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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา และมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังน้ี 1. เพ่ือศึกษาความต้องการและแนวทางการบริหารงานวิจัย
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารงานวิจัยใน
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 3. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารงานวิจัยใน
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วิธีดําเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษา 
ความต้องการและแนวทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา จํานวน 400 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ในเรื่องการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Selection) 
จํานวน 9 คน       2) การสร้างรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จํานวน 9 คน และ 3) การประเมินรูปแบบการบริหาร
งานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา จํานวน 180 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการและแนวทางการบริหารงานวิจัยใน
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาประกอบด้วย (1) ด้านปัจจัยการบริหารงานวิจัยใน
สถานศึกษา (2) ด้านกระบวนการบริหารงานวิจัยแบบประเมินเสริมพลัง และ (3) ด้านผลการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานวิจัยในสถานศึกษา 2) การสร้างรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักดังนี้ องค์ประกอบหลักที่ 1 ปัจจัยการบริหารงานวิจัยสู่
ความสําเร็จ องค์ประกอบหลักที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิจัยแบบประเมินเสริมพลัง และองค์ประกอบหลักที่ 
3 ผลการพัฒนาคุณภาพการวิจัยในสถานศึกษา 3) การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และความมีประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด 
 
คําสําคัญ :  รูปแบบการบริหารงานวิจัย / สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 
 
          *นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
         **อาจารย์ประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 

 

รูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
A Research Management Model for the Schools under the Office of 

Secondary Educational Service Area 
อรุณศรี เงินเสือ* 

Arunsri Nguensua 
ฉลอง ชาตรูประชีวิน** 

Chalong Chartruprachewin 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา และมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังน้ี 1. เพ่ือศึกษาความต้องการและแนวทางการบริหารงานวิจัย
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารงานวิจัยใน
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 3. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารงานวิจัยใน
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วิธีดําเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษา 
ความต้องการและแนวทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา จํานวน 400 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ในเรื่องการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Selection) 
จํานวน 9 คน       2) การสร้างรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จํานวน 9 คน และ 3) การประเมินรูปแบบการบริหาร
งานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา จํานวน 180 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการและแนวทางการบริหารงานวิจัยใน
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาประกอบด้วย (1) ด้านปัจจัยการบริหารงานวิจัยใน
สถานศึกษา (2) ด้านกระบวนการบริหารงานวิจัยแบบประเมินเสริมพลัง และ (3) ด้านผลการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานวิจัยในสถานศึกษา 2) การสร้างรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักดังนี้ องค์ประกอบหลักที่ 1 ปัจจัยการบริหารงานวิจัยสู่
ความสําเร็จ องค์ประกอบหลักที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิจัยแบบประเมินเสริมพลัง และองค์ประกอบหลักที่ 
3 ผลการพัฒนาคุณภาพการวิจัยในสถานศึกษา 3) การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และความมีประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด 
 
คําสําคัญ :  รูปแบบการบริหารงานวิจัย / สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 
 
          *นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
         **อาจารย์ประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.23  No.1  January - April 2017         ISSN 2408 - 0845
56

ABSTRACT 
The main purpose of this research study was to develop a research management model for 
the schools under the Office of Secondary Educational Service Areas.  The specific purposes of 
the research were 1. to study the current conditions of research management practices in the 
schools under the Office of Secondary Educational Service Areas. 2. to construct a research 
management model for the schools under the Office of Secondary Educational Service Areas. 
3. to evaluate the constructed model of research management for the schools under the 
Office of Secondary Educational Service Areas. The research procedure followed three steps : 
1) studying the current conditions of research management practices in the schools under the 
Office of Secondary Educational Service Areas. The data sources were the administrators, 
teachers and personnel in the schools of 400 persons and the 9 experts with knowledge and 
research in schools. 2) Constructing a research management model for the schools under the 
Office of Secondary Educational Service Areas. The data sources were 9 purposely selected 
experts with knowledge and research in schools. 3) Evaluating the constructed model of 
research management for its possibility and usefulness. Sources of data were 180 informants 
who were purposely selected teachers and school personnel under the Office of Secondary 
Educational Service Areas. The Statistics used for data analysis were means and standard 
deviation. These are the research findings : 1.The current condition of research  practices in 
schools under the Ofice of Secondary Educational Service Area  were 1) the research 
management inputs in schools, 2) the process of research management with empowerment 
evaluation and 3) the quality development of research management in schools. 2. The 
constructed of the research management model for the schools under the Office of 
Secondary Educational Service Area consisted of three principle components namely : 
component 1 : the successful research management factors. Component 2 : the management 
process of empowerment evaluation. Component 3 : the quality development  of research 
management 3. The results of evaluating the constructed research management model  
reveals the possibility level for implementation was in the “high” level and the usefulness 
was in the “highest” level.  
 

Keywords :  Research Management Model / The Office of Secondary Educational Service  
                 Areas 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การวิจัยเป็นกระบวนการในการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ น่าเชื่อถือ และเป็นเครื่องมือสําคัญ
ของการพัฒนาประเทศ เป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เป็นกระบวนการที่ทําให้มนุษย์รู้จักคิดและสร้าง
ความรู้ท่ีน่าเชื่อถือได้ ไม่ว่าประเทศใดต่างใช้ผลการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาของประเทศเพ่ือความก้าวหน้าและเข้มแข็ง 
การวิจัยจึงสําคัญต่อการชี้นําทิศทางการเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่า การวิจัยเป็นภารกิจท่ีย่ิงใหญ่เป็นกลไกสร้าง
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการสนับสนุนการวิจัยจึงเป็นการสนับสนุนเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดความรู้

ใหม่ท่ีหลากหลายอันเป็นสิ่งจําเป็นในการสร้างปัญญาแก่มนุษย์เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ (วิจารณ์  
พานิช, 2556, หน้า 1)  

ในปัจจุบันมีกฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวนโยบายต่างๆ ในการกําหนดบทบาทหน้าท่ีในด้านการวิจัย
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่สภาพการวิจัยในปัจจุบันประเทศไทย มีนักวิจัยน้อยมากและงานวิจัย  
ส่วนใหญ่จะเป็นวิทยานิพนธ์ โดยความรู้ส่วนใหญ่จะไม่นําไปใช้ประโยชน์เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา อีกท้ังยังไม่มี
การบูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน (พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์, 2549, หน้า 38) และเม่ือพิจารณาจาก 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ในรอบแรก (พ.ศ. 2554-2558) พบว่า มาตรฐานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังมีน้อย (วิทยากร      
เชียงกูล, 2551, หน้า 77) และผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) ก็พบเช่นกันว่า 
ตัวชี้วัดในมาตรฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2553ข, หน้า 50) และในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 
ได้ให้ความสําคัญของการทําวิจัยของครู ซ่ึงกําหนดไว้ในด้านท่ี 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาท่ี 7 ตัวบ่งชี้ 7.7     
ท่ีกําหนดให้ครูต้องมีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ 
การสอน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน, 2553ก, หน้า 7) และ 
จากสภาพปัจจบุนัเกี่ยวกับการวิจัยในประเทศไทย จะพบว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นท้ังด้านปริมาณนักวิจัย และคุณภาพ
ของงานวิจัยเป็นประเด็นท่ีต้องหาแนวทางแก้ไขผลงานวิจัยของ เฉลิมลาภ ทองอาจ (2546, หน้า 182) พบว่า 
ประเทศไทยขาดแคลนรูปแบบการบริหารการวิจัยในสถานศึกษา จะเห็นได้ชัดว่าหน่วยงานในโรงเรียนหรือระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยนั้น แม้จะมีผู้เชี่ยวชาญมากในเร่ืองของการวิจัย แต่ระบบของการ
สนับสนุนและการบริหารในหน่วยงาน ยังไม่เข้มแข็งเท่าท่ีควร ความจริงท่ีพบ คือ ครูต้องหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอ
คําปรึกษาด้านการวิจัยด้วยตนเอง การกํากับและติดตามผลการวิจัยไม่ได้รับการสนใจหรือปฏิบัติและต้องสร้าง               
ความตระหนักว่าการบริหารการวิจัยในโรงเรียน ไม่ใช่การสร้างงานใหม่ให้กับครูแต่เป็นความพยายามท่ีจะ
แก้ปัญหาผู้เรียนท่ีเกิดขึ้นในการเรียนการสอน ถ้าบุคลากรท่ีเก่ียวข้องเข้าใจถึงกระบวนการวิจัยควบคู่กับการ
พัฒนาการเรียนการสอนจะเกิดคุณภาพได้อย่างแท้จริง  

จากการท่ีสถานศึกษาขาดรูปแบบการบริหารการวิจัยที่ดี ส่งผลถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาไม่มีคุณภาพไปด้วยซ่ึงจากผลการวิจัยของ ศศิธร เขียวกอ และคนอ่ืนๆ (2554, หน้า 165) พบว่า 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก พบปัญหาท่ีควรได้รับการแก้ไข และเป็นปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ
ผู้เรียน มี 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการผลิตและพัฒนาครู และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารและจัดการศึกษา สาเหตุของปัญหาในการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกที่
สําคัญข้อหน่ึง คือครูขาดการทําวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงเป็นประจักษ์พยานเอกสารท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีและผลงาน
การปฏิบัติท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของผู้เรียน และคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และพบว่า 
ครูขาดความรู้ ทักษะ และมีความกังวลในการทําวิจัย ครูทําวิจัยในชั้นเรียนน้อยไม่ต่อเนื่องไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการเรียนรู้ และผลการวิจัยพบว่า ครูยังไม่เข้าใจการทําวิจัยในช้ันเรียน ยังไม่บูรณาการการจัดทําวิจัยกับ
การจัดการเรียนการสอนให้เป็นเรื่องเดียวกัน นอกจากนี้ ผลการวิจัยของ พงศธร จิระวุฒินันท์ (2551) พบว่า 
ครูผู้สอน มีปัญหาในการทําวิจัยอยู่ในระดับมาก เช่น วัสดุอุปกรณ์และแหล่งวิชาการที่ใช้ในการค้นคว้าไม่
เพียงพอ ขาดงบประมาณในการทําวิจัย ขาดการสนับสนุนงบประมาณหาวิทยากรและผู้เช่ียวชาญเพ่ือให้ความรู้
ในการทําวิจัย ครูผู้สอนขาดอิสระทางความคิดตามขั้นตอนของการวิจัย ขาดการสนับสนุนการทําวิจัย          
จากผู้บริหาร ขาดทักษะในการวางแผนการวิจัย ขาดความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียน    
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ABSTRACT 
The main purpose of this research study was to develop a research management model for 
the schools under the Office of Secondary Educational Service Areas.  The specific purposes of 
the research were 1. to study the current conditions of research management practices in the 
schools under the Office of Secondary Educational Service Areas. 2. to construct a research 
management model for the schools under the Office of Secondary Educational Service Areas. 
3. to evaluate the constructed model of research management for the schools under the 
Office of Secondary Educational Service Areas. The research procedure followed three steps : 
1) studying the current conditions of research management practices in the schools under the 
Office of Secondary Educational Service Areas. The data sources were the administrators, 
teachers and personnel in the schools of 400 persons and the 9 experts with knowledge and 
research in schools. 2) Constructing a research management model for the schools under the 
Office of Secondary Educational Service Areas. The data sources were 9 purposely selected 
experts with knowledge and research in schools. 3) Evaluating the constructed model of 
research management for its possibility and usefulness. Sources of data were 180 informants 
who were purposely selected teachers and school personnel under the Office of Secondary 
Educational Service Areas. The Statistics used for data analysis were means and standard 
deviation. These are the research findings : 1.The current condition of research  practices in 
schools under the Ofice of Secondary Educational Service Area  were 1) the research 
management inputs in schools, 2) the process of research management with empowerment 
evaluation and 3) the quality development of research management in schools. 2. The 
constructed of the research management model for the schools under the Office of 
Secondary Educational Service Area consisted of three principle components namely : 
component 1 : the successful research management factors. Component 2 : the management 
process of empowerment evaluation. Component 3 : the quality development  of research 
management 3. The results of evaluating the constructed research management model  
reveals the possibility level for implementation was in the “high” level and the usefulness 
was in the “highest” level.  
 

Keywords :  Research Management Model / The Office of Secondary Educational Service  
                 Areas 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การวิจัยเป็นกระบวนการในการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ น่าเชื่อถือ และเป็นเครื่องมือสําคัญ
ของการพัฒนาประเทศ เป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เป็นกระบวนการที่ทําให้มนุษย์รู้จักคิดและสร้าง
ความรู้ท่ีน่าเชื่อถือได้ ไม่ว่าประเทศใดต่างใช้ผลการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาของประเทศเพ่ือความก้าวหน้าและเข้มแข็ง 
การวิจัยจึงสําคัญต่อการชี้นําทิศทางการเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่า การวิจัยเป็นภารกิจที่ย่ิงใหญ่เป็นกลไกสร้าง
การเปลี่ยนแปลง ดังน้ันการสนับสนุนการวิจัยจึงเป็นการสนับสนุนเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดความรู้

ใหม่ท่ีหลากหลายอันเป็นสิ่งจําเป็นในการสร้างปัญญาแก่มนุษย์เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ (วิจารณ์  
พานิช, 2556, หน้า 1)  

ในปัจจุบันมีกฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวนโยบายต่างๆ ในการกําหนดบทบาทหน้าท่ีในด้านการวิจัย
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่สภาพการวิจัยในปัจจุบันประเทศไทย มีนักวิจัยน้อยมากและงานวิจัย  
ส่วนใหญ่จะเป็นวิทยานิพนธ์ โดยความรู้ส่วนใหญ่จะไม่นําไปใช้ประโยชน์เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา อีกท้ังยังไม่มี
การบูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน (พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์, 2549, หน้า 38) และเม่ือพิจารณาจาก 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ในรอบแรก (พ.ศ. 2554-2558) พบว่า มาตรฐานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังมีน้อย (วิทยากร      
เชียงกูล, 2551, หน้า 77) และผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) ก็พบเช่นกันว่า 
ตัวชี้วัดในมาตรฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2553ข, หน้า 50) และในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 
ได้ให้ความสําคัญของการทําวิจัยของครู ซ่ึงกําหนดไว้ในด้านท่ี 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาท่ี 7 ตัวบ่งชี้ 7.7     
ท่ีกําหนดให้ครูต้องมีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ 
การสอน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน, 2553ก, หน้า 7) และ 
จากสภาพปัจจบุนัเกี่ยวกับการวิจัยในประเทศไทย จะพบว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นท้ังด้านปริมาณนักวิจัย และคุณภาพ
ของงานวิจัยเป็นประเด็นท่ีต้องหาแนวทางแก้ไขผลงานวิจัยของ เฉลิมลาภ ทองอาจ (2546, หน้า 182) พบว่า 
ประเทศไทยขาดแคลนรูปแบบการบริหารการวิจัยในสถานศึกษา จะเห็นได้ชัดว่าหน่วยงานในโรงเรียนหรือระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้น แม้จะมีผู้เชี่ยวชาญมากในเร่ืองของการวิจัย แต่ระบบของการ
สนับสนุนและการบริหารในหน่วยงาน ยังไม่เข้มแข็งเท่าท่ีควร ความจริงท่ีพบ คือ ครูต้องหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอ
คําปรึกษาด้านการวิจัยด้วยตนเอง การกํากับและติดตามผลการวิจัยไม่ได้รับการสนใจหรือปฏิบัติและต้องสร้าง               
ความตระหนักว่าการบริหารการวิจัยในโรงเรียน ไม่ใช่การสร้างงานใหม่ให้กับครูแต่เป็นความพยายามท่ีจะ
แก้ปัญหาผู้เรียนท่ีเกิดขึ้นในการเรียนการสอน ถ้าบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจถึงกระบวนการวิจัยควบคู่กับการ
พัฒนาการเรียนการสอนจะเกิดคุณภาพได้อย่างแท้จริง  

จากการท่ีสถานศึกษาขาดรูปแบบการบริหารการวิจัยที่ดี ส่งผลถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาไม่มีคุณภาพไปด้วยซ่ึงจากผลการวิจัยของ ศศิธร เขียวกอ และคนอ่ืนๆ (2554, หน้า 165) พบว่า 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก พบปัญหาท่ีควรได้รับการแก้ไข และเป็นปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ
ผู้เรียน มี 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการผลิตและพัฒนาครู และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารและจัดการศึกษา สาเหตุของปัญหาในการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกที่
สําคัญข้อหน่ึง คือครูขาดการทําวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงเป็นประจักษ์พยานเอกสารท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีและผลงาน
การปฏิบัติท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของผู้เรียน และคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และพบว่า 
ครูขาดความรู้ ทักษะ และมีความกังวลในการทําวิจัย ครูทําวิจัยในชั้นเรียนน้อยไม่ต่อเนื่องไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการเรียนรู้ และผลการวิจัยพบว่า ครูยังไม่เข้าใจการทําวิจัยในชั้นเรียน ยังไม่บูรณาการการจดัทําวิจัยกับ
การจัดการเรียนการสอนให้เป็นเร่ืองเดียวกัน นอกจากนี้ ผลการวิจัยของ พงศธร จิระวุฒินันท์ (2551) พบว่า 
ครูผู้สอน มีปัญหาในการทําวิจัยอยู่ในระดับมาก เช่น วัสดุอุปกรณ์และแหล่งวิชาการท่ีใช้ในการค้นคว้าไม่
เพียงพอ ขาดงบประมาณในการทําวิจัย ขาดการสนับสนุนงบประมาณหาวิทยากรและผู้เช่ียวชาญเพ่ือให้ความรู้
ในการทําวิจัย ครูผู้สอนขาดอิสระทางความคิดตามขั้นตอนของการวิจัย ขาดการสนับสนุนการทําวิจัย          
จากผู้บริหาร ขาดทักษะในการวางแผนการวิจัย ขาดความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียน    
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การสอนเพื่อนําไปเป็นหัวข้อการวิจัย โดยสรุปจะเห็นว่าปัญหาต่างๆ ดังท่ีกล่าวมาล้วนแต่ต้องอาศัยกลไกของการ
บริหารการวิจัยในการดําเนินการท้ังสิ้น ดังนั้น ภายหลังการปฏิรูปการศึกษา “การวิจัย” จึงถูกนํามาใช้เป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ องค์ความรู้ ความจริงต่างๆ เพ่ือให้มีการวางกรอบทิศทางการวิจัยทางการศึกษา
ท่ีชัดเจนส่งผลให้การดําเนินการการวิจัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี  

เนื่องจากมีสถานศึกษาในประเทศไทยมากกว่าสามหมื่นโรง มีนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเกือบ
แปดล้านคน พบปัญหาการจัดการศึกษาท่ีควรต้องได้รับการแก้ไขอย่างจําเป็นเร่งด่วนคือปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ ปัญหานักเรียนออกกลางคัน ปัญหาคุณลักษณะอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ตลอดจนปัญหาด้านคุณภาพการจัดการศึกษา แนวทางแก้ไขปัญหาแนวทางหนึ่งคอื การส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทําวิจัยทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษา
ท่ีสามารถนํามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ 

จากความสําคัญและความเป็นมาของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบ
การบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีสอดคล้องกับการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยรูปแบบดังกล่าวจะทําให้การดําเนินการบริหารงานวิจัย
ในสถานศึกษานําไปสู่การจัดการศึกษาในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ และสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ผลการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือพัฒนางานในหน้าท่ี
ให้มีคุณภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการและแนวทางของรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 
 3. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยดําเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาความต้องการและแนวทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดังน้ี 
            ขั้นท่ี 1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดยการวิเคราะห์เน้ือหา  
            ขั้นท่ี 1.2 การศึกษาความต้องการปัจจัยสนับสนุนในการดําเนินงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ได้มาโดยการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถามความต้องการปัจจัยสนับสนุนในการดําเนินงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา มี 3 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพทั่วไป ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความ
ต้องการปัจจัยสนับสนุนในการดําเนินงานวิจัยฯ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

จํานวน 20 ข้อ และตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นคําถามปลายเปิด (Open 
Ended) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป และใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
            ขั้นท่ี 1.3 การศึกษาแนวทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชเ้ป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ประเด็นเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษา โดยเป็นข้อคําถามแบบปลายเปิด และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)   
 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้นําผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มาเป็นกรอบแนวทางในการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิจัยใน
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยนําเสนอเป็น 2 ขั้น ดังนี้  
            ขั้นท่ี 2.1 การยกร่างรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา โดยการนําข้อมูลจากการศกึษาเอกสาร ศึกษาความต้องการปัจจัยสนับสนุนในการดําเนิน
งานวิจัยฯ และจากการสัมภาษณ์แนวทางการบริหารงานวิจัยฯ ในขั้นตอนท่ี 1 มายกร่างเป็นร่างรูปแบบการ
บริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
            ขั้นท่ี 2.2 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  ผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนํา
รูปแบบการบริหารงานวิจัยไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 180 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2558 เพ่ือประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของการนํารูปแบบ
การบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาไปใช้ เครื่องมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถามเพื่อประเมินความเป็นไปได้ และความมีประโยชน์ของรูปแบบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ใช้สถิติค่าเฉลี่ย และ           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจยัได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาความต้องการและแนวทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน     
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
 1.1 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่าแนวทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน    
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ปัจจยัการบริหาร
งานวิจัยในสถานศึกษา มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1.1) นโยบายการวิจัย 1.2) บุคลากรการวิจัย             
1.3) งบประมาณการวิจัย 1.4) แหล่งเรียนรู้และระบบฐานข้อมูลการวิจัย องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการบริหาร
งานวิจัยแบบประเมินเสริมพลังมี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 2.1) หลักการบริหารงานวิจัย 2.2) การรวบรวม
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การสอนเพื่อนําไปเป็นหัวข้อการวิจัย โดยสรุปจะเห็นว่าปัญหาต่างๆ ดังท่ีกล่าวมาล้วนแต่ต้องอาศัยกลไกของการ
บริหารการวิจัยในการดําเนินการท้ังสิ้น ดังน้ัน ภายหลังการปฏิรูปการศึกษา “การวิจัย” จึงถูกนํามาใช้เป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ องค์ความรู้ ความจริงต่างๆ เพ่ือให้มีการวางกรอบทิศทางการวิจัยทางการศึกษา
ท่ีชัดเจนส่งผลให้การดําเนินการการวิจัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่  

เน่ืองจากมีสถานศึกษาในประเทศไทยมากกว่าสามหมื่นโรง มีนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกือบ
แปดล้านคน พบปัญหาการจัดการศึกษาท่ีควรต้องได้รับการแก้ไขอย่างจําเป็นเร่งด่วนคือปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ ปัญหานักเรียนออกกลางคัน ปัญหาคุณลักษณะอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ตลอดจนปัญหาด้านคุณภาพการจัดการศึกษา แนวทางแก้ไขปัญหาแนวทางหนึ่งคอื การส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทําวิจัยทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษา
ท่ีสามารถนํามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ 

จากความสําคัญและความเป็นมาของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบ
การบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีสอดคล้องกับการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยรูปแบบดังกล่าวจะทําให้การดําเนินการบริหารงานวิจัย
ในสถานศึกษานําไปสู่การจัดการศึกษาในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ และสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ผลการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือพัฒนางานในหน้าท่ี
ให้มีคุณภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการและแนวทางของรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 
 3. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยดําเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาความต้องการและแนวทางการบริหารงานวิจยัในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดังน้ี 
            ขั้นท่ี 1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดยการวิเคราะห์เนื้อหา  
            ขั้นท่ี 1.2 การศึกษาความต้องการปัจจัยสนับสนุนในการดําเนินงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ได้มาโดยการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถามความต้องการปัจจัยสนับสนุนในการดําเนินงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา มี 3 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพทั่วไป ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความ
ต้องการปัจจัยสนับสนุนในการดําเนินงานวิจัยฯ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

จํานวน 20 ข้อ และตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นคําถามปลายเปิด (Open 
Ended) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป และใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
            ขั้นท่ี 1.3 การศึกษาแนวทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชเ้ป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ประเด็นเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษา โดยเป็นข้อคําถามแบบปลายเปิด และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)   
 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้นําผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มาเป็นกรอบแนวทางในการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิจัยใน
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยนําเสนอเป็น 2 ขั้น ดังน้ี  
            ขั้นท่ี 2.1 การยกร่างรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา โดยการนําข้อมูลจากการศกึษาเอกสาร ศึกษาความต้องการปัจจัยสนับสนุนในการดําเนิน
งานวิจัยฯ และจากการสัมภาษณ์แนวทางการบริหารงานวิจัยฯ ในขั้นตอนท่ี 1 มายกร่างเป็นร่างรูปแบบการ
บริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
            ขั้นท่ี 2.2 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  ผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนํา
รูปแบบการบริหารงานวิจัยไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 180 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2558 เพ่ือประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของการนํารูปแบบ
การบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาไปใช้ เครื่องมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถามเพื่อประเมินความเป็นไปได้ และความมีประโยชน์ของรูปแบบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ใช้สถิติค่าเฉลี่ย และ           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจยัได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาความต้องการและแนวทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 1.1 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่าแนวทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจยัการบริหาร
งานวิจัยในสถานศึกษา มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1.1) นโยบายการวิจัย 1.2) บุคลากรการวิจัย             
1.3) งบประมาณการวิจัย 1.4) แหล่งเรียนรู้และระบบฐานข้อมูลการวิจัย องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหาร
งานวิจัยแบบประเมินเสริมพลังมี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 2.1) หลักการบริหารงานวิจัย 2.2) การรวบรวม
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ข้อมูล 2.3) การกําหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 2.4) การพัฒนากลยุทธ์และการดําเนินการตามกลยุทธ์       
2.5) การตรวจสอบ ทบทวน ประเมินและรายงานผล และองค์ประกอบท่ี 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการวิจัย มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 3.1) ผลการพัฒนาครู/บุคลากร 3.2) ผลการพัฒนาผู้เรียน           
3.3) ผลการพัฒนาสถานศึกษา  
 1.2 ผลการศึกษาความต้องการปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในสถานศึกษาของบุคลากรใน
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพบว่า ความต้องการเกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัยของ
บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อันดับแรก มีความต้องการรูปแบบการ
ดําเนินงานวิจัยแบบร่วมกันเป็นทีมภายในสถานศึกษาเดียวกัน ส่วนอันดับรองลงมามีความต้องการรูปแบบการ
ดําเนินงานวิจัยแบบทําคนเดียวโดยมีนักวิจัยที่ปรึกษา (นักวิจัยพี่เลี้ยง) ด้านความต้องการที่ปรึกษาในการ
ดําเนินงานวิจัย อันดับแรกมีความต้องการที่ปรึกษาในการดําเนินงานวิจัยเป็นผู้ท่ีมีผลงานวิจัยเป็นท่ีประจักษ์แล้ว 
จะมีวิทยฐานะใดหรือไม่มีก็ได้ ส่วนอันดับรองลงมามีความต้องการที่ปรึกษาในการดําเนินงานวิจัยเป็นอาจารย์
หรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ด้านความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยอันดับแรกมีความต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจากบุคคลภายนอกหน่วยงานมาเป็นวิทยากรในการอบรมเก่ียวกับการดําเนินงานวิจัยให้
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ส่วนอันดับรองลงมามีความต้องการวิทยากรท่ีมาจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและผลการศึกษาความต้องการปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในสถานศึกษาของบุคลากรใน
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพบว่า บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามีความต้องการปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในสถานศึกษาทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด และในรายข้อของแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุดเช่นกัน 
 1.3 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า แนวทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการ
บริหารงานวิจัยในสถานศึกษามี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1.1) นโยบายการวิจัย 1.2) บุคลากรการวิจัย       
1.3) งบประมาณการวิจัย 1.4) แหล่งเรียนรู้และระบบฐานข้อมูลการวิจัย 1.5) การจัดสรรเวลา องค์ประกอบที่ 2
กระบวนการบริหารงานวิจัยแบบประเมินเสริมพลังมี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 2.1) หลักการบริหารงานวิจัย 
2.2) การรวบรวมข้อมูล 2.3) การกําหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 2.4) การพัฒนากลยุทธ์และการดําเนินการ
ตามกลยุทธ์ 2.5) การจัดหาหลักฐานท่ีแสดงความก้าวหน้าเพ่ือรายงานและองค์ประกอบที่ 3 ผลการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการวิจัย มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 3.1) ผลการพัฒนาครูและบุคลากร 3.2) ผลการ
พัฒนาผู้เรียน 3.3) ผลการพัฒนาสถานศึกษา  
 2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาและดําเนินการตรวจสอบโดยการจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางการวิจัยที่มีต่อความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาพรวมพบว่า
รูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่  

 องค์ประกอบหลักท่ี 1 ปัจจัยการบริหารงานวิจัยสู่ความสําเร็จ มี 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่   
1.1) นโยบายการบริหารงานวิจัย 1.2) ครูและบุคลากรการวิจัย 1.3) ผู้บริหารสถานศึกษา 1.4) งบประมาณการ
วิจัย 1.5) ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาเพ่ือการบริหารงานวิจัย 1.6) การจัดสรรเวลา  
 องค์ประกอบหลักท่ี 2 กระบวนการบริหารงานวิจยัแบบประเมินเสริมพลังมี 4 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ 2.1) รวบรวมข้อมูล 2.2) กําหนดเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุผล 2.3) พัฒนากลยุทธ์และการดําเนินการตาม
กลยุทธ์ 2.4) จัดหาหลักฐานท่ีแสดงความก้าวหน้าเพื่อรายงาน 
 องค์ประกอบหลักท่ี 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการวิจัยในสถานศึกษามี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
3.1) ผลการพัฒนาครูและบุคลากร 3.2) ผลการพัฒนาผู้เรียน 3.3) ผลการพัฒนาสถานศึกษา 
 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ในด้านความเป็นไปได้และความมีประโยชน์โดยการจัดสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในการนํารูปแบบการบริหารงานวิจัยไปใช้ในสถานศึกษา พบว่าผลการประเมินองค์ประกอบหลักท่ี 1 
ปัจจัยการบริหารงานวิจัยสู่ความสาํเร็จ มีความเป็นได้อยู่ในระดับมาก และความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ผลการประเมินองค์ประกอบหลักท่ี 2 กระบวนการบริหารงานวิจัยแบบประเมินเสริมพลัง มีความเป็นได้อยู่ใน
ระดับมาก และความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด และผลการประเมินองค์ประกอบหลักท่ี 3 ผลการพัฒนา
คุณภาพการวิจัยในสถานศึกษา มีความเป็นได้อยู่ในระดับมาก และความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุดและผล
การประเมินองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบในภาพรวม พบว่าผลการประเมินความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
และผลการประเมินความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ผู้วิจัยมีข้ออภิปรายดังนี้ 
 1. ความต้องการและแนวทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารวมท้ังการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แนวทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 3 องคป์ระกอบหลักคือ องค์ประกอบหลักท่ี 1 ปัจจัยการบริหารงานวิจัยสู่ความสําเร็จ 
องค์ประกอบหลักท่ี 2 กระบวนการบริหารงานวิจยัแบบประเมินเสริมพลัง องค์ประกอบหลักท่ี 3 ผลการพัฒนา
คุณภาพการวิจัยในสถานศึกษา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการดําเนินงานวิจัยในสถานศึกษาประสบปัญหาเนื่องมาจาก
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินการวิจัย ขาดการส่งเสริมสนับสนุนในด้านสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ แหล่งค้นคว้า ท่ีปรึกษาในการดําเนินงานวิจัย งบประมาณในการทําวิจัย ตลอดจนไม่มีการกําหนด
นโยบายในด้านการวิจัยของสถานศึกษาให้ชัดเจน ขาดการวิเคราะห์ปัญหาในการดําเนินงานในสถานศึกษา ซ่ึง
สอดคล้องกับ พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ (2549, หน้า 13) พบว่า ปัญหาในการทําวิจัยของครูส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน
ความรู้และประสบการณ์ในการทํางานวิจัย ด้านทักษะการใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านแหล่งความรู้มี   
ไม่เพียงพอในการศึกษาค้นคว้าและข้อมูลไม่ทันสมัย ไม่มีเครื่องอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับแหล่งค้นคว้าทาง
วิชาการ ตําราและเอกสารอ้างอิง ขาดผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิให้คําปรึกษา เวลาในการทําวิจัยมีน้อย
เนื่องจากมีงานสอนมากและมีงานอื่นๆนอกเหนือจากงานสอน และสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2550, 
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ข้อมูล 2.3) การกําหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 2.4) การพัฒนากลยุทธ์และการดําเนินการตามกลยุทธ์       
2.5) การตรวจสอบ ทบทวน ประเมินและรายงานผล และองค์ประกอบท่ี 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการวิจัย มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 3.1) ผลการพัฒนาครู/บุคลากร 3.2) ผลการพัฒนาผู้เรียน           
3.3) ผลการพัฒนาสถานศึกษา  
 1.2 ผลการศึกษาความต้องการปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในสถานศึกษาของบุคลากรใน
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพบว่า ความต้องการเกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัยของ
บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อันดับแรก มีความต้องการรูปแบบการ
ดําเนินงานวิจัยแบบร่วมกันเป็นทีมภายในสถานศึกษาเดียวกัน ส่วนอันดับรองลงมามีความต้องการรูปแบบการ
ดําเนินงานวิจัยแบบทําคนเดียวโดยมีนักวิจัยที่ปรึกษา (นักวิจัยพี่เลี้ยง) ด้านความต้องการที่ปรึกษาในการ
ดําเนินงานวิจัย อันดับแรกมีความต้องการที่ปรึกษาในการดําเนินงานวิจัยเป็นผู้ท่ีมีผลงานวิจัยเป็นท่ีประจักษ์แล้ว 
จะมีวิทยฐานะใดหรือไม่มีก็ได้ ส่วนอันดับรองลงมามีความต้องการที่ปรึกษาในการดําเนินงานวิจัยเป็นอาจารย์
หรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ด้านความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยอันดับแรกมีความต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจากบุคคลภายนอกหน่วยงานมาเป็นวิทยากรในการอบรมเก่ียวกับการดําเนินงานวิจัยให้
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ส่วนอันดับรองลงมามีความต้องการวิทยากรท่ีมาจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและผลการศึกษาความต้องการปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในสถานศึกษาของบุคลากรใน
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพบว่า บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามีความต้องการปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในสถานศึกษาทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด และในรายข้อของแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุดเช่นกัน 
 1.3 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า แนวทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ปัจจัยการ
บริหารงานวิจัยในสถานศึกษามี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1.1) นโยบายการวิจัย 1.2) บุคลากรการวิจัย       
1.3) งบประมาณการวิจัย 1.4) แหล่งเรียนรู้และระบบฐานข้อมูลการวิจัย 1.5) การจัดสรรเวลา องค์ประกอบที่ 2
กระบวนการบริหารงานวิจัยแบบประเมินเสริมพลังมี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 2.1) หลักการบริหารงานวิจัย 
2.2) การรวบรวมข้อมูล 2.3) การกําหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 2.4) การพัฒนากลยุทธ์และการดําเนินการ
ตามกลยุทธ์ 2.5) การจัดหาหลักฐานท่ีแสดงความก้าวหน้าเพ่ือรายงานและองค์ประกอบที่ 3 ผลการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการวิจัย มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 3.1) ผลการพัฒนาครูและบุคลากร 3.2) ผลการ
พัฒนาผู้เรียน 3.3) ผลการพัฒนาสถานศึกษา  
 2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาและดําเนินการตรวจสอบโดยการจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางการวิจัยที่มีต่อความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาพรวมพบว่า
รูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่  

 องค์ประกอบหลักที่ 1 ปัจจัยการบริหารงานวิจัยสู่ความสําเร็จ มี 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่   
1.1) นโยบายการบริหารงานวิจัย 1.2) ครูและบุคลากรการวิจัย 1.3) ผู้บริหารสถานศึกษา 1.4) งบประมาณการ
วิจัย 1.5) ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาเพื่อการบริหารงานวิจัย 1.6) การจัดสรรเวลา  
 องค์ประกอบหลักที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิจยัแบบประเมินเสริมพลังมี 4 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ 2.1) รวบรวมข้อมูล 2.2) กําหนดเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุผล 2.3) พัฒนากลยุทธ์และการดําเนินการตาม
กลยุทธ์ 2.4) จัดหาหลักฐานท่ีแสดงความก้าวหน้าเพื่อรายงาน 
 องค์ประกอบหลักที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการวิจัยในสถานศึกษามี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
3.1) ผลการพัฒนาครูและบุคลากร 3.2) ผลการพัฒนาผู้เรียน 3.3) ผลการพัฒนาสถานศึกษา 
 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ในด้านความเป็นไปได้และความมีประโยชน์โดยการจัดสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการนํารูปแบบการบริหารงานวิจัยไปใช้ในสถานศึกษา พบว่าผลการประเมินองค์ประกอบหลักที่ 1 
ปัจจัยการบริหารงานวิจัยสู่ความสาํเร็จ มีความเป็นได้อยู่ในระดับมาก และความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ผลการประเมินองค์ประกอบหลักที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิจัยแบบประเมินเสริมพลัง มีความเป็นได้อยู่ใน
ระดับมาก และความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด และผลการประเมินองค์ประกอบหลักที่ 3 ผลการพัฒนา
คุณภาพการวิจัยในสถานศึกษา มีความเป็นได้อยู่ในระดับมาก และความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุดและผล
การประเมินองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบในภาพรวม พบว่าผลการประเมินความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
และผลการประเมินความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ผู้วิจัยมีข้ออภิปรายดังนี้ 
 1. ความต้องการและแนวทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และการศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารวมท้ังการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แนวทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 3 องคป์ระกอบหลักคือ องค์ประกอบหลักที่ 1 ปัจจัยการบริหารงานวิจัยสู่ความสําเร็จ 
องค์ประกอบหลักที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิจยัแบบประเมินเสริมพลัง องค์ประกอบหลักที่ 3 ผลการพัฒนา
คุณภาพการวิจัยในสถานศึกษา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการดําเนินงานวิจัยในสถานศึกษาประสบปัญหาเนื่องมาจาก
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินการวิจัย ขาดการส่งเสริมสนับสนุนในด้านสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ แหล่งค้นคว้า ท่ีปรึกษาในการดําเนินงานวิจัย งบประมาณในการทําวิจัย ตลอดจนไม่มีการกําหนด
นโยบายในด้านการวิจัยของสถานศึกษาให้ชัดเจน ขาดการวิเคราะห์ปัญหาในการดําเนินงานในสถานศึกษา ซ่ึง
สอดคล้องกับ พันธ์ศักด์ิ พลสารัมย์ (2549, หน้า 13) พบว่า ปัญหาในการทําวิจัยของครูส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน
ความรู้และประสบการณ์ในการทํางานวิจัย ด้านทักษะการใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านแหล่งความรู้มี   
ไม่เพียงพอในการศึกษาค้นคว้าและข้อมูลไม่ทันสมัย ไม่มีเครื่องอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับแหล่งค้นคว้าทาง
วิชาการ ตําราและเอกสารอ้างอิง ขาดผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิให้คําปรึกษา เวลาในการทําวิจัยมีน้อย
เนื่องจากมีงานสอนมากและมีงานอื่นๆนอกเหนือจากงานสอน และสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2550, 
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หน้า 81) พบว่าครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในการนําผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและขาด
ทักษะในการทําวิจัยจึงไม่สามารถพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยได้ อีกท้ังโรงเรียนยังขาด
งบประมาณสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมการวิจัยจึงทําให้การพัฒนาการวิจัยของครูยังมีปัญหาอยู่มาก โดย
แนวทางท่ีเป็นองค์ประกอบสําคัญคือ องค์ประกอบท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารงานวิจัยแบบประเมินเสริมพลัง 
ประกอบด้วยการดําเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การกําหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล    
การพัฒนากลยุทธ์เพ่ือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และการจัดหาหลักฐานเพื่อรายงานความก้าวหน้าและรายงานผล 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) เป็นแนวคิดการประเมิน
ท่ีมีรากฐานมาจากแนวคิดจากการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งเป็นกระบวนการให้บุคคลต่างๆ        
ท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การประเมินแบบเสริมพลังเป็นการใช้มโนทัศน์ของการประเมิน 
เทคนิคการประเมินและข้อค้นพบจากการประเมินไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง การกํากับตนเอง โดยการ
ใช้วิธีท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการดําเนนิงาน เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้กลุ่มบุคคลต่างๆ ช่วยตนเองได้ 
พัฒนาตนเองโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง และสะท้อนผลแก่ตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับสุวิมล ว่องวานิช (2543, 
หน้า 27) ท่ีกล่าวว่าการประเมินแบบเสริมพลังอาศัยหลักการทํางานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม โดยไม่มีใครเสริมพลัง
ให้กับใคร แต่ทุกคนต้องเสริมพลังให้แก่ตนเอง ดังนั้น การประเมินแบบนี้จึงมิได้จบลงแค่การทราบคณุค่าของการ
ประเมินเหมือนการประเมินแบบเก่า แต่เป็นกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุง และเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลผลิตท่ีได้จากการประเมินเสริมพลังคือองค์การแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. รูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบหลักมี 13 องค์ประกอบย่อยโดยมีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปราย 
ดังนี้   
  องค์ประกอบหลักที่ 1 ปัจจัยการบริหารงานวิจัยสู่ความสําเร็จ มี 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่   
1.1 นโยบายการบริหารงานวิจัย 1.2 ครูและบุคลากรการวิจัย 1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา 1.4 งบประมาณการวิจัย 
1.5 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาเพื่อการบริหารงานวิจัย 1.6 การจัดสรรเวลา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการบริหาร
งานวิจัยในสถานศึกษา ให้ประสบผลสําเร็จต้องมีองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจัยสําคัญ คอื นโยบาย เป้าหมาย 
แผนงานในการดําเนินการวิจัยที่ชัดเจน บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู้นําทางการวิจัยรวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานวิจัย มีแหล่งศึกษาค้นควา้ให้ครูและ
บุคลากรได้ใช้ดําเนินงานวิจัย รวมท้ังจัดสรรเวลาให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานในหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ ธเนศ ต่วนชะเอม (2538, หน้า 
3-4) ได้สรุปว่า ความสําเร็จของงานวิจัยขึ้นอยู่กับระบบการบริหารงานวิจัย ซ่ึงนับว่าเป็นกลไกที่มีความสําคัญ 
และเกี่ยวข้องกับทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆ มากมาย ปัจจัยท่ีสําคัญในการบริหารงานวิจัยมี 4 อย่าง หรือ 4 M’s 
ได้แก่ บุคลากรการวิจัย งบประมาณการวิจัย วัสดุ-อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการและวิธีการจัดการงานวิจัย และ
สอดคล้องกับ พจนันท์ ร่มสนธิ์ (2543, หน้า 10) สรุปว่าการบริหารงานวิจัยเกี่ยวข้องกับคน เงิน วัสดุอุปกรณ์  
ซ่ึงจะตอ้งมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน และ
สอดคล้องกับ วิภาพร นิธิปรีชานนท์ (2554) พบว่า การสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน เป็นการดําเนินการอย่าง
เป็นระบบ มีการประสานจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดําเนินงานตามบทบาทของตนโดยเริ่มตั้งแต่
หน่วยงานบังคับบัญชา และสิ่งสําคัญคือการสนับสนุนผลักดันของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารเห็นความสําคัญงาน
วิชาการดําเนินการสอดรับกับนโยบายในการสนับสนุนปัจจัยเอ้ือ เช่น สื่อ เทคนิค นวัตกรรม วิธีการท่ีเป็น
ทางเลือกให้ส่งผลถึงทักษะการใช้กระบวนการวิจัยของนักเรียน ท่ีต้องการให้เกิดเป็นนิสัย มีการนิเทศภายใน     

มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ท้ังโรงเรียนหรือในการขยายผลของโรงเรียน ร่วมรับฟังและนําไปประยุกต์ใช้
โดยให้ครูและบุคลากรแกนนําเป็นวิทยากรหลัก จนเกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้หรือการสร้างโรงเรียนให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ วัฒนธรรมการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือ
สร้างเป็นวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน    
 องค์ประกอบหลักท่ี 2 กระบวนการบริหารงานวิจยัแบบประเมินเสริมพลังมี 4 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ 2.1 รวบรวมข้อมูล 2.2 กําหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล 2.3 พัฒนากลยุทธ์และการดําเนินการตาม 
กลยุทธ์ 2.4 จัดหาหลักฐานท่ีแสดงความก้าวหน้าเพื่อรายงาน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะแนวคิดของการประเมินแบบ
เสริมพลัง เป็นกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันดําเนินโครงการต้ังแต่เร่ิมต้นโครงการ โดยมีการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็งของสิ่งท่ีจะดําเนินการ ร่วมกันกําหนดเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุ ร่วมกันพัฒนากลยุทธ์เพ่ือให้
สามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการ และมีการร่วมมือกันในการพิจารณาใช้หลักฐานท่ีแสดงถึงความก้าวหน้า
ของโครงการ ซ่ึงในทุกขั้นตอนแสดงถึงการมีส่วนร่วมและตกลงโดยใช้ฉันทามติ ซ่ึงจะทําให้โครงการหรือกิจกรรม
บรรลุเป้าหมายได้ สอดคล้องกับ Scott & Kaffe (1991, p.236) กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้างพลังต้องดําเนินการ
ตั้งแต่กําหนดเป้าหมาย กําหนดกลยุทธ์ และวางแผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรเกิด     
ความรับผิดชอบในงาน กระตุ้นให้ทํางานโดยกระจายอํานาจการตดัสินใจไปจากส่วนกลาง รวมไปถึงการเชื่อมโยง
คุณลักษณะ เจตคติ และความสามารถของแต่ละบุคคลในการทํางานเป็นทีม ให้มีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยการให้อํานาจและโอกาสกับแต่ละบุคคลได้แสดงศักยภาพให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องในระดับองค์กร และยังสอดคล้องกับสุวิมล ว่องวานิช (2543, หน้า 45) กล่าวว่าจุดเน้นของการ
ประเมินแบบเสริมพลังคือ การพัฒนาปรับปรุงโครงการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในบริบทของการประเมินแบบ
เสริมพลัง นักประเมินภายนอกจะมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรในหลายลักษณะ (facets of empowerment 
evaluation)  
  องค์ประกอบหลักท่ี 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการวิจัยในสถานศึกษามี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
3.1 ผลการพัฒนาครูและบุคลากร 3.2 ผลการพัฒนาผู้เรียน 3.3 ผลการพัฒนาสถานศึกษา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
การดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินการวิจัยเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานในหน้าท่ีรวมท้ังพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาในสถานศึกษา 
ส่งผลให้เกิดการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นนักวิจัย พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตาม
เกณฑ์ และพัฒนาสถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการอย่างเปน็ระบบและมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการดําเนินการ
วิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2546, หน้า 49) กล่าวถึงความสําคัญของการวิจัยไว้ว่า 1) ความสําคัญต่อ
ผู้เรียน การวิจัยจะช่วยให้ครูได้รู้ความจริงเกี่ยวกับการเรียนรู้ หรือ พฤติกรรมของผู้เรียน เพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
ส่งเสริม และพัฒนาการเรียน และพฤติกรรมของผู้เรียนให้ดีขึ้น 2) ความสําคัญต่อผู้สอน การวิจัยจะช่วยให้ผู้สอน
ทราบผลการจัดการเรียนการสอน หาแนวทางแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนการนําผลงานวิจัยเสนอเป็นผลงานทางวิชาการเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ด้วย 3) ความสําคัญต่อสถานศึกษา ผลจากการดําเนินงานวิจัยสามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารงาน และอื่นๆ ช่วยให้โรงเรียนมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป 
 3. การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาองค์ประกอบหลักท่ี 1 ปัจจัยการบริหารงานวิจัยสู่ความสําเร็จ มีความเป็นได้อยู่ในระดับมาก และ
ความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุดองค์ประกอบหลักท่ี 2 กระบวนการบริหารงานวิจัยแบบประเมินเสริมพลัง 
มีความเป็นได้อยู่ในระดับมาก และความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด และองค์ประกอบหลักท่ี 3 ผลการ
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หน้า 81) พบว่าครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในการนําผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและขาด
ทักษะในการทําวิจัยจึงไม่สามารถพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยได้ อีกท้ังโรงเรียนยังขาด
งบประมาณสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมการวิจัยจึงทําให้การพัฒนาการวิจัยของครูยังมีปัญหาอยู่มาก โดย
แนวทางท่ีเป็นองค์ประกอบสําคัญคือ องค์ประกอบที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารงานวิจัยแบบประเมินเสริมพลัง 
ประกอบด้วยการดําเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การกําหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล    
การพัฒนากลยุทธ์เพ่ือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และการจัดหาหลักฐานเพื่อรายงานความก้าวหน้าและรายงานผล 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) เป็นแนวคิดการประเมิน
ท่ีมีรากฐานมาจากแนวคิดจากการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งเป็นกระบวนการให้บุคคลต่างๆ        
ท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การประเมินแบบเสริมพลังเป็นการใช้มโนทัศน์ของการประเมิน 
เทคนิคการประเมินและข้อค้นพบจากการประเมินไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง การกํากับตนเอง โดยการ
ใช้วิธีท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการดําเนนิงาน เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้กลุ่มบุคคลต่างๆ ช่วยตนเองได้ 
พัฒนาตนเองโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง และสะท้อนผลแก่ตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับสุวิมล ว่องวานิช (2543, 
หน้า 27) ท่ีกล่าวว่าการประเมินแบบเสริมพลังอาศัยหลักการทํางานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม โดยไม่มีใครเสริมพลัง
ให้กับใคร แต่ทุกคนต้องเสริมพลังให้แก่ตนเอง ดังนั้น การประเมินแบบนี้จึงมิได้จบลงแค่การทราบคณุค่าของการ
ประเมินเหมือนการประเมินแบบเก่า แต่เป็นกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุง และเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลผลิตท่ีได้จากการประเมินเสริมพลังคือองค์การแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. รูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบหลักมี 13 องค์ประกอบย่อยโดยมีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปราย 
ดังน้ี   
  องค์ประกอบหลักที่ 1 ปัจจัยการบริหารงานวิจัยสู่ความสําเร็จ มี 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่   
1.1 นโยบายการบริหารงานวิจัย 1.2 ครูและบุคลากรการวิจัย 1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา 1.4 งบประมาณการวิจัย 
1.5 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาเพื่อการบริหารงานวิจัย 1.6 การจัดสรรเวลา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการบริหาร
งานวิจัยในสถานศึกษา ให้ประสบผลสําเร็จต้องมีองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจัยสําคัญ คอื นโยบาย เป้าหมาย 
แผนงานในการดําเนินการวิจัยที่ชัดเจน บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู้นําทางการวิจัยรวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานวิจัย มีแหล่งศึกษาค้นควา้ให้ครูและ
บุคลากรได้ใช้ดําเนินงานวิจัย รวมท้ังจัดสรรเวลาให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานในหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ ธเนศ ต่วนชะเอม (2538, หน้า 
3-4) ได้สรุปว่า ความสําเร็จของงานวิจัยขึ้นอยู่กับระบบการบริหารงานวิจัย ซ่ึงนับว่าเป็นกลไกที่มีความสําคัญ 
และเกี่ยวข้องกับทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆ มากมาย ปัจจัยท่ีสําคัญในการบริหารงานวิจัยมี 4 อย่าง หรือ 4 M’s 
ได้แก่ บุคลากรการวิจัย งบประมาณการวิจัย วัสดุ-อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการและวิธีการจัดการงานวิจัย และ
สอดคล้องกับ พจนันท์ ร่มสนธิ์ (2543, หน้า 10) สรุปว่าการบริหารงานวิจัยเกี่ยวข้องกับคน เงิน วัสดุอุปกรณ์  
ซ่ึงจะต้องมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ จึงจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น และ
สอดคล้องกับ วิภาพร นิธิปรีชานนท์ (2554) พบว่า การสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน เป็นการดําเนินการอย่าง
เป็นระบบ มีการประสานจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดําเนินงานตามบทบาทของตนโดยเริ่มตั้งแต่
หน่วยงานบังคับบัญชา และสิ่งสําคัญคือการสนับสนุนผลักดันของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารเห็นความสําคัญงาน
วิชาการดําเนินการสอดรับกับนโยบายในการสนับสนุนปัจจัยเอ้ือ เช่น สื่อ เทคนิค นวัตกรรม วิธีการท่ีเป็น
ทางเลือกให้ส่งผลถึงทักษะการใช้กระบวนการวิจัยของนักเรียน ท่ีต้องการให้เกิดเป็นนิสัย มีการนิเทศภายใน     

มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ท้ังโรงเรียนหรือในการขยายผลของโรงเรียน ร่วมรับฟังและนําไปประยุกต์ใช้
โดยให้ครูและบุคลากรแกนนําเป็นวิทยากรหลัก จนเกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้หรือการสร้างโรงเรียนให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ วัฒนธรรมการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือ
สร้างเป็นวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน    
 องค์ประกอบหลักที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิจยัแบบประเมินเสริมพลังมี 4 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ 2.1 รวบรวมข้อมูล 2.2 กําหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล 2.3 พัฒนากลยุทธ์และการดําเนินการตาม 
กลยุทธ์ 2.4 จัดหาหลักฐานท่ีแสดงความก้าวหน้าเพื่อรายงาน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะแนวคิดของการประเมินแบบ
เสริมพลัง เป็นกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันดําเนินโครงการต้ังแต่เริ่มต้นโครงการ โดยมีการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็งของสิ่งท่ีจะดําเนินการ ร่วมกันกําหนดเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุ ร่วมกันพัฒนากลยุทธ์เพ่ือให้
สามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการ และมีการร่วมมือกันในการพิจารณาใช้หลักฐานท่ีแสดงถึงความก้าวหน้า
ของโครงการ ซ่ึงในทุกขั้นตอนแสดงถึงการมีส่วนร่วมและตกลงโดยใช้ฉันทามติ ซ่ึงจะทําให้โครงการหรือกิจกรรม
บรรลุเป้าหมายได้ สอดคล้องกับ Scott & Kaffe (1991, p.236) กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้างพลังต้องดําเนินการ
ตั้งแต่กําหนดเป้าหมาย กําหนดกลยุทธ์ และวางแผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรเกิด     
ความรับผิดชอบในงาน กระตุ้นให้ทํางานโดยกระจายอํานาจการตดัสินใจไปจากส่วนกลาง รวมไปถึงการเชื่อมโยง
คุณลักษณะ เจตคติ และความสามารถของแต่ละบุคคลในการทํางานเป็นทีม ให้มีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยการให้อํานาจและโอกาสกับแต่ละบุคคลได้แสดงศักยภาพให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องในระดับองค์กร และยังสอดคล้องกับสุวิมล ว่องวานิช (2543, หน้า 45) กล่าวว่าจุดเน้นของการ
ประเมินแบบเสริมพลังคือ การพัฒนาปรับปรุงโครงการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในบริบทของการประเมินแบบ
เสริมพลัง นักประเมินภายนอกจะมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรในหลายลักษณะ (facets of empowerment 
evaluation)  
  องค์ประกอบหลักที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการวิจัยในสถานศึกษามี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
3.1 ผลการพัฒนาครูและบุคลากร 3.2 ผลการพัฒนาผู้เรียน 3.3 ผลการพัฒนาสถานศึกษา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
การดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินการวิจัยเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานในหน้าท่ีรวมท้ังพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาในสถานศึกษา 
ส่งผลให้เกิดการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นนักวิจัย พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตาม
เกณฑ์ และพัฒนาสถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการอย่างเปน็ระบบและมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการดําเนินการ
วิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2546, หน้า 49) กล่าวถึงความสําคัญของการวิจัยไว้ว่า 1) ความสําคัญต่อ
ผู้เรียน การวิจัยจะช่วยให้ครูได้รู้ความจริงเกี่ยวกับการเรียนรู้ หรือ พฤติกรรมของผู้เรียน เพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
ส่งเสริม และพัฒนาการเรียน และพฤติกรรมของผู้เรียนให้ดีขึ้น 2) ความสําคัญต่อผู้สอน การวิจัยจะช่วยให้ผู้สอน
ทราบผลการจัดการเรียนการสอน หาแนวทางแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนการนําผลงานวิจัยเสนอเป็นผลงานทางวิชาการเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ด้วย 3) ความสําคัญต่อสถานศึกษา ผลจากการดําเนินงานวิจัยสามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารงาน และอื่นๆ ช่วยให้โรงเรียนมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป 
 3. การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาองค์ประกอบหลักที่ 1 ปัจจัยการบริหารงานวิจัยสู่ความสําเร็จ มีความเป็นได้อยู่ในระดับมาก และ
ความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุดองค์ประกอบหลักที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิจัยแบบประเมินเสริมพลัง 
มีความเป็นได้อยู่ในระดับมาก และความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด และองค์ประกอบหลักท่ี 3 ผลการ
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พัฒนาคุณภาพการวิจัยในสถานศึกษา มีความเป็นได้อยู่ในระดับมาก และความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
และผลการประเมินองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบในภาพรวม พบว่าผลการประเมินความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก และผลการประเมินความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบ
การบริหารงานวิจัย ตามลําดับขั้นตอนท่ีมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักทฤษฎีและตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติ 
และผ่านการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องทุกๆด้าน จึงทําให้รปูแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาท่ีผู้วิจัยสร้างและพัฒนาข้ึนมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และ
ผลการประเมินความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับกฤติยา วงศ์ก้อม (2547) พบว่ารูปแบบการ
พัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอํานาจ มีคุณภาพในระดับมาก ท้ัง
ด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง อีกท้ังยังสอดคล้องกับ ชนม์ชกรณ ์ 
วรอินทร์ (2549) พบว่า รูปแบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา มีส่วนประกอบที่สัมพันธ์กันโดยมียุทธวิธีการ
ดําเนินการ คือ 1) การฝึกอบรม 2) การให้คําปรึกษา 3) การอํานวยความสะดวก 
 ผลการวิจัยที่ผู้วิจัยศึกษาค้นพบท้ัง 3 องค์ประกอบหลัก ผู้วิจัยมีความเห็นว่าองค์ประกอบท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือ กระบวนการบริหารงานวิจัยแบบประเมินเสริมพลัง ท้ังนี้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดความตระหนัก และไม่เห็นความสําคัญของการวิจัย ขาดความรู้ 
ความสามารถ และความเข้าใจในการดําเนินงานวิจัยในเรื่องกระบวนการทําวิจัย รวมไปถึงการสรุปผลและ     
การเขียนรายงานผล จากสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าควรนํากระบวนการบริหารงานวิจัยแบบประเมินเสริมพลัง
เข้ามาใช้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้ดําเนินงานวิจัย       
ซ่ึงแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังเป็นกระบวนการในการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยมีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และสิ่งท่ีจะดําเนินการร่วมกัน มีการร่วมกัน
กําหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล ร่วมกันพัฒนากลยุทธ์เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการ และ      
มีการร่วมมือกันในการพิจารณาใชห้ลักฐานท่ีแสดงถึงความก้าวหน้าของโครงการ ซ่ึงในทุกขั้นตอนแสดงถึงการมี
ส่วนร่วมและตกลงโดยใช้ฉันทามติ จะทําให้โครงการหรือกิจกรรมบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสามารถ
ดําเนินการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน ควรดําเนินการโดยนํารูปแบบ   
การบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาไปใช้อย่างจริงจงัและต่อเนื่อง นําการวิจัยสู่การพัฒนางานโดยให้มีการส่งเสริม
การปฏิบัติงานวิจัยด้วยกระบวนการแบบเสริมพลังใน 4 ขั้นตอน และกําหนดมาตรการการดําเนินงานวิจัยของครู
และบุคลากรไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี ท่ีสําคัญคือผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาบทบาทของตนเองใน    
การเป็นผู้นําด้านการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรดําเนินงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานในหน้าท่ีอย่าง
ต่อเนื่อง จัดระบบนิเทศ กํากับ และติดตามการดําเนินงานวิจัยของครูและบุคลากรอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนางานในหน้าท่ีรวมทั้งนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานท่ีรบัผิดชอบจนเกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ และ
ส่งผลต่อสถานศกึษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
    1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อาจจะนํารูปแบบการบริหารงานวิจยัในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาไปใช้เป็นแนวทางและเป็นข้อมูลเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร    

ด้านการวิจัย และเป็นแนวทางในการดําเนินการพัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรด้านการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
    2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาควรนําเสนอผลการวิจัยรูปแบบการบริหารงานวิจัยใน
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ซ่ึงอาจจะประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางการบริหารงานวิจัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัดได้ดําเนินงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนางานในหน้าท่ี ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
    3. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ควรนํารูปแบบการบริหารงานวิจยั
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ไปทดลองใช้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาได้ดําเนินงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานในหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
    1. ควรวิจัยรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําด้านการวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
    2. ควรวิจัยรูปแบบการบริหารงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนวิชาชพีแห่งการเรียนรู้ในการวิจัย 
(Professional Learning Community : PLC) ในสถานศึกษา 
    3. ควรวิจัยการพัฒนาสมรรถนะเชิงการวิจัยของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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พัฒนาคุณภาพการวิจัยในสถานศึกษา มีความเป็นได้อยู่ในระดับมาก และความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
และผลการประเมินองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบในภาพรวม พบว่าผลการประเมินความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก และผลการประเมินความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบ
การบริหารงานวิจัย ตามลําดับขั้นตอนท่ีมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักทฤษฎีและตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติ 
และผ่านการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องทุกๆด้าน จึงทําให้รปูแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงาน  เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีผู้วิจัยสร้างและพัฒนาข้ึนมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และ
ผลการประเมินความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับกฤติยา วงศ์ก้อม (2547) พบว่ารูปแบบการ
พัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอํานาจ มีคุณภาพในระดับมาก ท้ัง
ด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง อีกท้ังยังสอดคล้องกับ ชนม์ชกรณ ์ 
วรอินทร์ (2549) พบว่า รูปแบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา มีส่วนประกอบที่สัมพันธ์กันโดยมียุทธวิธีการ
ดําเนินการ คือ 1) การฝึกอบรม 2) การให้คําปรึกษา 3) การอํานวยความสะดวก 
 ผลการวิจัยที่ผู้วิจัยศึกษาค้นพบท้ัง 3 องค์ประกอบหลัก ผู้วิจัยมีความเห็นว่าองค์ประกอบท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือ กระบวนการบริหารงานวิจัยแบบประเมินเสริมพลัง ท้ังนี้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดความตระหนัก และไม่เห็นความสําคัญของการวิจัย ขาดความรู้ 
ความสามารถ และความเข้าใจในการดําเนินงานวิจัยในเรื่องกระบวนการทําวิจัย รวมไปถึงการสรุปผลและ     
การเขียนรายงานผล จากสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าควรนํากระบวนการบริหารงานวิจัยแบบประเมินเสริมพลัง
เข้ามาใช้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้ดําเนินงานวิจัย       
ซ่ึงแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังเป็นกระบวนการในการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยมีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และสิ่งท่ีจะดําเนินการร่วมกัน มีการร่วมกัน
กําหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล ร่วมกันพัฒนากลยุทธ์เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการ และ      
มีการร่วมมือกันในการพิจารณาใชห้ลักฐานท่ีแสดงถึงความก้าวหน้าของโครงการ ซ่ึงในทุกขั้นตอนแสดงถึงการมี
ส่วนร่วมและตกลงโดยใช้ฉันทามติ จะทําให้โครงการหรือกิจกรรมบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสามารถ
ดําเนินการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน ควรดําเนินการโดยนํารูปแบบ   
การบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาไปใช้อย่างจริงจงัและต่อเนื่อง นําการวิจัยสู่การพัฒนางานโดยให้มีการส่งเสริม
การปฏิบัติงานวิจัยด้วยกระบวนการแบบเสริมพลังใน 4 ขั้นตอน และกําหนดมาตรการการดําเนินงานวิจัยของครู
และบุคลากรไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี ท่ีสําคัญคือผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาบทบาทของตนเองใน    
การเป็นผู้นําด้านการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรดําเนินงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานในหน้าท่ีอย่าง
ต่อเน่ือง จัดระบบนิเทศ กํากับ และติดตามการดําเนินงานวิจัยของครูและบุคลากรอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนางานในหน้าท่ีรวมทั้งนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานท่ีรบัผิดชอบจนเกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ และ
ส่งผลต่อสถานศกึษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
    1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อาจจะนํารูปแบบการบริหารงานวิจยัในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาไปใช้เป็นแนวทางและเป็นข้อมูลเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร    

ด้านการวิจัย และเป็นแนวทางในการดําเนินการพัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรด้านการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
    2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาควรนําเสนอผลการวิจัยรูปแบบการบริหารงานวิจัยใน
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ซ่ึงอาจจะประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางการบริหารงานวิจัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัดได้ดําเนินงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนางานในหน้าท่ี ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
    3. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ควรนํารูปแบบการบริหารงานวิจยั
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ไปทดลองใช้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาได้ดําเนินงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานในหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
    1. ควรวิจัยรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําด้านการวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
    2. ควรวิจัยรูปแบบการบริหารงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนวิชาชพีแห่งการเรียนรู้ในการวิจัย 
(Professional Learning Community : PLC) ในสถานศึกษา 
    3. ควรวิจัยการพัฒนาสมรรถนะเชิงการวิจัยของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1. สร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอน 2. ทดลองใช้และศึกษาผล
การใช้รูปแบบการสอน 3. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ นักศึกษาครู โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการสอน  
2) คู่มือการใช้รูปแบบการสอน 3) แบบวัดทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู 4) แบบประเมินความพึงพอใจการใช้
รูปแบบการสอน 5) แบบสัมภาษณ์ แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังทดลอง 
(One Group Pretest - Posttest Design) ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการสอนฯ มีองค์ประกอบ 5 
องค์ประกอบหลัก คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล   
ตามรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู แบบ ARTP Model 4 
ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นท่ี 1 ตระหนักประสบการณ์ (Alerting) ขั้นท่ี 2 ขั้นร่วมสะท้อนคิด (Reflection)      
ขั้นท่ี 3 ขั้นสร้างความคิดรวบยอด (Transfer) ขั้นท่ี 4 ขั้นปฏิบัติเรียนรู้ (Practicing) และการวัดและประเมินผล 
2) ผลการศึกษาทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู พบว่า นักศึกษาครูท่ีได้รับการพัฒนาตามรูปแบบการสอน    
หลังการสอนทักษะชีวิต สูงกว่าก่อนการสอนทักษะชีวิต อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษาครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนฯ หลังจากดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
สอน พบว่า นักศึกษาครูมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 

คําสําคัญ : รูปแบบการสอน / ทักษะชีวิต / นักศึกษาครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
           *นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
          **รองศาสตราจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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