบันทึกการ
ชี้แนะ 
- ผู้ชี้แนะสรุปกิจกรรมและชี้แจงภาระงานเพิ่มเติมที่ผู้รับ
การชี้แนะควรปฏิบัติ และการบันทึกแบบบันทึกการ
ด าเนินการวิจัย 

 
สื่อ/อุปกรณ์/เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
 1. เอกสารคู่มือการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. ใบกิจกรรมที่ 1 : ปฏิทินเพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรม 
 3. แบบบันทึกการชี้แนะ 
 4. แบบบันทึกสะท้อนคิด 
 5. แบบบันทึกการด าเนินการวิจัย 
 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
 วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ระหว่างด าเนินกระบวนการ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม การตอบค าถาม การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ ประเมินจากใบกิจกรรม วิเคราะห์จากแบบ
บันทึกการชี้แนะ แบบบันทึกสะท้อนคิด และแบบบันทึกการด าเนินการวิจัย 

2. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ 
ใช้กระบวนการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Group Interview) เพื่อส ารวจสภาพและปัญหาในการ

ใช้กระบวนการ วิเคราะห์ข้อมูลและสะท้อนคิดร่วมกันถึงสาเหตุของปัญหา 
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
1. ส าหรับผู้รับการชี้แนะ ได้แก่ ใบกิจกรรม แบบบันทึกสะท้อนคิด แบบบันทึกการ

ด าเนินการวิจัย 
2. ส าหรับผู้ชี้แนะ ได้แก่ แบบบันทึกการชี้แนะ 
เกณฑ์การประเมินผล 
พิจารณาจากใบกิจกรรม แบบบันทึกสะท้อนคิด แบบบันทึกการด าเนินการวิจัย โดยผู้รับ

การชี้แนะบันทึกได้ครบถ้วนถูกต้อง 
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แบบบันทึกการช้ีแนะ 
ครั้งที่ 1 วันที่................................................................... 
ผู้รับการชี้แนะ.................................................................. 
 
สิ่งท่ีอยากจะพัฒนาด้านสมรรถนะการวิจัย 
...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
เป้าหมาย 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
การวางแผนการท างานที่จะไปสู่เป้าหมาย 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
การสนับสนุนท่ีต้องการ 
.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกสะท้อนคิด  
 

 ค าชี้แจง : 
 1. การบันทึกนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของท่าน จึงขอให้
ท่านเขียนบันทึกอย่างอิสระ ตามความเป็นจริง 
 2. โปรดทบทวนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสมรรถนะการวิจัยของท่าน ทั้งในด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ และบันทึกผลการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะการวิจัย 
ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้กระบวนการชี้แนะทางปัญญาฯ แต่ละครั้ง 
 
ผู้บันทึก................................................................................................. 
บันทึกครั้งที่ 1  
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

ความสามารถในการออกแบบการวิจัย 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

ความสามารถในการจัดท าเค้าโครงการวิจัย 
.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... ...........
...................................................................................................................................... 

เจตคติที่ดีต่อการวิจัย 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกการด าเนินการวิจัย ครั้งท่ี 1 
ระหว่างวันท่ี ..............................ถึง..................................... 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไป 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับพฤติกรรมของท่าน  

พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช่ 
1. สืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจจะท าวิจัย   
2. พูดคุยกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจจะท าวิจัย   
3. จดบันทึกสาระที่ได้เรียนรู้   
ส่วนที่ 2 บันทึกกิจกรรม 
ค าชี้แจง : โปรดระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของท่าน 
ครั้งที่ วันที่ กิจกรรมที่ท า 
1  

 
 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

ส่วนที่ 3 บันทึกถึงโค้ช 
ค าชี้แจง : โปรดระบุค าถามข้องใจที่อยากปรึกษาโค้ชหรือปัญหาท่ีพบในระหว่างด าเนินกิจกรรม
การวิจัย 
ค าถามข้องใจที่อยากปรึกษา

โค้ช 
 
 
 

ปัญหา  
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แผนการจัดกิจกรรม 
เตรียมความพร้อม (ให้สาระแก่นวิจัย)                                                เวลา 2 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้รับการชี้แนะมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการออกแบบการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาโดยสังเขปเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้แก่ การก าหนดปัญหาการวิจัย 
การก าหนดชื่อเรื่องการวิจัย ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขต
ของการวิจัย การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นิยามศัพท์เฉพาะ การทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจัย การระบุเครื่องมือในการวิจัย การระบุขั้นตอนการสร้าง
และวิธีตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัย การเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การรายงานผลการวิเคราะห์
ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย  
ผลที่คาดหวัง 
 ผู้รับการชี้แนะมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ได้ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลา กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
30 นาท ี กิจกรรมย่อย 1 : แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ ์
- ผู้ ชี้ แ น ะ เปิ ด โอก าส ให้ ผู้ รั บ ก า รชี้ แ น ะ ไ ด้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

1 ชั่วโมง  กิ จกรรมย่ อย  2  : อบ รมให้
สาระแก่นวิจัย 

- ผู้ชี้แนะอบรมให้ความรู้โดยสังเขปเกี่ยวกับการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  

30 นาท ี กิ จกรรมย่อย  3  : ส รุปองค์
ความรู ้

- ผู้ชี้แนะเปิดโอกาสให้ผู้รับการชี้แนะสรุปองค์
ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สะท้อนผลกิจกรรม โดยบันทึกสะท้อนคิด  
- ผู้ชี้แนะสรุปกิจกรรมและชี้แจงภาระงานเพิ่มเติม
ที่ผู้รับการชี้แนะควรปฏิบัติ และการบันทึกแบบ
บันทึกการด าเนินการวิจัย 
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สื่อ/อุปกรณ์/เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
 1. เอกสารเสริมความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 2. พาวเวอร์พอยท์ประกอบการบรรยาย 
 3. แบบบันทึกสะท้อนคิด 
 4. แบบบันทึกการด าเนินการวิจัย 
 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
 วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ระหว่างด าเนินกระบวนการ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม การตอบค าถาม การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ ประเมินจากใบกิจกรรม วิเคราะห์จากแบบ
บันทึกสะท้อนคิด และแบบบันทึกการด าเนินการวิจัย 

2. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ 
ใช้กระบวนการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Group Interview) เพื่อส ารวจสภาพและปัญหาในการ

ใช้กระบวนการ วิเคราะห์ข้อมูลและสะท้อนคิดร่วมกันถึงสาเหตุของปัญหา 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
ส าหรับผู้รับการชี้แนะ ได้แก่ ใบกิจกรรม แบบบันทึกสะท้อนคิด แบบบันทึกการด าเนินการ

วิจัย 
เกณฑ์การประเมินผล 
พิจารณาจากใบกิจกรรม แบบบันทึกสะท้อนคิด แบบบันทึกการด าเนินการวิจัย โดยผู้รับ

การชี้แนะบันทึกได้ครบถ้วนถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  302 

แบบบันทึกสะท้อนคิด  
 
ผู้บันทึก................................................................................................. 
บันทึกครั้งที่ 2  
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย 
..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

ความสามารถในการออกแบบการวิจัย 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

ความสามารถในการจัดท าเค้าโครงการวิจัย 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

เจตคติที่ดีต่อการวิจัย 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
          การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกการด าเนินการวิจัย ครั้งท่ี 2 
ระหว่างวันท่ี ..............................ถึง..................................... 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไป 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับพฤติกรรมของท่าน  

พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช่ 
1. สืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจจะท าวิจัย   
2. พูดคุยกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจจะท าวิจัย   
3. จดบันทึกสาระที่ได้เรียนรู้   
4. ถามผู้รู้เมื่อเกิดข้อสงสัย   
5. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น   
 
ส่วนที่ 2 บันทึกกิจกรรม 
ค าชี้แจง : โปรดระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของท่าน 
ครั้งที่ วันที่ กิจกรรมที่ท า 
1   
2   
3   
4   
5   

 
ส่วนที่ 3 บันทึกถึงโค้ช 
ค าชี้แจง : โปรดระบุค าถามข้องใจที่อยากปรึกษาโค้ชหรือปัญหาท่ีพบในระหว่างด าเนินกิจกรรม
การวิจัย 
ค าถามข้องใจที่อยากปรึกษา

โค้ช 
 
 
 

ปัญหา  
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แผนการจัดกิจกรรม 
พบโค้ชครั้งท่ี 1 การก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์                      เวลา 2 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อชี้แนะแนวทางให้ผู้รับการชี้แนะสามารถวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยสู่การเขียนชื่อเรื่อง
วิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย และประโยชน์ที่ได้รับ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เนื้อหาสาระ 
 หลักการและเทคนิคการเขียนชื่อเรื่องวิจัย การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย และประโยชน์ที่
ได้รับ 
ผลที่คาดหวัง 
 ผู้รับการชี้แนะมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปัญหา เขียนชื่อเรื่องวิจัย เขียน
วัตถุประสงค์การวิจัย และประโยชน์ที่ได้รับ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 
ระยะเวลา กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
30 นาท ี ขั้นเติมเต็มความรู้ - ผู้ชี้ แนะซักถามทบทวนและเติมเต็มความรู้

เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา 
การเขียนชื่อเรื่องวิจัย การเขียนวัตถุประสงค์การ
วิจัย และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 1 ชั่วโมง  ขั้ นตกผลึ กความ คิดสู่ การ
ปฏิบัติ 
 

ผู้ชี้แนะให้ผู้รับการชี้แนะท าใบกิจกรรมที่ 2 โดยใช้    
กลยุทธ์อภิปัญญาร่างประเด็นความคิด (วาง
แผนการคิด, ควบคุมการคิด, ประเมินการคิด)  

 ขั้นชี้แนะเพื่อสร้างการเรียนรู้ - ผู้ชี้แนะให้ค าชี้แนะเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้รับการ
ชี้แนะได้พัฒนาชื่อเรื่องวิจัย เขียนวัตถุประสงค์การ
วิจัย และเขียนประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ ซึ่งเป็น
การชี้แนะแบบ face to face โดยชี้แนะเพื่อขยาย 
และทบทวนความคิด เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ถูกต้อง 

 

ระยะเวลา กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
30 นาท ี ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู ้ - ผู้รับการชี้แนะเขียนแบบบันทึกสะท้อนคิด ผู้
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ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะร่วมกันสะท้อนผลการ
เรียนรู้ โดยผู้ชี้แนะจะต้องมีการให้ข้อมูลกระตุ้น
การเรียนรู้, ให้ข้อมูลย้อนกลับ และให้ข้อมูลเพื่อ
การเรียนรู้ต่อยอดอย่างเหมาะสม ผู้ชี้แนะบันทึก
แบบชี้แนะ 
- ผู้ ชี้ แนะสรุปกิจกรรมและชี้ แจงภาระงาน
เพิ่มเติมที่ผู้รับการชี้แนะควรปฏิบัติ และการ
บันทึกแบบบันทึกการด าเนินการวิจัย 

 
สื่อ/อุปกรณ์/เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
 1. ใบกิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข สู่การออกแบบการวิจัย 
 2. แบบบันทึกการชี้แนะ 
 3. แบบบันทึกสะท้อนคิด 
 4. แบบบันทึกการด าเนินการวิจัย 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
 วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ระหว่างด าเนินกระบวนการ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม การตอบค าถาม การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ ประเมินจากใบกิจกรรม วิเคราะห์จากแบบ
บันทึกการชี้แนะ แบบบันทึกสะท้อนคิด และแบบบันทึกการด าเนินการวิจัย 

2. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ 
ใช้กระบวนการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Group Interview) เพื่อส ารวจสภาพและปัญหาในการ

ใช้กระบวนการ วิเคราะห์ข้อมูลและสะท้อนคิดร่วมกันถึงสาเหตุของปัญหา 
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
1. ส าหรับผู้รับการชี้แนะ ได้แก่ ใบกิจกรรม แบบบันทึกสะท้อนคิด แบบบันทึกการ

ด าเนินการวิจัย 
2. ส าหรับผู้ชี้แนะ ได้แก่ แบบบันทึกการชี้แนะ 
เกณฑ์การประเมินผล 
พิจารณาจากใบกิจกรรม แบบบันทึกสะท้อนคิด แบบบันทึกการด าเนินการวิจัย โดยผู้รับ

การชี้แนะบันทึกได้ครบถ้วนถูกต้อง 
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ใบกิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข สู่การออกแบบการวิจยั 
 
ผู้รับการชี้แนะ .............................................................................................................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ .................................................................................................... 
 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข สู่การออกแบบการวิจัย 
1. อาจารย์ต้องการศึกษาปัญหาอะไร (ตัวแปรตาม) 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
2. อาจารย์จะใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหา (ตัวแปรต้น) 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
3. อาจารย์ท าการศึกษาปัญหากับใคร (กลุ่มตัวอย่าง) 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
4. ชื่อเรื่องวิจัย 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
5. วัตถุประสงค์การวิจัย 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
6. ประโยชน์ของการวิจัย 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 2 การใช้กลยุทธ์อภิปัญญาร่างประเด็นความคิด 
 

กลยุทธ์ ประเด็นพิจารณา 
การวางแผนการ
คิด 

ก าหนดเป้าหมาย : 
 
 

 ระบุสิ่งที่จะท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย : 
 
 

ควบคุมการคิด ชื่อเรื่อง มีองค์ประกอบ 3 ส่วน 
 ตัวแปร (สะท้อนตัวแปรต้น ตัวแปรตาม) 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 สะท้อนวิธีการวิจัย 

 วัต ถุ ป ระส ง ค์ ก าร
วิจัย 

มีลักษณะดังนี้ 
 ใช้ค าว่าเพื่อ + ค ากริยาที่สามารถวัดได้สังเกตได้ 
 สอดคล้องกับปัญหาวิจัย 
 สอดคล้องกับค าถามวิจัย 
 ล าดับวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน (กรณีมีมากกว่า 1 

ข้อ) 

 ประโยชน์ของการ
วิจัย 

มีลักษณะดังนี้ 
 ระบุว่าผลปลายทางที่เกิดขึ้นจากการศึกษาจะท า
ให้เกิดสิ่งใด 

ประเมินการคิด ทบทวนระหว่างทาง คอยปรับแผนให้เป็นไปตามเป้า :  
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แบบบันทึกการช้ีแนะ 
 
 
ครั้งที่ 3 วันที่................................................................... 
ผู้รับการชี้แนะ.................................................................. 
 

ข้อมูล ความคิดเห็น 
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แบบบันทึกสะท้อนคิด  
 
ผู้บันทึก................................................................................................. 
บันทึกครั้งที่ 3  
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนชื่อเรื่องวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ 
......................................................................................................................... .....................
..................................................................................................................................... 
          ความสามารถในการเขียนชื่อเรื่องวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

เจตคติที่ดีต่อการวิจัย 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
          การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกการด าเนินการวิจัย ครั้งท่ี 3 
ระหว่างวันท่ี ..............................ถึง..................................... 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไป 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับพฤติกรรมของท่าน  

พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช่ 
1. สืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนชื่อเรื่องวิจัย วัตถุประสงค์
การวิจัย และประโยชน์ของการวิจัย 

  

2. พูดคุยกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับชื่อเรื่องวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย และ
ประโยชน์ของการวิจัย 

  

3. จดบันทึกสาระที่ได้เรียนรู้   
4. ถามผู้รู้เมื่อเกิดข้อสงสัย   
5. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น   
ส่วนที่ 2 บันทึกกิจกรรม 
ค าชี้แจง : โปรดระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของท่าน 
ครั้งที่ วันที่ กิจกรรมที่ท า 
1   
2   
3   
4   
5   

ส่วนที่ 3 บันทึกถึงโค้ช 
ค าชี้แจง : โปรดระบุค าถามข้องใจที่อยากปรึกษาโค้ชหรือปัญหาท่ีพบในระหว่างด าเนินกิจกรรม
การวิจัย 
ค าถามข้องใจที่อยากปรึกษา

โค้ช 
 
 
 

ปัญหา  
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แผนการจัดกิจกรรม 
พบโค้ชครั้งท่ี 2 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง              เวลา 2 ชั่วโมง 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อชี้แนะแนวทางให้ผู้รับการชี้แนะสามารถสืบค้นและเข้าใจหลักการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  
เนื้อหาสาระ 
 หลักการและเทคนิคเกี่ยวกับการสืบค้นและทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ผลที่คาดหวัง 
 ผู้รับการชี้แนะสามารถสืบค้นและทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลา กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
30 นาท ี ขั้นเติมเต็มความรู้ - ผู้ชี้แนะซักถามทบทวนความรู้และประสบการณ์

เกี่ ยวกับการสืบ ค้นและทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเติมเต็มความรู้ในประเด็น
ที่ยังมีความเข้าใจคาดเคลื่อน 

 1 ชั่วโมง  ขั้ นตกผลึ กความ คิดสู่ การ
ปฏิบัติ 
 

ผู้ชี้แนะให้ผู้รับการชี้แนะท าใบงานที่ 3 โดยใช้กล
ยุทธ์อภิปัญญาร่างประเด็นความคิด (วางแผนการ
คิด, ควบคุมการคิด, ประเมินการคิด)  

 ขั้นชี้แนะเพื่อสร้างการเรียนรู้ - ผู้ชี้แนะให้ค าชี้แนะเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้รับการ
ชี้แนะได้สามารถสืบค้นและทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ครอบคลุมกับประเด็นที่จะ
ท าการวิจัย ซึ่งเป็นการชี้แนะแบบ face to face 
โดยชี้แนะเพื่อขยาย และทบทวนความคิด เพื่อ
สร้างการเรียนรู้ท่ีถูกต้อง 
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ระยะเวลา กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
30 นาท ี ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู ้ - ผู้รับการชี้แนะเขียนแบบบันทึกสะท้อนคิด ผู้

ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะร่วมกันสะท้อนผลการ
เรียนรู้ โดยผู้ชี้แนะจะต้องมีการให้ข้อมูลกระตุ้น
การเรียนรู้, ให้ข้อมูลย้อนกลับ และให้ข้อมูลเพื่อ
การเรียนรู้ต่อยอดอย่างเหมาะสม ผู้ชี้แนะบันทึก
แบบชี้แนะ 
- ผู้ชี้แนะสรุปกิจกรรมและชี้แจงภาระงานเพิ่มเติม
ที่ผู้รับการชี้แนะควรปฏิบัติ และการบันทึกแบบ
บันทึกการด าเนินการวิจัย 

 
สื่อ/อุปกรณ์/เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
 1. ใบกิจกรรมที่ 3 แนวทางการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. แบบบันทึกการชี้แนะ 
 3. แบบบันทึกสะท้อนคิด 
 4. แบบบันทึกการด าเนินการวิจัย 
 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
 วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ระหว่างด าเนินกระบวนการ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม  การตอบค าถาม การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ ประเมินจากใบกิจกรรม วิเคราะห์จากแบบ
บันทึกการชี้แนะ แบบบันทึกสะท้อนคิด และแบบบันทึกการด าเนินการวิจัย 

2. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ 
ใช้กระบวนการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Group Interview) เพื่อส ารวจสภาพและปัญหาในการ

ใช้กระบวนการ วิเคราะห์ข้อมูลและสะท้อนคิดร่วมกันถึงสาเหตุของปัญหา 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
1. ส าหรับผู้รับการชี้แนะ ได้แก่ ใบกิจกรรม แบบบันทึกสะท้อนคิด แบบบันทึกการ

ด าเนินการวิจัย 
2. ส าหรับผู้ชี้แนะ ได้แก่ แบบบันทึกการชี้แนะ 
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เกณฑ์การประเมินผล 
พิจารณาจากใบกิจกรรม แบบบันทึกสะท้อนคิด แบบบันทึกการด าเนินการวิจัย โดยผู้รับ

การชี้แนะบันทึกได้ครบถ้วนถูกต้อง 
 
ใบกิจกรรมที่ 3 แนวทางการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
อาจารย์ .............................................................................................................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................................... 
 
ตอนที่ 1 แนวทางในการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. ก าหนดหัวข้อที่ต้องสืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
................................................................................................................... ...........................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
2. แหล่งข้อมูลที่คิดว่าสามารถสืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 2 การใช้กลยุทธ์อภิปัญญาร่างประเด็นความคิด 
 

กลยุทธ์ ประเด็นพิจารณา 
การวางแผนการ
คิด 

ก าหนดเป้าหมาย : 
 
 

 ระบุสิ่งที่จะท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย : 
 
 

ควบคุมการคิด เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง 

จะต้องมีลักษณะดังนี้ 
 เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาเท่านั้น 
 เอกสารย้อนหลังไม่เกิน 5-10 ป ี 
 มีการเรียบเรียงสรุปเนื้อหาที่เขียนขึ้นเอง ไม่คัดลอก
มาจากเอกสารต้นทางทั้งหมด 
 ไม่มีการคัดลอกเนื้อหามาจากการวิจัย วิทยานิพนธ์ 
ปริญญานิพนธ ์ยกเว้นผลการวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 มีการจัดเรียงเนื้อหาเป็นขั้นตอน 
 มีการจัดพิมพ์และอ้างอิงเนื้อหาถูกต้องและ
เหมาะสม 

ประเมินการคิด ทบทวนระหว่างทาง คอยปรับแผนให้เป็นไปตามเป้า :  
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แบบบันทึกการช้ีแนะ 
 
 
ครั้งที่ 3 วันที่................................................................... 
ผู้รับการชี้แนะ.................................................................. 
 

ข้อมูล ความคิดเห็น 
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แบบบันทึกสะท้อนคิด  
 
ผู้บันทึก................................................................................................. 
บันทึกครั้งที่ 4  
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
          ความสามารถในการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

เจตคติที่ดีต่อการวิจัย 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
          การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

256 
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แบบบันทึกการด าเนินการวิจัย ครั้งท่ี 4 
ระหว่างวันท่ี ..............................ถึง..................................... 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไป 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับพฤติกรรมของท่าน  

พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช่ 
1. สืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
2. พูดคุยกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับแนวทางในการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
3. จดบันทึกสาระที่ได้เรียนรู้   
4. ถามผู้รู้เมื่อเกิดข้อสงสัย   
5. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น   
 

ส่วนที่ 2 บันทึกกิจกรรม 
ค าชี้แจง : โปรดระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของท่าน 
ครั้งที่ วันที่ กิจกรรมที่ท า 
1   
2   
3   
4   
5   

 

ส่วนที่ 3 บันทึกถึงโค้ช 
ค าชี้แจง : โปรดระบุค าถามข้องใจที่อยากปรึกษาโค้ชหรือปัญหาท่ีพบในระหว่างด าเนินกิจกรรม
การวิจัย 
ค าถามข้องใจที่อยากปรึกษา

โค้ช 
 
 
 

ปัญหา  
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แผนการจัดกิจกรรม 
พบโค้ชครั้งท่ี 3 การก าหนดขอบเขตการวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะ     เวลา 2 ชั่วโมง 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อชี้แนะแนวทางให้ผู้รับการชี้แนะมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถระบุขอบเขตการวิจัย
และเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  
เนื้อหาสาระ 
 หลักการและเทคนิคเกี่ยวกับการระบุขอบเขตการวิจัย ได้แก่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง (หรือ
กลุ่มเป้าหมาย) ตัวแปรที่ศึกษา ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง และการ
เขียนนิยามศัพท์เฉพาะ 
 
ผลที่คาดหวัง 
 ผู้รับการชี้แนะสามารถระบุขอบเขตการวิจัย และเขียนนิยามศัพท์เฉพาะได้ 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลา กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
30 นาท ี ขั้นเติมเต็มความรู้ - ผู้ชี้แนะซักถามทบทวนความรู้ที่เกี่ยวกับการระบุ

ขอบเขตการวิจัยและการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ 
และเติมเต็มความรู้ในประเด็นที่ยังมีความเข้าใจ
คาดเคลื่อน 

 1 ชั่วโมง  ขั้ นตกผลึ กความ คิดสู่ ก าร
ปฏิบัติ 
 

ผู้ชี้แนะให้ผู้รับการชี้แนะท าใบงานที่ 4 โดยใช้กล
ยุทธ์อภิปัญญาร่างประเด็นความคิด (วางแผนการ
คิด, ควบคุมการคิด, ประเมินการคิด)  

 ขั้นชี้แนะเพื่อสร้างการเรียนรู้ - ผู้ชี้แนะให้ค าชี้แนะรายบุคคลเพื่อให้ผู้รับการชี้แนะ
สามารถระบุขอบเขตการวิจัยและเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ
ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการชี้แนะแบบ face to face โดย
ชี้แนะเพื่อขยาย และทบทวนความคิด เพื่อสร้างการ
เรียนรู้ที่ถูกต้อง 
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ระยะเวลา กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
30 นาท ี สะท้อนผลการเรียนรู้ - ผู้รับการชี้แนะเขียนแบบบันทึกสะท้อนคิด ผู้

ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะร่วมกันสะท้อนผลการ
เรียนรู้ โดยผู้ชี้แนะจะต้องมีการให้ข้อมูลกระตุ้น
การเรียนรู้, ให้ข้อมูลย้อนกลับ และให้ข้อมูลเพื่อ
การเรียนรู้ต่อยอดอย่างเหมาะสม ผู้ชี้แนะบันทึก
แบบชี้แนะ 
- ผู้ชี้แนะสรุปกิจกรรมและชี้แจงภาระงานเพิ่มเติม
ที่ผู้รับการชี้แนะควรปฏิบัติ และการบันทึกแบบ
บันทึกการด าเนินการวิจัย 

 
สื่อ/อุปกรณ์/เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
 1. ใบกิจกรรมที่ 4 ขอบเขตการวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะ 
 2. แบบบันทึกการชี้แนะ 
 3. แบบบันทึกสะท้อนคิด 
 4. แบบบันทึกการด าเนินการวิจัย 
 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
 วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ระหว่างด าเนินกระบวนการ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม การตอบค าถาม การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ ประเมินจากใบกิจกรรม วิเคราะห์จากแบบ
บันทึกการชี้แนะ แบบบันทึกสะท้อนคิด และแบบบันทึกการด าเนินการวิจัย 

2. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ 
ใช้กระบวนการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Group Interview) เพื่อส ารวจสภาพและปัญหาในการ

ใช้กระบวนการ วิเคราะห์ข้อมูลและสะท้อนคิดร่วมกันถึงสาเหตุของปัญหา 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
1. ส าหรับผู้รับการชี้แนะ ได้แก่ ใบกิจกรรม แบบบันทึกสะท้อนคิด แบบบันทึกการ

ด าเนินการวิจัย 
2. ส าหรับผู้ชี้แนะ ได้แก่ แบบบันทึกการชี้แนะ 
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เกณฑ์การประเมินผล 
พิจารณาจากใบกิจกรรม แบบบันทึกสะท้อนคิด แบบบันทึกการด าเนินการวิจัย โดยผู้รับ

การชี้แนะบันทึกได้ครบถ้วนถูกต้อง 
 

ใบกิจกรรมที่ 4 ขอบเขตการวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะ 
 
อาจารย์ .............................................................................................................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................................... 
 
ตอนที่ 1 ขอบเขตการวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง (หรือกลุ่มเป้าหมาย) 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
4. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 



  322 

ตอนท่ี 2 การใช้กลยุทธ์อภิปัญญาร่างประเด็นความคิด 
 

กลยุทธ์ ประเด็นพิจารณา 
การวางแผนการ
คิด 

ก าหนดเป้าหมาย : 
 
 

 ระบุสิ่งที่จะท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย : 
 
 

ควบคุมการคิด ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง (หรือกลุ่มเป้าหมาย) 
 ระบุว่าเป็นนักเรียนกลุ่มใดชัน้ใด 
 ระบุจ านวนวา่มเีท่าใด 
 ระบุว่าได้กลุ่มดงักล่าวมาอยา่งไร (เลือกหรือสุ่มอย่างไร) 

 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา 
การศึกษาเชงิส ารวจ/กรณีศกึษา 
 มีการระบุตวัแปรหลัก 
การศึกษาเชงิทดลอง 
 ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ 
 ตัวแปรตาม 

 ระยะเวลาที่ ใช้ในการ
วิจัย 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวจิัย 
 ระบุช่วงเวลาทัง้หมด 
 ระบุช่วงเวลาเริ่มต้นถึงส้ินสุด 

 เนื้ อ ห า ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
ทดลอง 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
(กรณีศกึษาเชงิทดลอง) 
 ระบุเนื้อหาสาระของเรื่องที่ท าการทดลอง 

 นิยามศัพท์เฉพาะ  มีค าส าคญัตามชื่อเรื่อง 
 มีค าส าคญัตามตวัแปรที่ศึกษา 
 นิยามเป็นความหมายเฉพาะของเรื่องที่ท าการศึกษา
จริงๆ ไม่ใช่ความหมายทั่วๆ ไป 

ประเมินการคิด ทบทวนระหว่างทาง คอยปรับแผนให้เป็นไปตามเป้า :  
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แบบบันทึกการช้ีแนะ 
 
ครั้งที่ 4 วันที่................................................................... 
ผู้รับการชี้แนะ.................................................................. 
 

ข้อมูล ความคิดเห็น 
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แบบบันทึกสะท้อนคิด  
ผู้บันทึก................................................................................................. 
บันทึกครั้งที่ 5  
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดขอบเขตการวิจัยและการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ 
............................................................................................................................. .................
...................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
          ความสามารถในการก าหนดขอบเขตการวิจัยและการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

เจตคติที่ดีต่อการวิจัย 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
          การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  325 

แบบบันทึกการด าเนินการวิจัย ครั้งท่ี 5 
ระหว่างวันท่ี ..............................ถึง..................................... 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไป 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับพฤติกรรมของท่าน  

พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช่ 
1. สืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการก าหนดขอบเขตการวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะ   
2. พูดคุยกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับแนวทางในการก าหนดขอบเขตการวิจัยและนิยามศัพท์
เฉพาะ 

  

3. จดบันทึกสาระที่ได้เรียนรู้   
4. ถามผู้รู้เมื่อเกิดข้อสงสัย   
5. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น   
 

ส่วนที่ 2 บันทึกกิจกรรม 
ค าชี้แจง : โปรดระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของท่าน 
ครั้งที่ วันที่ กิจกรรมที่ท า 
1   
2   
3   
4   
5   

 

ส่วนที่ 3 บันทึกถึงโค้ช 
ค าชี้แจง : โปรดระบุค าถามข้องใจที่อยากปรึกษาโค้ชหรือปัญหาท่ีพบในระหว่างด าเนินกิจกรรม
การวิจัย 
ค าถามข้องใจที่อยากปรึกษา

โค้ช 
 
 
 

ปัญหา  
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ตัวอย่างการน าคู่มือกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ สู่การปฏิบัติ 

(เครื่องมือส าหรับผู้ชี้แนะ) 
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ตัวอย่างการน าคู่มือกระบวนการชี้แนะทางปัญญา ฯ สู่การปฏิบัติ 

(เครื่องมือส าหรับผู้รับการชี้แนะ) 
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แผนการจัดกิจกรรม 
เตรียมความพร้อม (สร้างความไว้วางใจ ก าหนดแผนการชี้แนะ) 
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แผนการจัดกิจกรรม 
เตรียมความพร้อม (ให้สาระแก่นวิจัย) 
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แผนการจัดกิจกรรม 
พบโค้ชครั้งท่ี 1 การก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค ์
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แผนการจัดกิจกรรม 
พบโค้ชครั้งท่ี 2 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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แผนการจัดกิจกรรม 
พบโค้ชครั้งท่ี 3 การก าหนดขอบเขตการวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางทิชากรช์ อาทิตวรากูล 
วัน เดือน ปี เกิด 22 พฤษภาคม 2520 
สถานที่เกิด จ.เพชรบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2542  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาคณิตศาสตร์  

จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ.2551  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  
สาขาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา  
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2561  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์  
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 9/61 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 38 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ ฯ 
10250   
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