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บทคดัย่อ 

 การวจิยันี�มวีตัถุประสงค ์เพื/อพฒันารปูแบบเครอืขา่ยวจิยัเพื/อพฒันาทกัษะการทาํวจิยัในชั �นเรยีนแก ่
ครปูระจาํการ และศกึษาผลการใชร้ปูแบบเครอืขา่ยวจิยัเพื/อพฒันาทกัษะการทาํวจิยัในชั �นเรยีนแกค่รู
ประจาํการ การดาํเนินการวจิยัแบ่งเป็น 2 ระยะคอื ระยะพฒันารปูแบบเครอืขา่ยวจิยั กลุ่มตวัอยา่งการวจิยั
ไดร้บัการคดัเลอืกแบบเจาะจงจากประชากรที/เป็นนกัวจิยัประจาํโครงการวจิยัและพฒันาหลกัสตูรพฒันา
ทกัษะการทาํวจิยัในชั �นเรยีนของครปูระจาํการโดยใชเ้ครอืขา่ยวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  
ในภาคเรยีนที/ 2/2552 จาํนวน 5 คน รวมทั �งครแูกนนําและครนูกัวจิยัจากโครงการดงักล่าว 6 คน และ
ผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบความเหมาะสมเชงิวชิาการของรปูแบบเครอืขา่ย จาํนวน 3 คน และระยะศกึษาผลของ
รปูแบบเครอืขา่ยวจิยัที/พฒันาขึ�นในบรบิทจรงิเป็นเวลา 1 ภาคเรยีน กลุ่มตวัอยา่งไดร้บัการคดัเลอืกจาก
ผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการซึ/งเป็นครปูระจาํการที/มคีณุสมบตัติามที/กาํหนด คอืเป็นครผููส้อนในโรงเรยีน
การศกึษาขั �นพื�นฐานที/ตั �งอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล แบ่งเป็นแกนนํานกัวจิยัที/มคีณุสมบตัคิอื 
มปีระสบการณ์การทาํวจิยัในชั �นเรยีนและเขยีนรายงานดว้ยรปูแบบเป็นทางการไมน้่อยกว่า 3 เรื/อง และครู
นกัวจิยัที/มปีระสบการณ์การทาํวจิยัในชั �นเรยีนมาแลว้ไมเ่กนิ 1 เรื/อง รวมจาํนวนทั �งสิ�น 36 คน เครื/องมอืวจิยั
แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื เครื/องมอืคณุภาพใชใ้นกระบวนการออกแบบรปูแบบเครอืขา่ยวจิยั ไดแ้ก ่ 
ผงักระบวนการปฏบิตังิาน และคูม่อืกระบวนการคณุภาพการปฏบิตังิานเครอืขา่ยวจิยั และเครื/องมอืรวบรวม
ขอ้มลูผลการวจิยั ไดแ้ก ่ แบบทดสอบชนดิเลอืกตอบเพื/อวดัความรูค้วามเขา้ใจหลกัการพื�นฐานการวจิยัในชั �น
เรยีน แบบสอบถามความคดิเหน็ตามการรบัรูถ้งึความเหมาะสมของรปูแบบเครอืขา่ยวจิยั และแบบสอบถาม
ความรูส้กึพงึพอใจต่อการจดัประชมุประชาคมวจิยั   
 ผลการวจิยัระยะพฒันารปูแบบเครอืขา่ยทาํใหไ้ดเ้ครอืขา่ยที/มโีครงสรา้งประกอบดว้ย เครอืขา่ยกลาง 
1 เครอืขา่ย มสีมาชกิคอืนกัวจิยัประจาํโครงการ 3 คน ทาํหน้าที/นิเทศตดิตามงานเครอืขา่ยยอ่ยคนละ 2 
เครอืขา่ย รวม 6 เครอืขา่ย จาํแนกตามกลุ่มสาระวชิา ไดแ้ก ่ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ สงัคม
ศกึษาฯ สขุศกึษาและพลศกึษา และภาษาต่างประเทศ จาํนวนสมาชกิเครอืขา่ยละ 3-6 คน แต่ละเครอืขา่ย
ต่างเป็นอสิระในการบรหิารจดัการกจิกรรมที/เกี/ยวขอ้งกบัการตดิต่อสื/อสาร แลกเปลี/ยนเรยีนรู ้และรว่มมอืรวม
พลงัแบบอาสาเครอืขา่ยกลางซึ/งมหีน้าที/นิเทศตดิตามการปฏบิตังิานเครอืขา่ยวจิยัและการวจิยัในชั �นเรยีน 
ดว้ยวธิสีื/อสารทางบลอ็ก จดหมายอเิลคทรอนิกส ์โทรศพัท ์ เขา้รว่มประชมุแบบเผชญิหน้าเพื/อสงัเกตลกัษณะ
การรว่มมอืรวมพลงั กระบวนการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที/และกจิกรรมที/เกี/ยวขอ้งของเครอืขา่ยกลางม ี4 
งาน ไดแ้ก ่ (1) งานประกาศจดัตั �งเครอืขา่ย (2) งานพฒันาความรูค้วามเขา้ใจดา้นการวจิยัและกระบวนการ
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เครอืขา่ยวจิยัใหแ้กส่มาชกิเครอืขา่ยวจิยัยอ่ย (3) งานนิเทศตดิตามการปฏบิตังิานเครอืขา่ยยอ่ย และ (4) งาน
สรปุผลและทบทวนการดาํเนนิงานดา้นกระบวนการเครอืขา่ย และการวจิยัในชั �นเรยีน กระบวนการ
ปฏบิตังิานของเครอืขา่ยยอ่ย 2 งาน ไดแ้ก ่(1) งานประชุมเครอืขา่ยยอ่ย และ (2) งานปฏบิตักิารตามขั �นตอน
วจิยัในชั �นเรยีน และกระบวนการปฏบิตังิานรว่มระหวา่ง 2 เครอืขา่ย คอื งานจดัประชมุประชาคมวจิยั ผลการ
ประเมนิคณุภาพดา้นความเหมาะสมเชงิวชิาการโดยผูท้รงคุณวุฒ ิ 3 ทา่น พบว่าผา่นการประเมนิคณุภาพ
ดว้ยคา่ดชันีความสอดคลอ้งของความเหน็มากกว่า 0.50  
 ผลการทดลองใชร้ปูแบบเครอืขา่ยวจิยัที/ออกแบบใหม่ พบว่า ค่าเฉลี/ยความคดิเหน็ตามการรบัรูข้องกลุ่ม
ตวัอย่างการวจิยัต่อความเหมาะสมของรปูแบบเครอืขา่ยดา้นโครงสรา้ง กระบวนการปฏบิตังิานในบทบาทหน้าที/ของ
เครอืขา่ยกลาง และเครอืขา่ยยอ่ยมคี่าเฉลี/ยอยู่ในระดบัมากทุกรายการ ยกเวน้ดา้นความมปีระสบการณ์การทาํงาน 
(อายุงาน) หรอืวยัที/ต่างกนั และการสนบัสนุนใหใ้ชช้่องทางสื/อสารทางบลอ็ก ที/อยู่ในระดบัปานกลาง  ลกัษณะการ
ร่วมมอืรวมพลงัระหวา่งสมาชกิภายในเครอืขา่ยย่อยจดัอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ ผลการทดสอบวดัความรูพ้ื�นฐาน
ดา้นการวจิยัในชั �นเรยีนของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัร่วมโครงการ พบว่ารอ้ยละ 56.67 มคีะแนนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 
80 ของคะแนนเตม็ การเปรยีบเทยีบค่าเฉลี/ยของคะแนนก่อนและหลงัเรยีนพบความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัที/ระดบั 
0.01 การประเมนิคุณภาพของงานวจิยัในชั �นเรยีน ดว้ยแบบประเมนิคุณภาพงานวจิยัที/พฒันาขึ�นอย่างมคีุณภาพตาม
หลกัการ พบว่างานรอ้ยละ 63.33 ผ่านเกณฑป์ระเมนิระดบัด ีอย่างไรกต็ามพบประเดน็ที/งานวจิยัสว่นมากไดค้ะแนน
การประเมนิระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การสะทอ้นผลดว้ยการคดิทบทวนการดาํเนินการวจิยั การเลอืกใชน้วตักรรมการ
จดัการเรยีนรู ้ การออกแบบการวจิยั และการสรุปถงึประโยชน์ที/คาดว่าจะไดร้บั สาํหรบัผลการสาํรวจความพงึพอใจ
ของสมาชกิเครอืขา่ย ต่อการจดัประชมุประชาคมวจิยั เพื/อแลกเปลี/ยนเรยีนรูร้ะหว่างครนูกัวจิยัแต่ละเครอืขา่ย 
ผูท้รงคุณวฒุ ิ และผูร้บัเชญิเขา้ร่วมงาน จาํนวน 1 ครั �ง พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจโดยเฉลี/ยในระดบัมากทุก
รายการ 
 
คาํสาํคญั: กระบวนการเครอืขา่ยวจิยั ความร่วมมอืรวมพลงัของครปูระจาํการ หลกัสตูรฝึกอบรมครปูระจาํการ  
    การวจิยัในชั �นเรยีน และการพฒันาความเชี/ยวชาญทางอาชพี 
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Abstract 

The research aimed to develop the model of research networking for developing the  
in-service teachers’ skills of classroom action research. To implement and evaluation the 
quality of the developed research networking model. The research method was based on the 
action research approach and quasi experimental research. The purposive sampling subjects 
who redesigned the process of research networking were: five researchers, three mentors 
and 3 teacher researchers of the former research and development program on classroom 
action research of in-service teachers by research networking of Suan Sunandha Rajabhat 
University conducted at second semester in 2009. The draft of research networking model 
was academic validated by three experts.  The subjects of study to implement and evaluate 
its quality concerns were 36 in-service teachers of basic educational level schools located in 
Bangkok and suburban areas. The mention in-service teachers were qualified by their 
experience in classroom action research that the ones who took action as sub networking 
mentor should have got at least 3 times of conducting research in formal form, and the ones 
who took action as teacher researchers should have only one or none experience in research 
conduction. Two types of research instruments were quality instruments used for designing 
the model of research networking, consisting of the quality work performance procedure and 
the handbook of quality work procedure of research networking process. And the second type 
was data collecting instruments of the research results: multiple-choice testing of fundamental 
knowledge of action research, questionnaires of subjects’ perception on approval of research 
networking model and research forum activities.     
 Findings of the model implementation indicated the model of research networking 
comprised with two kinds of structured networks. The central network which members were 
the project researchers, and 6 sub networks, each was consisted of 3-6 members who were 
the samples of study teaching the same core subjects of Science study, Social study, Thai 
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language, Mathematics, Foreign language, and Health study. The sub networks were 
independently managed their own activities involved contacts and encouraging reciprocal 
information exchange, voluntary collaboration and cooperated the central network who were 
taken action as supervising and following up their performance of research networking and 
research conducting. The connection was with blogs, electronic mail, telephone and attending 
face-to-face meeting for studying their cooperative working.  The work performance 
procedures of research networking on the duty of the central network were (1) the 
announcement of research networking establishing (2) instruction the fundamental knowledge 
of classroom action (3) follow up and supervise the sub networks’ performance and (4) 
conclusion and reflection both the performance of research networking process and 
classroom action research. The sub networks’ duty were (1) face-to-face meeting, dialoguing 
to enhance inclusive thinking to improve the members’ knowledge and skills of action 
research and (2) conducting their classroom action research and writing research report in 
the formal form. And the cooperated activity of central network and sub network was the 
research forum for disseminating the research output and outcomes, exchanging knowledge 
in the community of practices. The redesigned model was academic validated by 3 experts 
which the index of item-objective congruence (IOC) was at 0.67-1.00.    
 The results of the model implementing revealed the subjects had got high positive 
perception on approval of the research networking model: structured network, process 
networking, and especially collaboration and cooperated climate of the networking members, 
however some were at average perception on approval: the difference of working experience, 
and the supported connection with blogs. The posttest achievement which currently assessed 
after finishing the research project was statistical significantly higher than the pretest at 0.01. 
All subjects could complete their research projects which 63.33 % of them were evaluated at 
good level of quality criteria. Nevertheless, there were some accepted at middle level: the 
reflection of research conduction, appropriate instructional innovation, reasonable research 
design, and correctly research usefulness mentioning. The administration and activities 
concerned the research forum was strongly satisfied the subjects.   

 
Key words : process of research networking, in-service teacher cooperation, in-service  
  teacher training program,  classroom action research,  professional  development 
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บทที� 1 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา  

 การจดัการเรยีนการสอนที�มคีุณภาพยอ่มตอ้งอาศยัครทูี�มคีวามรูค้วามสามารถ อนัจะเกื อกูล
ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถบรรลุตามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร ครจูงึตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพาะ  
มคีวามสามารถสงูในการจดัการเรยีนการสอนเพื�อใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งการปฏริปูการเรยีนรูต้ามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 ครใูน
ศตวรรษที� 21 จงึตอ้งทํางานแบบมอือาชพีที�รอบรูท้ ั  งเนื อหาวชิาการ และวธิจีดัการเรยีนที�สอดคลอ้ง
กบัพลวตัของสงัคมและเทคโนโลย ี เป็นครทูี�รกัวชิาชพี พรอ้มที�จะเรยีนรูก้ารพฒันาตนเอง และพฒันา
กระบวนการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ เพื�อความสามารถในการปรบัตวัใหท้นักบั
ความเปลี�ยนแปลงของสงัคมยคุปจจบุนั และความสามารถในการแขง่ขนัไดก้บัโลกภายนอก ั (สมหวงั  
พธิยิานุวฒัน์, 2543, 1; The Carnegie Corporation of New York and others, 2001; Trilling & 
Fadel, 2009) การปฏริปูการศกึษาไมม่วีนัสําเรจ็ไดถ้้าไม่มกีารปฏริปูคร ู เหตุนี การปฏริปูการศกึษา 
ควรตอ้งมกีารปฏริปูทั  งระบบที�ครอบคลุมถงึการพฒันาคร ู เพราะถอืว่าครเูป็นกลไกสาํคญัต่อการจดั
การศกึษาใหม้คีุณภาพตามมาตรฐาน (สาํนกังานปฏริปูการศกึษา, 2544, 19; สาํนกังานเลขาธกิาร
สภาพการศกึษา, 2552)  

แนวคดิการพฒันาครใูนปจจุบนั เริ�มใหค้รไูดเ้ขา้รบัการพฒันาอยา่งผูเ้ั รยีนที�สนใจตดิตาม และ
มสี่วนรว่มเฝาสงัเกต ประเมนิและครุน่คดิไตรต่รองในสิ�งที�เรยีนรู ้้ (McLaughlin and Zarrow, 2001; 
King and Newmann, 2000) ไมใ่ช่ผูเ้รยีนที�ทําหน้าที�เป็นฝายรบัการปฏบิตัติามคําสั �ง คาํบอกเพยีง่

อยา่งเดยีว นั �นคอืการพฒันาครใูนปจจบุนัจะสมัพนัธโ์ดยตรงกบัการจดัการเรยีนการสอนตามแนวการั

ปฏริปูการศกึษาซึ�งเป็นการทาํงานประจาํวนัของคร ู (Ancess, 2001; Darling-Hammond, 2005 อา้ง
ถงึใน Lieberman & Mace, 2010) แนวทางการพฒันาครใูนระดบัสากลจากผลการศกึษาขององคก์ร
ความรว่มมอืเพื�อการพฒันาระหว่างประเทศ (Organization for International Co-operation and 
Development, OECD, 2009) แสดงใหเ้หน็ว่าการเพิ�มพนูประสทิธผิลทางการศกึษาดว้ยการพฒันา
ความเป็นครมูอือาชพีนั  น มแีนวทางการฝึกฝน 4 แนวทาง ไดแ้ก่ การฝึกฝนระยะเริ�มตน้ (initial 
training) การใชห้ลกัสตูรชี แนะแนวทาง (induction course) การฝึกหดัระหว่างปฏบิตักิาร (in service 
training) และการพฒันาโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน (continuous professional development in school 
settings) สาํหรบัเนื อหาสาระการฝึกฝนมทีั  งดา้นทกัษะเฉพาะบุคคล ความรู ้ ความชาํนาญการ และ
บุคลกิลกัษณะความเป็นคร ู นอกจากนี การพฒันาวชิาชพีครรูปูแบบใหมย่งัมลีกัษณะเด่นที�ครจูะได้
พฒันาตนจากการมปีฏสิมัพนัธก์บัครคูนอื�น ผูบ้รหิาร ผูป้กครองหรอืสมาชกิในชุมชน มใิช่จากความ
พยายามหรอืการทํางานโดยลาํพงัตามทศันะของ Scribner (1999) ซึ�งเป็นที�ยอมรบักนัในปจจุบนัว่า ั

การพฒันาวชิาชพีครทูี�เหมาะสมควรจะตอ้งมคีวามหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความเชื�อ
ทางวฒันธรรม และไม่จาํเป็นที�รปูแบบหรอืเนื อหาของการอบรมหนึ�งจะตอ้งดกีว่าการอบรมอื�น  หรอื

www.ssru.ac.th



 2 

เหมาะสมในทุกบรบิททั  งนี ขึ นอยูก่บับรบิทแต่ละแห่ง การพฒันาครจูงึตอ้งมคีวามต่อเนื�อง  มรีะยะยาว  
และมกีารวางแผนอยา่งเป็นระบบเพื�อการเจรญิงอกงามทางวชิาชพีของคร ู(Cochran-Smith and  
Lytle, 2001; Walling and Lewis, 2000) รวมทั  งการเพิ�มโอกาสการฝึกฝน/ทดลองในบรบิทจรงิ 
(experiments in site-based decision making) (Little, 1994) ต่างจากรปูแบบเดมิของการพฒันา
วชิาชพีที�มลีกัษณะชั �วคราว ไมต่่อเนื�อง และขาดทศิทางที�แน่นอน ทั  งนี การพฒันาอยา่งต่อเนื�องนั  นจะ
เอื อใหค้รไูดเ้ชื�อมโยงความรูแ้ละประสบการณ์ที�มอียูเ่ดมิเขา้กบัสิ�งใหมท่ี�รบัมา (Cohen,1990; Ganser, 
2000) และมคีวามเป็นพลวตัสอดรบักบัความเปลี�ยนแปลงที�พงึประสงคต์ลอดการประกอบอาชพี 

แนวทางในการปฏริปูครตูามแนวปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร (2545, 22) ได้
กําหนดไวว้่าใหส้รา้งจติสาํนึกต่อความรบัผดิชอบของคร ูใชว้ธิปีระเมนิประสทิธภิาพการทํางานของครู
จากคุณภาพการเรยีนของผูเ้รยีน การปฏริปูการศกึษาจงึหมายรวมถงึการใหค้รทุูกคนไดเ้พิ�มพนู
ความรู ้ และทกัษะในรปูแบบต่างๆ อยา่งต่อเนื�องทั �วถงึ ทนัต่อการเปลี�ยนแปลง สนบัสนุนใหค้รไูดท้ํา
การวจิยัเพื�อพฒันาการเรยีนการสอนรองรบัความเปลี�ยนแปลงทางสงัคมและเทคโนโลยโีดยทุกๆ 2 ปี 
ครตูอ้งไดร้บัการอบรมอยา่งน้อย 1 ครั  ง ทั  งการอบรมของกระทรวงศกึษาธกิารหรอืกรมตน้สงักดั และ
การอบรมของสถาบนัอื�นๆ ทั  งภาครฐัและเอกชนที�มวีุฒบิตัรรบัรอง ตลอดจนการอบรมทางไกล การ
เขา้ประชุมสมัมนา และการพฒันาตนเองในรปูแบบต่างๆ โดยใหถ้อืเป็นการปฏบิตัหิน้าที� และให้
ผูบ้งัคบับญัชาพจิารณาเป็นส่วนหนึ�งของผลการปฏบิตังิานของครเูช่นกนั สาํหรบัหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งกบัการเรง่รดัพฒันาคุณภาพการศกึษา โดยเฉพาะอยา่งยิ�งขอ้เสนอการปฏริปูการศกึษาใน
ทศวรรษที�สอง (พ.ศ. 2552-2561) (สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2552) ไดส้รปุแนวการปฏบิตัิ
เพื�อพฒันาคุณภาพมาตรฐานการพฒันาคุณภาพครโูดยหน่วยงาน หรอืองคก์รที�ทาํหน้าที�ผลติและ
พฒันาคุณภาพครวู่าควรยดึแนวทางที�สามารถทาํใหก้ระบวนการศกึษา และพฒันาตนเองของครู
สามารถทําไดอ้ย่างต่อเนื�องเป็นพลวตัร สอดคลอ้งกบัการปฏบิตัใินชวีติการทาํงาน โดยการใชอ้งคก์ร
ในทอ้งถิ�นเองเป็นตวัขบัเคลื�อน และใชก้ระบวนการวจิยัเป็นกลไกสาํคญัในการสรา้งสงัคมฐานความรู ้
(knowledge-based society) นอกจากนี ยงัรวมถงึความพยายามในการเพิ�มคุณค่าของการวจิยัเชงิ 
ปฏบิตักิารที�ครทูาํเพื�อใหม้พีลงัเพยีงพอในการขบัเคลื�อนมาตรฐานการศกึษาจงึควรมเีปาหมายและ้

ทศิทางเดยีวกนั ดว้ยเหตุนี แนวทางที�เหมาะสมที�จะสามารถเตมิเตม็สภาพความตอ้งการดงักล่าวได้
คอื การจดัใหม้เีครอืขา่ยวจิยัทางการศกึษา (educational research network)  
 หลกัการสาํคญัของเครอืข่ายวจิยั (research network) ซึ�งจดัว่าเป็นเครอืขา่ยเพื�อการเรยีนรูท้ี�
เกดิจากการรวมตวักนัของกลุ่มคนที�เกี�ยวขอ้งเพื�อแกไ้ข/พฒันางาน โดยใชห้ลกัการทํางานแบบรวม
มอืรวมพลงั (collaboration) และใชก้ระบวนการวจิยัในการแสวงหาคาํตอบ มกีารพงึพาตนเองเป็น
สาํคญัโดยดงึศกัยภาพที�เขม้แขง็ของทุกภาคส่วนที�รวมตวักนัมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อการแกป้ญหา ั

และเน้นความสอดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถิ�น (วชิยั ตนัศริ,ิ 2542) หรอืแมแ้ต่การเป็นเครอืข่ายเสวนา
(two-way dialogue) ทางการวจิยั (Chetley, 2000) ลกัษณะสาํคญัดงักล่าวจงึเป็นที�สนใจศกึษาเพื�อ
นํามาใชเ้ป็นกลไกขบัเคลื�อน (mechanism) มาตรฐานการจดัการศกึษาของผูเ้ป็นคร ู  

ทศิทางการปฏริปูการศกึษาตามที�กล่าวมาแลว้ จดัไดว้่าสอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายสงูสุดของ
การพฒันาอุดมศกึษากล่าวคอื สถาบนัอุดมศกึษาไดก้ําหนดบทบาทใหเ้ป็นสถาบนัเพื�อพฒันาคนให้
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เป็นคนด ี คนเก่ง สามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หเ้ป็นที�พึ�งพาไดเ้พื�อสรา้งชุมชนใหเ้ขม้แขง็และยั �งยนื ซึ�ง
วธิกีารพฒันาสงัคมใหม้คีวามเขม้แขง็และยั �งยนืไดน้ั  นตอ้งเป็นสงัคมแห่งภูมปิญญาั  และการเรยีนรู ้
(Knowledge based society) กล่าวคอื เป็นสงัคมที�ประกอบดว้ยคนที�คดิเป็นทําเป็น มนีวตักรรม มี
ความคดิรเิริ�มสรา้งสรรค ์ มคีุณธรรม มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มที�ด ี โดย
ใชก้ระบวนการศกึษาการฝึกหดัอบรมที�มคีุณภาพและประสทิธภิาพเพื�อมุง่สู่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
สถาบนัอุดมศกึษามพีนัธกจิในการจดัการศกึษาชั  นสงูทางวชิาการและวชิาชพี ฝึกอบรม และพฒันา
ทกัษะที�เป็นความตอ้งการในการพฒันาทอ้งถิ�น ชุมชน และประเทศ มกีารวจิยัและพฒันาองคค์วามรูท้ี�
ก่อใหเ้กดิการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม การพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี การใหบ้รกิารทาง
วชิาการ และการทํานุบํารงุศลิปวฒันธรรม ซึ�งประโยชน์ของการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม
ดงักล่าว นอกจากจะก่อประโยชน์แก่ผูร้บับรกิารแลว้ สถาบนัอุดมศกึษาเองกจ็ะไดร้บัผลต่างตอบแทน
ในเวลาเดยีวกนัดงัที� เกรยีงศกัด ิเจรญิวงศศ์กัด ิu u (2541, 98-99) ไดก้ล่าวว่า ยทุธศาสตรก์ารมสี่วนรว่ม
และกระจายความรูสู้่มวลชนจะเป็นผลดใีนระยะยาวคอื ทาํใหชุ้มชนและสงัคมไดใ้กลช้ดิกบัความรูแ้ละ
ไมค่ดิว่าเป็นเพยีงทฤษฎทีี�ห่างไกลความจรงิที�จะเป็นประโยชน์สงูสุดในการสรา้งคนในประเทศให้
กลายเป็นคนแห่งการเรยีนรูเ้พื�อพรอ้มกบัสงัคมในยคุโลกาภวิตัร การปฏบิตัดิงักล่าวยงัก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สะทอ้นกลบัสู่สถาบนัผูใ้หบ้รกิารทางวชิาการนั  นๆ เนื�องจากเป็นการเพิ�มโอกาสใหก้บั
สถาบนัในดา้นต่างๆ ดงันี  (1) การเผยแพรค่วามรู ้ และนวตักรรมทางวชิาการอนัเป็นผลผลติของ
สถาบนัที�ใหบ้รกิารไดอ้ย่างกวา้งขวาง (2) เป็นการฝึกฝนเพื�อความเชี�ยวชาญทางวชิาการ และขยาย
องคค์วามรู ้ ประสบการณ์จากขอ้คน้พบระหว่างการปฏบิตักิารใหบ้รกิาร (3) การไดร้บัทราบปญหาั

ของชุมชนดว้ยตนเองยอ่มเป็นฐานขอ้มลูที�ถูกตอ้งชดัเจนเพื�อการพฒันาความรูภ้าคทฤษฎโีดยเฉพาะ
ทางวชิาชพี (4) การเพิ�มพูนเครอืขา่ยลกูศษิย ์รวมทั  งการประชาสมัพนัธต์วัเองของสถาบนั  
  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทาไดป้ฏบิตัติามพนัธกจิในฐานะสถาบนัอุดมศกึษาเพื�อทอ้งถิ�น 
โดยจดัใหม้โีครงการพฒันาทกัษะทางการวจิยัในชั  นเรยีนใหก้บัครปูระจาํการของโรงเรยีนระดบั
การศกึษาขั  นพื นฐาน ในเขตพื นที�การศกึษากรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ระหว่างปีการศกึษา 
2552 ที�ผ่านมาผลการดาํเนินงาน คอื สามารถพฒันาทกัษะดา้นการวจิยัในชั  นเรยีนใหก้บัครู
ประจาํการที�มปีระสบการณ์ทางการวจิยัในชั  นเรยีน และหน้าที�แกนนํานกัวจิยัของโครงการไดจ้าํนวน 
12 คน และครนูกัวจิยัผูไ้ม่มปีระสบการณ์ดา้นการวจิยัไดจ้าํนวน 56 คน การประเมนิความพงึพอใจ
ต่อกจิกรรมรปูแบบเครอืข่ายที�ผ่านมา ไดข้อ้สรปุว่า ทั  งครแูกนนําและครนูกัวจิยัมคีวามพงึพอใจใน
ระดบัด ี และไดแ้สดงความตอ้งการใหม้โีครงการลกัษณะนี อยา่งต่อเนื�อง โดยใหเ้หตุผลที�สอดคลอ้งกนั
คอื การมเีครอืขา่ยและพี�เลี ยงคอยนิเทศชี แนะ และจดัการประชุมกลุ่มเสวนายอ่ยเป็นระยะๆ มกีาร
ประชุมอบรมสมัมนาอยา่งต่อเนื�องทาํใหค้รนูกัวจิยัเกดิความมั �นใจ และมทีี�พงึพาในการใหค้าํปรกึษา 
ไมก่งัวลกบัความโดดเดี�ยวในขณะทาํวจิยั และบางส่วนไดส้ะทอ้นผลการปฏบิตัทิี�บ่งชี จดุที�ควรพฒันา
เพื�อความมปีระสทิธภิาพสงูสุดของโครงการ อาทกิารเพิ�มระยะเวลาเป็นสองภาคเรยีนเพื�อใหก้าร
พฒันานวตักรรมที�ตอ้งใชใ้นการวจิยัมคีวามสมบรูณ์ยิ�งขึ น การเตมิเตม็ความรูแ้ละทกัษะการใช้
เทคโนโลยกีารสื�อสารเพื�อเป็นช่องทางสื�อสารงานเครอืข่ายอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด เช่น การฝึกฝน
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ทกัษะการใชบ้ลอ็ก ในส่วนของการจดักลุ่มแต่ละเครอืข่ายยงัพบว่ารปูแบบโครงสรา้งของเครอืขา่ยบาง
รปูแบบไมส่ามารถส่งเสรมิการปฏบิตังิานแบบเครอืขา่ยไดด้เีท่าที�ควร  
 คณะนกัวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทาเหน็พรอ้งกบัแนวทางปรบัปรงุดงักล่าว และ
ตระหนกัถงึความสาํคญัในการพฒันารปูแบบการใหบ้รกิารทางวชิาการที�มปีระสทิธภิาพสงูสุดตาม
แนวการปฏริปูการศกึษาดงักล่าว จงึมคีวามเหน็ว่าควรมกีารปรบัปรงุกระบวนการใหบ้รกิารทาง
วชิาการในรปูแบบของเครอืขา่ยการวจิยัอย่างต่อเนื�องอกี 1 ปีการศกึษา ทั  งนี เพื�อพฒันาองคค์วามรู้
ดา้นการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่ทอ้งถิ�นในรปูแบบของเครอืขา่ยการวจิยั และมคีวามเชื�อมั �นใน
แนวทางปฏบิตัทิี�มปีระสทิธภิาพ  
 
วตัถปุระสงคข์องการวจยัิ  
1. เพื�อพฒันารปูแบบเครอืข่ายวจิยัเพื�อพฒันาทกัษะการทาํวจิยัในชั  นเรยีนแก่ครปูระจาํการ 
2. เพื�อศกึษาผลของรปูแบบเครอืขา่ยวจิยัเพื�อพฒันาทกัษะการทําวจิยัในชั  นเรยีนแก่ครปูระจาํการ  
 
ขอบเขตของการวจยัิ                                                                                                            
 7.1 ขอบเขตประชากร 
  ประชากรการวจิยัแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามระยะการดําเนินการวจิยั ดงันี  
  7.1.1 ระยะพฒันารปูแบบเครอืขา่ยวจิยัเพื�อพฒันาทกัษะการวจิยัในชั  นเรยีน ของครู
ประจาํการ ประชากรการวจิยั ไดแ้ก่ 
   (1)  นกัวจิยัประจาํโครงการวจิยั และพฒันาหลกัสตูรพฒันาทกัษะการทํา
วจิยัในชั  นเรยีนของครปูระจาํการโดยใชเ้ครอืขา่ยวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ในภาค
เรยีนที� 2/2552 รวมทั  งครแูกนนํา และครนูกัวจิยั จากโครงการดงักล่าว  
   (2)  นกัวชิาการดา้นการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะการทําวจิยัในชั  นเรยีน
ใหก้บับุคลากรประจาํการ  
  7.1.2 ระยะศกึษาผลของรปูแบบเครอืขา่ยวจิยัที�พฒันาขึ นในบรบิทจรงิเป็นเวลา 1  
ภาคเรยีน ไดแ้ก่  
   (1) ครปูฏบิตักิารสอนในโรงเรยีนการศกึษาขั  นพื นฐาน ที�มปีระสบการณ์ทาํ
วจิยัในชั  นเรยีนอย่างมคีุณภาพ ไมน้่อยกว่า 3 เรื�อง ทาํหน้าที�เป็นแกนนํานกัวจิยั  
 (2) ครปูฏบิตักิารสอนในโรงเรยีนการศกึษาขั  นพื นฐาน ที�ไมม่ปีระสบการณ์ 
และที�มปีระสบการณ์ทําวจิยัในชั  นเรยีนมาแลว้ไมเ่กนิ 1 เรื�อง 
 7.2 ขอบเขตดา้นเนื อหา 
  การวจิยัครั  งนี ครอบคลุมความรูท้ี�สาํคญั ดงันี  
  7.2.1 การสรา้งเครอืขา่ยวจิยัดว้ยรปูแบบดาว หรอืวงลอ้ 
  7.2.2 หลกัการพื นฐานทางการวจิยัในชั  นเรยีน  
  7.2.3 ตวับ่งชี หลกัมาตรฐานการพฒันาสงัคมฐานความรู ้และสงัคมแห่งการเรยีนรู ้
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   (1) มกีารแสวงหา การสรา้ง และใชป้ระโยชน์ความรู ้ทั  งส่วนที�เป็นภมูปิญญาั

ทอ้งถิ�น และสากล เพื�อเสรมิสรา้งความรู ้
   (2) มกีารบรหิารจดัการความรูอ้ย่างเป็นระบบโดยใชห้ลกัการที�เกี�ยวขอ้ง 
ไดแ้ก่ การวจิยัแบบบูรณาการ การแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้การสรา้งเครอืข่ายและการประสานความรว่มมอื
รวมพลงั 
 7.3 ขอบเขตดา้นสถานที� 
  การวจิยัครั  งนี มขีอบเขตการพฒันาทกัษะการทําวจิยัในชั  นเรยีนของครปูระจาํการที�
สงักดัโรงเรยีนการศกึษาขั  นพื นฐานที�มทีําเลที�ตั  งในเขตกรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล 
  
คาํถามวจยัิ  

1. เครอืขา่ยวจิยัเพื�อพฒันาทกัษะทางการวจิยัในชั  นเรยีนของครปูระจาํการ ที�ปรบัปรงุจาก
รปูแบบเครอืขา่ยวจิยัของโครงการวจิยั และพฒันาหลกัสตูรพฒันาทกัษะการทาํวจิยัในชั  นเรยีนของครู
ประจาํการโดยใชเ้ครอืขา่ยวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ในภาคเรยีนที� 2/2552 และ
บรูณาการตามหลกัการแนวคดิเครอืขา่ยทางสงัคม ควรมรีปูแบบเป็นอย่างไร 

2. ผลการปฏบิตัติามรปูแบบเครอืขา่ยวจิยัเพื�อพฒันาทกัษะการทําวจิยัในชั  นเรยีนใหก้บัครู
ประจาํการของโรงเรยีนระดบัการศกึษาขั  นพื นฐานที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งการวจิยัเป็นระยะเวลา 1 ภาค
เรยีน เป็นอยา่งไร  
 
นยามศพัท ์ิ  

1. รปูแบบเครอืข่ายวจิยั (research network model) หมายถงึ แบบแผนการปฏบิตังิานดว้ย
การรว่มมอืรวมพลงั (collaboration) ระหว่างคณะนกัวจิยัหลกัของโครงการวจิยั และครปูระจาํการใน
โรงเรยีนสงักดัการศกึษาขั  นพื นฐานเขตพื นที�การศกึษากรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล ที�เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งของการวจิยัครั  งนี  มแีบบแผนการปฏบิตังิานเครอืข่ายที�กําหนดเป็นสิ�งทดลองในการวจิยั 
ไดแ้ก่ โครงสรา้งของเครอืข่าย บทบาทหน้าที� ทรพัยากรการทาํงาน และกจิกรรมเครอืขา่ย ดงันี   

 1.1 โครงสรา้งของเครอืข่าย คอื กลุ่มบุคคลที�จดัตั  งขึ นตามลกัษณะการจดักลุ่มแบบ
ดาว หรอืแบบวงลอ้ มกีารกําหนดบทบาทหน้าที�ของสมาชกิเป็น 2 กลุ่ม คอื เครอืขา่ยกลาง และ
เครอืขา่ยยอ่ย แต่ละเครอืขา่ยมวีตัถุประสงคร์ว่มกนัคอื การประสานความรว่มมอืรวมพลงักนัพฒันา
ทกัษะทางการวจิยัในชั  นเรยีนของสมาชกิเครอืข่าย 

 1.1.1 เครอืขา่ยกลาง คอื กลุ่มนกัวจิยัประจาํโครงการวจิยั มภีาระรบัผดิชอบ
บรหิารจดัการกระบวนการปฏบิตังิานที�ออกแบบขึ น และงานอํานวยการเครอืข่าย ไดแ้ก่ การส่งเสรมิ/
สนบัสนุนเครอืขา่ยดา้นงบประมาณการประชุมเครอืขา่ย การสรา้งช่องทางสื�อสารทางบลอ็ก และการ
ประสานงานระหว่างเครอืขา่ย 

1.1.2 เครอืขา่ยยอ่ย หมายถงึ กลุ่มครปูระจาํการในโรงเรยีนการศกึษาขั  น
พื นฐานเขตพื นที�การศกึษากรงุเทพมหานครและปรมิณฑลที�สมคัรใจเขา้รว่มโครงการ การจดักลุ่ม
เครอืขา่ยยอ่ยเป็นแบบแนวราบตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้6 กลุ่มสาระ สมาชกิเครอืข่ายม ี2 กลุ่ม ดงันี  
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(1) ครนูกัวจิยั คอื ครผููส้อนกลุ่มสาระวชิาเดยีวกนัสงักดัโรงเรยีน 
ต่างกนั ที�มคีวามตอ้งการพฒันาทกัษะทางการวจิยัในชั  นเรยีนของตนเอง จาํนวนเครอืขา่ยละ 5 คน มี
ภาระรบัผดิชอบคอื รว่มมอืรวมพลงักบัสมาชกิเครอืขา่ยอื�นปฏบิตังิานตามกระบวนการที�ออกแบบขึ น
เพื�อพฒันาทกัษะการทําวจิยัในชั  นเรยีนของตนเอง 

(2) แกนนํา หรอืแกนนํานกัวจิยั ครผููส้อนกลุ่มสาระวชิาเดยีวกบัครู
นกัวจิยั ที�ตอ้งมปีระสบการณ์ดา้นการวจิยัในชั  นเรยีนมากกว่าครนูกัวจิยั จาํนวนเครอืขา่ยละ 1 คน มี
ภาระรบัผดิชอบคอื รว่มมอืรวมพลงักบัครนูกัวจิยัในเครอืขา่ยของตนเองในฐานะพี�เลี ยงของครนูกัวจิยั 
และประสานความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยกลางเพื�อพฒันาทกัษะการทาํวจิยัในชั  นเรยีนใหก้บัครนูกัวจิยั 
 1.2 บทบาทหน้าที� คอื ภาระรบัผดิชอบของสมาชกิเครอืขา่ยกลาง และเครอืขา่ยย่อย 
ที�ตอ้งรว่มมอืรวมพลงักนัปฏบิตัติามกระบวนการปฏบิตังิานเครอืข่ายที�ถูกออกแบบไว ้ซึ�งพบว่ามดีงันี  

 1.2.1 บทบาทหน้าที�ของเครอืขา่ยกลาง ไดแ้ก่ งานประกาศจดัตั  งเครอืข่าย 
งานพฒันาความรูค้วามเขา้ใจดา้นการวจิยัและกระบวนการเครอืข่ายวจิยัใหแ้ก่สมาชกิเครอืขา่ยยอ่ย 
งานนิเทศตดิตามการปฏบิตังิานของเครอืข่ายยอ่ย และงานทบทวนสรปุผลการดาํเนินงาน  
  1.2.2 บทบาทหน้าที�ของเครอืขา่ยยอ่ย ไดแ้ก่ งานประชุมเครอืขา่ย งานนิเทศตดิตาม 
และงานปฏบิตักิารตามขั  นตอนการวจิยัในชั  นเรยีนตามบรบิทของโรงเรยีนที�สงักดั  

1.2.3 บทบาทหน้าที�รว่ม 2 เครอืขา่ย ไดแ้ก่ งานจดัประชุมประชาคมวจิยั  
  1.3 ทรพัยากรการทํางานเครอืขา่ย คอื ปจจยัสนบัสนุนการทํากจิกรรมเครอืข่าย ซึ�งั

ในการวจิยัครั  งนี ไดจ้ดัสรรงบประมาณการจดัประชุมเครอืขา่ยแบบเผชญิหน้าระหว่างสมาชกิเครอืข่าย
ยอ่ยเดอืนละครั  งรวม 10 ครั  ง การประชุมเครอืข่ายกลางเดอืนละครั  งรวม 10 ครั  ง การประชุม
ประชาคมวจิยั และการบรหิารจดัการช่องทางตดิต่อสื�อสารทางบลอ็ก  
  1.4 กจิกรรมเครอืข่าย คอื ภารกจิที�สมาชกิเครอืขา่ยพงึปฏบิตัริว่มกนัเพื�อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั  งเครอืขา่ย ซึ�งกจิกรรมที�ถูกกําหนดขึ นในการวจิยันี  ไดแ้ก่ กจิกรรมตาม
ขั  นตอนของกระบวนการปฏบิตังิานเครอืข่าย และกจิกรรมรว่มมอืรวมพลงัระหว่างสมาชกิเครอืขา่ย  

  1.4.1 กจิกรรมตามขั  นตอนของกระบวนการปฏบิตังิานเครอืขา่ย คอื ลาํดบั
ขั  นการปฏบิตักิจิกรรมต่างของกระบวนการปฏบิตังิานเครอืขา่ยแต่ละงานที�ถูกออกแบบขึ น ประยกุต์
จากหลกัการของวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบดว้ย การวางแผน การปฏบิตักิารตามแผน การ
สะทอ้นผลหรอืประเมนิผล และการปรบัปรงุการปฏบิตั ิ 

  1.4.2 กจิกรรมรว่มมอืรวมพลงัระหว่างสมาชกิเครอืขา่ย คอื เทคนิควธิปีฏบิตัิ
ต่อกนัของสมาชกิเครอืขา่ยยอ่ย เพื�อสนบัสนุนใหเ้กดิการบรรยากาศของการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ และ
การช่วยเหลอืกนัเรยีนรู ้ ไดแ้ก่ (1) เพื�อนช่วยเพื�อน (peer- assisted) (2) การทบทวนหลงัการ
ปฏบิตังิาน (After Action Review, AAR) (3) การเล่าเรื�องจากประสบการณ์ (story-telling) และ(4) 
การคน้หาแบบปฏบิตัทิี�ด ี(best practice)  
  2. รปูแบบของเครอืขา่ยวจิยัเดมิ คอื กระบวนการปฏบิตังิานเดมิของเครอืข่ายวจิยัใน
โครงการพฒันาทกัษะการทําวจิยัในชั  นเรยีนของครปูระจาํการโดยเครอืข่ายวจิยั ทุนสนบัสนุนการวจิยั
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จากสํานกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ พ.ศ. 2552 สรปุรปูแบบจากการระดมสมองของคณะ
นกัวจิยัประจาํโครงการ แกนนํานกัวจิยั และครนูกัวจิยั จากโครงการวจิยัดงักล่าว  

3. ทกัษะทางการวจิยัในชั �นเรยีน หมายถงึ ความรูเ้กี�ยวกบัหลกัการพื�นฐานทางการวจิยัในชั �น
เรยีน และคุณภาพของงานวจิยัในชั �นเรยีนที�ใชร้ปูแบบการนําเสนอรายงานเป็นทางการ วดัและ
ประเมนิไดจ้ากผลการทดสอบ และการประเมนิคุณภาพของรายงานการวจิยัที�ทาํสําเรจ็ภายใน
ระยะเวลาที�กําหนด 

4. งานวจิยัในชั  นเรยีนในรปูแบบที�เป็นทางการ คอื  คุณภาพของการวจิยัในชั  นเรยีนที�ครู
นกัวจิยัทาํสําเรจ็หลงัการเขา้รว่มกจิกรรมเครอืข่ายวจิยั ประเมนิคุณภาพเป็นระดบัคะแนนจากการ
ประเมินด้วยแบบประเมินชนิดมาตรประมาณคา่ 5 ระดบัมีคําบรรยายคณุภาพเป็น คะแนนรูบคิส์ 
(rubrics scoring) มีประเดน็การประเมิน ได้แก่ ชื3อเรื3อง ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
วตัถปุระสงค์การวิจยั ขอบเขตการวิจยั ศพัท์เฉพาะของการวิจยั ประโยชน์ที3คาดว่าจะได้รับ การเลือก
นวตักรรมการวิจยั การออกแบบการวิจยั การวิเคราะห์ข้อมลู การนําเสนอผลการวิจยั การเสนอผลการ
คดิทบทวนหรือการสะท้อนความคิด และการจดัพิมพ์และรูปแบบการเขียนรายงานการวิจยั มีเกณฑ์
ตดัสินคณุภาพ 5 ระดบั ได้แก่ ความถกูต้องตามหลกัการปฏิบตัสิากล ความครอบคลมุประเดน็สําคญัที3
ควรมี ความชดัเจนชี Cนําสูก่ารปฏิบตัไิด้จริง ความเหมาะตามหลกัเหตผุล และความสอดคล้องกบัทกุ
ขั Cนตอนการดําเนินการวิจยั 
 5. ความคดิเหน็ต่อรปูแบบเครอืขา่ยวจิยั หมายถงึ การรบัรูข้องสมาชกิเครอืข่ายเกี�ยวกบั
ความเหมาะสมของรปูแบบเครอืขา่ยวจิยั ไดแ้ก่ (1) โครงสรา้งของเครอืขา่ย (2) บทบาทหน้าที�ตาม
กระบวนการปฏบิตังิานที�กําหนดขึ�น  (3) ลกัษณะการรว่มมอืรวมพลงัภายในเครอืขา่ย  
   5.1 โครงสรา้งของเครอืขา่ย หมายถงึ องคป์ระกอบของบุคคลที�เป็นสมาชกิเครอืขา่ย
กลาง และเครอืขา่ยยอ่ย ในดา้นจาํนวน และคุณสมบตั ิซึ�งมผีลต่อการปฏบิตักิรรมเครอืขา่ย 
   5.2 บทบาทหน้าที�ตามกระบวนการปฏบิตังิาน หมายถงึ การปฏบิตัติามภาระ
รบัผดิชอบของสมาชกิเครอืขา่ยกลาง และเครอืขา่ยยอ่ย ตามขั �นตอนของกระบวนการปฏบิตังิานที�ถูก
ออกแบบขึ�น  
   5.3 ลกัษณะการรว่มมอืรวมพลงัภายในเครอืขา่ย หมายถงึ การแสดงความคดิเหน็
ของสมาชกิเครอืขา่ยตามการรบัรูไ้ดถ้งึ การปฏบิตักิจิกรรมตามเงื�อนไขที�โครงการกําหนดให ้ซึ�งอาจมี
ความแตกต่างหลากหลายตามคุณสมบตัเิฉพาะบุคคลของสมาชกิภายในเครอืข่าย และมผีลต่อ
บรรยากาศโดยรวมของเครอืขา่ย ศกึษาโดยการสอบถามความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งการวจิยัหลงั
การทดลองรปูแบบเครอืขา่ยวจิยัเสรจ็สิ�น แบ่งประเดน็การถามตามหลกัการสาํคญัของเครอืขา่ย ดงันี� 
การมสี่วนรว่มและความเป็นประชาธปิไตย ความสมัพนัธท์ี�ดรีะหว่างกนั การทํางานอยา่งมรีะบบ การ
ปฏบิตัแิละเสยีสละของผูเ้ป็นแกนนํา  
 6. ความรูป้ฏบิตัดิา้นการวจิยัในชั �นเรยีน และการปฏบิตักิจิกรรมเครอืข่าย หมายถงึ แนว
ทางการปฏบิตังิานที�เป็นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงของครนูกัวจิยั และแกนนําในการประสาน

www.ssru.ac.th



 8 

ความรว่มมอืปฏบิตักิจิกรรมเครอืขา่ยวจิยัเพื�อพฒันาทกัษะการทําวจิยัในชั �นเรยีน สามารถสรุปไดจ้าก
การวเิคราะหเ์นื�อหาบททบทวนหลงัการปฏบิตังิานของครนูักวจิยัและแกนนํานกัวจิยั  
  7. ดชันีวดัคุณภาพกจิกรรมเครอืขา่ย คอื ขอ้ความที�เป็นรปูธรรม บรรยายเกี�ยวกบัคุณภาพ
และปรมิาณ ที�บ่งชี ถงึความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ของกระบวนการ
ปฏบิตังิานเครอืข่ายวจิยั และผลผลติที�เกดิขึ นจากการปฏบิตักิจิกรรมนั  นๆ    
 8. การทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน (after action review, AAR) เป็นกจิกรรมการแลกเปลี�ยน
เรยีนรูผ้ลจากการดาํเนินการวจิยัที�ผ่านมา ของสมาชกิเครอืขา่ยวจิยัตามวาระการประชุมเครอืขา่ย 
และเป็นขั  นตอนหนึ�งในกระบวนการปฏบิตังิานที�เรยีกว่า การสะทอ้นผลการวจิยั ซึ�งจะทําใหไ้ดค้รู
นกัวจิยัไดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์ปฏบิตัขิองตนเอง ดา้นเทคนิควธิ ี และผลที�เกดิขึ นตามวตัถุประสงคแ์ละ
ที�นอกเหนือจากวตัถุประสงค ์ โดยประยกุตแ์นวปฏบิตักิารสะทอ้นความคดิตามเทคนิคการวเิคราะห์
จดุแขง็ และจดุควรปรบัปรงุ  
 10. แบบปฏบิตัทิี�ด ี (best practice) หมายถงึ เทคนิควธิปีฏบิตัต่ิางๆ ที�เกดิจากการประยกุต์
ความรูภ้าคทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งสู่การปฏบิตัจิรงิดา้นการดําเนินการวจิยัในชั  นเรยีน นวตักรรมการ
จดัการเรยีนรูท้ี�เป็นสิ�งทดลองในการวจิยัของครนูกัวจิยั และกจิกรรมเครอืขา่ย ที�สมาชกิเครอืข่ายยอ่ย
ไดอ้ภปิรายลงความเหน็ว่าเป็นวธิปีฏบิตัทิี�ดทีี�สุดของกลุ่ม สามารถใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตัไิด ้  
 11. การจดัประชุมประชาคมวจิยั (research forum) หมายถงึ กจิกรรมการรวมกลุ่มสมัมนา
ทางวชิาการที�ทางโครงการจดัขึ น โดยมวีตัถุประสงค ์3 ประการ  
 11.1 เพื�อเป็นเวทนํีาเสนอ และเผยแพรผ่ลติผลของโครงการแก่สาธารณะ ไดแ้ก่ 
รายงานการวจิยัในชั  นเรยีนของครนูกัวจิยั ชิ นงานที�เป็นผลผลติของโครงการวจิยัของครนูกัวจิยั ไดแ้ก่ 
นวตักรรม เครื�องมอื และชิ นงานของนกัเรยีน 
 11.2 เพื�อเป็นเวทปีระกาศเกยีตคิุณสาํหรบัครนูกัวจิยั และพี�เลี ยงนกัวจิยัที�มผีลงาน
ดเีด่น และมอบเกยีรตบิตัรแก่ครทูี�เขา้รว่มโครงการ  
  11.3 เพื�อเป็นเวทวีพิากษ์ผลงานวจิยัในชั  นเรยีนโดยผูท้รงคุณวุฒ ิและการบรรยายใน
ประเดน็วกิฤตทางการเรยีนการสอน และการวจิยัในชั  นเรยีน  
 
ประโยชน์ที�คาดวาจะได้รบั่   
 ความสาํเรจ็ของโครงการจะส่งผลต่อผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้ง ดงันี  
 ผูเ้รียน: จากประเดน็ปญหาวจิยัของครนูกัวจิยั ที�ั ไดร้บัการพฒันาทกัษะทางการวจิยัใน 
ชั  นเรยีนดว้ยรปูแบบเครอืข่ายวจิยั จะไดร้บัการพฒันาศกัยภาพตามความตอ้งการที�จาํเป็นสู่ระดบั
ความสามารถตามเกณฑท์ี�กําหนดในมาตรฐาน/ตวัชี วดั และหลกัสตูรสถานศกึษา 
 สถานศึกษา:  
 1. องคค์วามรูด้า้นการจดัการเรยีนการสอนที�สามารถรวบรวมไวเ้ป็นความรูท้ี�เกดิจากการ
ปฏบิตัเิพื�อใชใ้นการศกึษาของบุคลากรอื�นในโอกาสต่อไป นอกจากนี ยงัสามารถเรยีนรูร้ปูแบบของ
การประสานความรว่มมอืรวมพลงัแบบเครอืข่ายการทาํงาน ที�อาจนําไปประยกุต์ในกจิกรรมพฒันา
อื�นๆ ของโรงเรยีน 
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 2. รายงานการวจิยัในชั  นเรยีนของครนูกัวจิยัที�มปีระเดน็วจิยัเกี�ยวกบัพฒันาความสามารถ 
ทางสาระเรยีนรู ้ และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 
 3. ความรูเ้กี�ยวกบัรปูแบบการประสานความรว่มมอืทางวชิาการระหว่างบุคลากรภายใน 
โรงเรยีน กบับุคลากรจากภายนอก 
 มหาวทยาลยัิ  และหนวยงานพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา่  : 
 องคค์วามรูเ้กี�ยวกบักระบวนการพฒันาทกัษะการทําวจิยัในชั  นเรยีนโดยใชเ้ครอืขา่ยการวจิยั
ครั  งนี  เป็นอกีรปูแบบหนึ�งของการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคมรปูแบบ in-service training โดยวธิี
พฒันาขณะปฏบิตังิาน (on-job-development) และเครอืขา่ยวจิยั (research network) ทั  งนี เพื�อ
คุณภาพสงูสุดของการปฏบิตัพินัธกจิของมหาวทิยาลยัดา้นการบรกิารวชิาการ อกีทั  งเป็นการปฏบิตัทิี�
ตอบสนองต่อทศิทางการปฏริปูการศกึษาที�มเีปาหมายเพื�อการพฒันาครใูหม้คีวามเชี�ยวชาญทาง้

อาชพีโดยใชห้ลกัการปฏบิตัขิองสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ จงึเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัอุดมศกึษา และ
องคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาครปูระจาํการ ในการปฏบิตังิานที�เกี�ยวขอ้ง เช่น การวางแผนระยะสั  น 
และระยะยาวในการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม การวางแผนเพิ�มศกัยภาพเพื�อการใหบ้รกิารที�มี
ประสทิธภิาพ รวมทั  งการพฒันาหลกัสตูรการจดัการศกึษา/อบรมที�สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการ
จาํเป็นของชุมชน/สงัคม  
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บทที� 2 

เอกสารและงานวจยัที�เกี�ยวข้องิ  
 

 การดําเนินการวจิยัครั �งนี�มหีลกัการ/แนวคดิที�เกี�ยวขอ้ง และใชเ้ป็นกรอบความคดิของการวจิยั
ตามหวัขอ้ที�นําเสนอต่อไปนี� 
 แนวคดิ/ทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งกบัเครอืขา่ย 
 แนวคดิเกี�ยวกบัเครื�องมอื และเทคนิควธิกีารจดัการคุณภาพ 
 แนวคดิ/ทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งกบัการวจิยัในชั �นเรยีน 

แนวคดิ/ทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งกบัการออกแบบกระบวนการ 
 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
แนวคดิ /หลกัการที�เกี�ยวข้องกบัเครือขาย่  

การสรา้งเครอืข่ายการทาํงานเป็นวธิทีํางานที�ไดร้บัความนิยมทั �งในการทํางานเชงิพฒันา
สงัคม และในภาคธุรกจิ คําที�ใชน้อกจากคําว่า "เครอืขา่ย" หรอื "network" จะมคีาํที�มคีวามหมาย
ใกลเ้คยีงกนั เช่น “แนวรว่มในเชงิกลยทุธ”์ หรอื “strategic alliance”  “หุน้ส่วนในการทาํงาน” หรอื 
“partner” ซึ�งคาํเหล่านี�ไดแ้สดงนยัของการปฏบิตัทิี�ตอ้งมกีารตดิต่อ (contacts)  การแลกเปลี�ยนขอ้มลู
สารสนเทศ (reciprocal information exchange) และความรว่มมอืแบบสมคัรใจ (voluntary 
collaboration) (Chetley, 2000)  
 นยาม ิ  
 เครอืขา่ย (network) คอื การรวมตวัของกลุ่มบุคคลที�เกี�ยวขอ้งเพื�อแกป้ญหา หรอืแสวงหาั

แนวทางการพฒันาโดยใชห้ลกัการทํางานแบบรว่มมอืรวมพลงั และใชก้ระบวนการวจิยัเป็นกลไก 
การคน้หาคาํตอบเพื�อใหไ้ดข้อ้มลู/สารสนเทศที�นําไปใชใ้นการพฒันาไดจ้รงิ สอดคลอ้งกบัความ 
ตอ้งการของชุมชนทอ้งถิ�น (สุวมิล  ว่องวาณชิ, 2543)  
 กลุ่มคนหรอืองคก์รที�สมคัรใจแลกเปลี�ยนขอ้มลู/สารสนเทศระหว่างกนั หรอืทํากจิกรรม 
รว่มกนั การจดัรปูแบบหรอืจดัระเบยีบโครงสรา้งของคน หรอืองคก์รที�เป็นสมาชกิยงัคงมคีวามเป็น
อสิระเป็นไปโดยสมคัรใจ (ธนา ประมขุกุล, 2544)    
 เครอืขา่ยการศกึษา คอื การดาํเนินงานใหม้ผีลผลติงานวจิยัทางการศกึษาที�สามารถนําไปใช้
ในการพฒันาการจดัการศกึษาในระบบ นอกระบบ และการเรยีนรูต้ามอธัยาศยั ใหม้คีุณภาพและมผีล
ต่อการพฒันาประเทศแบบรอบดา้นและสมดุลหรอืเชงิบูรณาการ โดยงานวจิยัทางการศกึษาตอ้งมี
รปูแบบเชงิบูรณาการ แบบสหวทิยาการ และเชื�อมโยงกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ (พฤทธ ิ \  
ศริบิรรณพทิกัษ์, 2549, 5)  
   องคป์ระกอบสาํคญั  
  เครอืขา่ยแทท้ี�เกดิจากการจดัตั �ง ที�เกดิจากววิฒันาการ และที�เกดิโดยธรรมชาตต่ิางตอ้งมี
องคป์ระกอบที�สําคญั 7 ประการ ดงันี� (ธนา  ประมขุกุล, 2544)  

www.ssru.ac.th



 11 

    1. กรอบความคดิ (cognitive structures) ของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งในเครอืขา่ยที�ใกลเ้คยีงกนัทั �ง
ดา้นความรู ้ความสามารถ ความตอ้งการ และมมุมอง (common perception) 
 2. วสิยัทศัน์รว่มกนั (common vision) 
    3. ความสนใจ และผลประโยชน์รว่มกนั (mutual interests/benefit)  
           4. การมสี่วนรว่มของสมาชกิ (stakeholders participation) ในลกัษณะของการประสาน 
ความรว่มมอืเพื�อการมสี่วนร่วมของสมาชกิในกระบวนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวปฏบิตัขิองสาํนกังาน
พฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั หรอื ก.พ.ร. (สถาบนัเพิ�มผลผลติแห่งชาต,ิ 2549)  
ม ี7 ลกัษณะ ไดแ้ก่   
  4.1 การประสานความรว่มมอืเพื�อบ่งชี�ความรูท้ี�จาํเป็นต่อการพฒันาคณุภาพการจดัการ
เรยีนรู ้การบรูณาการนวตักรรมการจดัการเรยีนการสอน และการวจิยัในชั �นเรยีน 
  4.2 การประสานความรว่มมอืในการสรา้งความรูจ้ากภายในเครอืขา่ย ภายนอกเครอืขา่ย 
และการรกัษาความรูท้ี�ม ี 
  4.3 การประสานความรว่มมอืในการจดัโครงสรา้ง วางระบบความรู ้เพื�อการจดัเกบ็อยา่ง
เป็นระบบ 
  4.4 การประสานความรว่มมอืในการประมวล กลั �นกรองความรู ้เชน่ การปรบัปรงุรปูแบบ
เอกสารใหเ้ป็นมาตรฐาน ปรบัการใชภ้าษา และเนื�อหาใหส้มบรูณ์ 
  4.5 การประสานความรว่มมอืในการเขา้ถงึความรูท้ี�กลุ่มตอ้งการไดส้ะดวกขึ�น 
  4.6 การประสานความรว่มมอืในการแลกเปลี�ยนเรยีนรูท้ ั �งความรูท้ี�เป็นรปูธรรม (explicit 
knowledge) ความรูน้ามธรรม (tacit knowledge) บรรยากาศของการยอมรบัซึ�งกนัและกนั 
   4.7 การประสานความรว่มมอืในการเรยีนรู ้ การปฏบิตังิานรว่มกนัโดยพจิารณาตามระบบ
การทาํงานที�ประกอบดว้ย การสรา้งองคค์วามรู ้การนําความรูไ้ปใช ้และการไดป้ระสบการณ์ใหม ่
 5. การเสรมิสรา้งซึ�งกนัและกนั (complementary relationship) โดยที�สมาชกิในเครอืขา่ยจะ
ดงึความสามารถที�ต่างกนัมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ซึ�งจะนํามาซึ�งความเขม้แขง็โดยรวมของ 
เครอืขา่ย การพฒันาสมาชกิเครอืขา่ยจงึเป็นสิ�งสาํคญั  
 6. การเกื�อหนุนพึ�งพาซึ�งกนัและกนั (interdependent) เพื�อใหจ้ดุมุง่หมายของบุคคล 
บรรลุผลไดภ้ายใตเ้งื�อนไขที�จาํกดัของทรพัยากรที�มทีั �งดา้นความรู ้ เงนิทุน กําลงัคน ฯลฯ จาํเป็นตอ้ง
พึ�งพากนั 
 7. การปฏสิมัพนัธใ์นเชงิแลกเปลี�ยน (interaction) การที�สมาชกิมารว่มเป็นเครอืขา่ย เพราะ
คาดหวงัการพึ�งพงิแลกเปลี�ยนความสามารถระหว่างกนั (reciprocal exchange) การแบ่งงานกนัทํา 
(division of labor) ดงันั �นหากสมาชกิใดไมส่ามารถแสดงความสามารถใหเ้ป็นที�ประจกัษ์กอ็าจหลุด
ออกจากเครอืขา่ยได ้ตรงกนัขา้มหากไดแ้สดงความสามารถกจ็ะนําไปสู่การพึ�งพงิและขึ�นต่อกนั 
 เครอืขา่ยตามแนวคดิของ Starkey (2006) และ Chetley (2000) มอีงคป์ระกอบสาํคญั ไดแ้ก่  
 1. การเชื�อมโยง (involve) ระหว่างองคก์ร และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหลายๆ หน่วยที�มกีาร
ประสานการทาํงานแบบรวมพลงัทางสงัคม (social synergy) 
 2. มกีารกําหนดวตัถุประสงคข์องการเชื�อมโยงไวอ้ยา่งชดัเจน 
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 3. มกีารจดัตั �งกลุ่มปวารณาตนเป็นหลกั (core group)  ระดบัองคก์รหรอืบุคคล  
 4.มกีจิกรรมกระตุน้ (active program) การมปีฏสิมัพนัธ ์ การมสี่วนรว่ม (participation) และ
การแบ่งปน ั (sharing) ของสมาชกิ 
 5. มสีาํรวจขอบเขตเพื�อการเตมิเตม็ความสมบรูณ์แบบใหก้บัเครอืขา่ยการทาํงาน และการ 
เชื�อมโยง (linkages) 
 6. มทีรพัยากรสนบัสนุนที�เพยีงพอต่อการปฏบิตักิจิกรรม และการประสานงาน สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ พฤทธ ิ ศริบิรรณพทิกัษ์ b (2549)  
 7. การไดร้บัชื�อเสยีงจากกจิกรรม การชนะแขง่ขนั และการเปิดเผยต่อสาธารณะที�เกี�ยวขอ้ง  
 8. มกีารตดิตามและประเมนิความกา้วหน้าของเครอืข่ายอยา่งสมํ�าเสมอ  
 จากการประยกุตแ์นวคดิของ Starkey สู่การปฏบิตัจิรงิ ทาํใหไ้ดข้อ้สรุปที�เป็นรปูธรรมดงันี� 
 1. การเชื�อมโยงระหว่างเครอืขา่ยเป็นลกัษณะแนวราบ ไมม่ลีาํดบัชั �น (hierarchy) มคีวามเป็น
อสิระหรอืความเป็นตวัของตวัเองทั �งระดบับุคคลหรอืองคก์รอสิระ แต่ระดบัความเป็นอสิระของแต่ละ
เครอืขา่ยอาจไมเ่ท่าเทยีมกนั  
 2. สมาชกิเครอืข่ายจะกําหนดการบรหิารจดัการกนัเอง (self-regulating) เพื�อทาํงานรว่มกนั
ในลกัษณะแนวราบ จาํเป็นตอ้งมคีวามสมานฉนัท ์ โดยผ่านกระบวนการทางประชาธปิไตย ซึ�ง
หมายถงึการต่อรอง ตกลงระหว่างสมาชกิเครอืข่ายเกี�ยวกบัการบรหิารจดัการภายใน เพื�อใหเ้ครอืขา่ย
สามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ 
 3. ความสําเรจ็ของสมาชกิเครอืขา่ยตอ้งอาศยัระยะเวลา ในการบ่มเพาะความสมัพนัธ ์ ความ
ศรทัธา และความไวเ้นื�อเชื�อใจ ตลอดจนการสรา้งกรอบทางความคดิ เพื�อใหเ้กดิการแลกเปลี�ยน
ขอ้มลู/สารสนเทศ การแกไ้ขปญหารว่มกนัอย่างสรา้งสรรค ์และการดําเนินการรว่มกนัระหว่างสมาชกิั  
 องคป์ระกอบของเครอืข่ายวจิยัทางการศกึษาตามแนวคดิของ ทองอนิทร ์ วงศโ์สธร (2548) 
นั �นประกอบดว้ยกจิกรรมที�สําคญั ไดแ้ก่  

1. การพฒันากรอบแนวคดิการวจิยั โดยการระดมความคดิของผูท้รงคุณวุฒ ินกัวจิยั ผูใ้ชง้าน
วจิยั และผูส้นบัสนุนงานวจิยัจากเครอืขา่ยต่างๆ เพื�อใหไ้ดผ้ลผลติคอื แนวทางการทาํงานวจิยั   

2. การพฒันาระบบแนวคดิการวจิยั ที�เกดิจากการระดมความคดิของสถาบนัการศกึษาที�เป็น
เครอืขา่ย  

3. การพฒันาระบบประสานงานการวจิยั ทั �งดา้นงานการบรหิาร ระบบตดิตามและประเมนิผล  
 ประโยชน์ 

การศกึษาเครอืข่ายทางสงัคมทาํใหไ้ดข้อ้มลู/สารสนเทศ ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิ/
สนบัสนุน ลดปญหาั /อุปสรรคต่อการจดัการเรยีนการสอน การวจิยัปฏบิตักิาร การศกึษาบทเรยีน และ
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนที�พงึปฏบิตัใินโรงเรยีนดว้ยเหตุผล และลกัษณะที�สอดคลอ้งกนัของสมาชกิที�
รวมตวักนั ดงันี�  (Pereira & Scares, 2007) 

1. ลกัษณะโครงสรา้งทางสงัคม การบรหิารจดัการทางสงัคม และความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
กลุ่ม และองคก์ร (Boissvian, 1974 อา้งถงึใน ณฐัลดิา ระหา, 2542)  
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2. ผลการประเมนิการปฏบิตั ิ การแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ และระบุไดถ้งึบุคคลที�เป็นผูนํ้า หรอื
ศูนยก์ลางของการเรยีนรู ้(Penual et al, 2006) 

3. ความตอ้งการสิ�งทดแทนความรูส้กึโดดเดี�ยวของครเูมื�อมกีารทํางานระยะแรก ทาํใหเ้กดิ
วฒันธรรมความรว่มมอืและเกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื�อง (Daling-Hammond, 1999) เปิดโอกาสให ้
คน้พบสงัคมที�ดใีนการทํางาน ที�มกีารแลกเปลี�ยนขอ้มลูขา่วสาร ทกัษะ ความรู ้ ประสบการณ์ 
เครื�องมอื และสื�อ ผ่านการประชุม การทดลองปฏบิตักิาร การประชาสมัพนัธ ์และความรว่มมอืในการ
ดาํเนินโครงการ ซึ�งเป็นการส่งเสรมิความสมบูรณ์ใหก้บัสมาชกิเครอืขา่ยทั �งมวล ไมว่่าจะเป็นบุคคล
หรอืองคก์ร (Brown & Sheppard, 1995) 

4. ผลที�เกดิจากการรวมมอืแบบเครอืขา่ย อาจสรปุไดด้งันี� 
    4.1 ลดการทํางาน และการใชท้รพัยากรซํ�าซอ้น  ทาํใหก้ารพฒันาสามารถดาํเนินไปได้

กา้วหน้า รวดเรว็ และส่งผลต่อสงัคมในวงกวา้งยิ�งขึ�น 
4.2 สามารถเชื�อมโยงคนที�อยูใ่นระดบัต่างกนั มวีธิกีารทํางาน การจดัองคก์ร และมภีูมหิลงั

ต่างกนัที�ไมม่โีอกาสต่อกนั เขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึ�งส่งผลใหเ้กดิความเขา้ใจกนัมากขึ�น 
เกดิการเรยีนรูซ้ึ�งกนัและกนั นําไปสู่การทํางานรว่มกนั เพื�อประโยชน์ของทุกฝาย่  

4.3 สามารถสรา้งพลงัผลกัดนัเพื�อรบัการตอบสนองในสิ�งที�ตอ้งการ ชี�ใหเ้หน็ปญหา และั

ประเดน็การพฒันาที�ซบัซอ้น  
4.5  สามารถเชื�อมหน่วยงานวชิาการและแหล่งทุนกบัผูท้ี�ตอ้งการความช่วยเหลอื 
4.6 สนบัสนุนใหค้น และองคก์รไดร้บัความช่วยเหลอืจากเพื�อน ไดร้บักําลงัใจ การจงูใจ 

และการยอมรบั ซึ�งมคีวามสําคญัต่อหน่วยเลก็ ๆ ที�อยูน่อกระบบราชการ 
4.7 เป็นกลไกพฒันาสงัคม ที�มจีดุมุง่หมายเพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มลูขา่วสารเพื�อเป็นศูนยร์วม

ของการสนบัสนุน ใหเ้กดิประโยชน์จากประสบการณ์ที�แตกต่างกนั เพื�อเป็นช่องทางสาํหรบัแหล่งทุน 
เครอืขา่ยเป็นเวทใีนการเจรจาต่อรองกบัหน่วยงานหรอืองคก์รอื�นๆ หน่วยงานส่งเสรมิสนับสนุนการ
สรา้งเครอืข่ายดว้ยเปาหมาย ้ 2 ประการ คอื (1) เสรมิสรา้งศกัยภาพและสนบัสนุนการเสรมิสรา้ง
อํานาจแก่ประชาชน และ (2) เป็นช่องทางสาํหรบัใหบ้รกิารแก่ประชาชน  

ประโยชน์ของเครอืข่ายต่อการบรกิารสงัคมดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบัทศิทางการ
พฒันาคุณภาพการปฏบิตังิานของบุคลากรทางการศกึษาที�มแีนวโน้มใหม้กีารเรยีนรูภ้าคทฤษฎคีวบคู่
กบัการลงมอืปฏบิตัจิรงิในโรงเรยีนทั �งที�เป็นนกัศกึษาคร ู และครปูระจาํการเพื�อเปิดโอกาสใหผู้ร้บั
การศกึษาอบรมไดม้กีารสงัเกต การทดลอง และการวจิยั นอกจากนี�ยงัมุง่เน้นการแลกเปลี�ยนความรู ้
ประสบการณ์ และเทคนิคการเรยีนการสอนในระหว่างเพื�อนครดูว้ยกนั โดยการกําหนดเวลา และ
สถานที�ที�แน่นอนเพื�อใหม้กีารสะทอ้นความคดิเกี�ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนในชั �นเรยีนของตน
จากงานวจิยั (นภเนตร  ธรรมบวร, 2539, 64) การปฏบิตัดิงักล่าวจงึช่วยใหเ้กดิการขยายพรมแดน
ความรูจ้ากทฤษฎสีู่การปฏบิตัจิรงิในโรงเรยีน ชุมชน เพื�อการพฒันาปรบัปรุงหลกัสตูรการเรยีนการ
สอนในวชิาที�ตนรบัผดิชอบ และตรงความตอ้งการของสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม (สุมน อมรววิฒัน์, 
2545)  
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ประโยชน์ของเครอืข่ายต่อการวจิยั เนื�องจากเครอืข่ายเป็นแนวปฏบิตัทิี�สนบัสนุนการคดิ
วเิคราะห ์ (inclusive thinking) การสรา้งสรรค ์และการเสวนาทางวชิาการ (creativity and dialogue) 
จงึมสี่วนส่งเสรมิการดาํเนินการวจิยั ดงันี� (Chetley, 2000) 

1. กระตุน้การรว่มทุน (co-funding) 
2. สามารถแลกเปลี�ยน และพฒันาความแขง็แกรง่ทางศกัยภาพ 
3. ขยายแหล่งรบัขอ้มลู/สารสนเทศสภาพความตอ้งการที�จาํเป็นระดบัภูมภิาคถงึประเทศ 
4. ขยายขอบเขตความทา้ทายระดบัสากลเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 
5. เพิ�มพนูนวตักรรม (enhance innovation) 
6. สรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของ และการใหค้วามรว่มมอื  
7. กระตุน้ใหม้ช่ีองทางการตดิต่อสื�อสารใหม่ๆ   
8. ช่วยใหม้วีธิแีกป้ญหาที�เหมาะสมกบัความตอ้งการที�จาํเป็นนั �นๆ ั    

วตัถปุระสงคข์องความรวมมือในเครือขาย่ ่  
การรวมตวักนัเป็นเครอืขา่ยดว้ยการตดิต่อ แลกเปลี�ยนขอ้มลู/สารสนเทศ และรว่มมอืกนัดว้ย

ความสมคัรใจ ไมว่่าจะเป็นการปฏบิตัใินระดบัองคก์ร และระดบับุคคล มวีตัถุประสงคโ์ดยสรุป ไดแ้ก่ 
 1. ความรว่มมอืแบบเครอืข่ายระหว่างองคก์ร ตามแนวคดิของ McNiff & Whitehead (2002) 
และผลการศกึษาของ พยงุศกัด ิจนัทรสุรนิทร ์b (2543) แสดงวตัถุประสงคข์องความรว่มมอื 4 ประการ 
ไดแ้ก่ 
  1.1 การใหค้าํปรกึษา (consultative model) เป็นวธิกีารหนึ�งที�ใชโ้ดยองคก์ร/
หน่วยงานทางวชิาชพีครทูําหน้าที�ใหค้ําปรกึษากลุ่มผูร้บับรกิารที�เกี�ยวขอ้ง 
  1.2 การทําตามหน้าที�ภารกจิ (functional model) เป็นวธิปีฏบิตัทิี�เกดิขึ�นเนื�องจาก
ภารกจิตามบทบาทหน้าที� 
  1.3 การทํางานเชงิปฏบิตักิาร (operational model) เป็นวธิทีี�สะทอ้นถงึความสมัพนัธ์
ที�ดรีะหว่างโรงเรยีนกบัหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการผลตินกัเรยีน คร ู ซึ�งจะมสีมรรถภาพดขีึ�นหาก
สามารถจดัระบบขอ้มลูขา่วสารระหว่างกนัอยา่งสมํ�าเสมอ  ทาํใหเ้กดิความรูส้กึว่าระบบทํางานเป็น      
ไปดว้ยด ี
  1.4 การทํางานเชงิบรูณาการ (integrative model) เป็นวธิทีี�ประกอบดว้ยสมาชกิ
หลายฝายที�เกี�ยวขอ้งกบัการผลติทางการศกึษา ่  
 2. ความรว่มมอืระดบัภายในองคก์ร มวีตัถุประสงคต์ามที� Lee (2004) ไดส้รปุไวค้อื  
  2.1 แกป้ญหารว่มกนั ั (shared problem solving) มกัมกีระบวนการปฏบิตักิจิกรรม
รว่มกนัที�เริ�มจากการนําความตอ้งการ ความคาดหวงั ความเชื�อต่างๆ และแนวคดิของบุคคลมา
รวมกนั แลว้นํามาแบ่งบนักนั สรา้งความเขา้ใจรว่มกนั จากนั �นจงึสรรหาแนวทางแกป้ญหา ประเมนิั

แนวความคดิ วางแผนที�เฉพาะเจาะจง ดาํเนินการแก้ปญหา และประเมนิผลลพัธท์ี�เกดิขึ�นั  
  2.2 สอนเป็นทมี (co-teaching) เป็นกระบวนการที�เกดิจากครตูั �งแต่สองคนขึ�นไปแบ่ง
หน้าที�พฒันาผูเ้รยีนในชั �นเรยีนเดยีวกนั   
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 2.3 ทาํงานเป็นทมี (teaming) เป็นการรวมกลุ่มอยา่งเป็นทางการภายในองคก์รที�มี
เปาหมายชดัเจน มกีจิกรรมและการปฏบิตัริะหว่างสมาชกิ โดยมผีูนํ้า การทาํความเขา้้ ใจที�ดรีะหว่าง
สมาชกิ การแบ่งปนเปาหมายรว่มกนั และปราศจากการใชค้วามเป็นส่วนตวัมาแทรกแซงงาน วธินีี�ั ้

เหมาะกบัการรวบวธิจีดัการเรยีนการสอน โดยความรว่มมอืระหว่างสาขาการเรยีนการสอนต่างๆ  
 2.4 หาแนวทางแกป้ญหาจากการปรกึษา ั (consulting) เป็นวธิทีี�ครผููม้คีวามตอ้งการ
คน้หาแนวทางพฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ โดยไดร้บัความช่วยเหลอืใหค้าํปรกึษาจาก
ผูเ้ชี�ยวชาญที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหค้าํปรกึษา/สนับสนุนจนงานประสบความสาํเรจ็ 
  นอกจากนี�การพดูคุยแลกเปลี�ยนประสบการณ์ระหว่างกนัยงัเป็นหนทางสรา้งความ
เขา้ใจนกัเรยีน ปญหาทางพฤตกิรั รม ศลีธรรม และความพงึพอใจอาชพี และการปรบัปรงุคุณภาพงาน  
 3. การทํางานเครอืข่ายในมติขิองการบรหิารจดัการงานวจิยัตามที� พฤทธิ b ศริบิรรณพทิกัษ์ 
(2549) และทองอนิทร ์วงศโ์สธร (2548, อา้งถงึใน พฤทธ ิศริบิรรณพทิกัษ์b , 2549) สรปุว่า  
การทํางานเครอืข่ายวจิยัทางการศกึษา จดัว่าเป็นการบรหิารจดัการงานวจิยัทางการศกึษาทั �งในระดบั
บรหิารตน้ทาง (up stream management) บรหิารแบบระหว่างทาง (mid stream management) 
และบรหิารแบบปลายทาง (down stream management) ดงันั �นการทํางานเครอืขา่ยวจิยัทางการ
ศกึษาจงึควรมวีตัถุประสงคท์ี�สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ดงันี� 
  1. ส่งเสรมิการวจิยัเพื�อพฒันาการศกึษา  
  2. เผยแพรง่านวจิยัที�สมํ�าเสมอ 
  3. ฝึกอบรมการวจิยัเพื�อพฒันาการศกึษาแก่คร ู บุคลากรทางการศกึษา และ
ผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการศกึษาระดบัทอ้งถิ�น 
  4. จดัประชุมเพื�อพฒันาการวจิยัการศกึษาในเครอืข่าย   
 แนวคดิ /ทฤษฎีพื$นฐาน 
           การสรา้งเครอืข่ายเพื�อการทํางานเชงิพฒันา มกัเกดิจากการรวมตวัระหว่างองคก์รที�ทํางาน
แบบพึ�งพงิกนัมากกว่าการแขง่ขนั แนวคดิ/ทฤษฎทีี�ช่วยอธบิายการสรา้งเครอืข่ายการทํางาน ไดแ้ก่  
 1. ทฤษฎกีารแลกเปลี�ยน (exchange theory) ซึ�งอธบิายถงึการแลกเปลี�ยนผลประโยชน์
ระหว่างกนั ดงันั �นเหตุผลหลกัที�จะทําใหเ้ครอืขา่ยเกดิขึ�นไดโ้ดยสมคัรใจคอื แต่ละฝายมองเหน็่

ประโยชน์ที�ตนจะไดร้บัจากการเขา้รว่มเครอืขา่ย ซึ�งจะนําไปสู่ความเตม็ใจที�จะประสานกนัหรอืรว่ม
เป็นเครอืข่าย  
 2. แนวคดิการรวมพลงั (synergy) ซึ�งอธบิายไดด้ว้ยตวัเลข 2 + 2 = 5 หมายความว่า การ
รวมพลงักนัทาํงานซึ�งจะนําไปสู่ผลลพัธท์ี�มคีุณค่าหรอืเขม้แขง็มากกว่าการที�แต่ละองคก์รจะทาํงาน
อยา่งโดดเดี�ยว  การใชแ้นวคดิ/ทฤษฏสีนบัสนุนการสรา้งเครอืข่ายจะทาํใหม้หีลกัการพจิารณาถงึ
ปจจยัที�เป็นอุปสรรค ์และสนับสนุนความรว่มมอืของสมาชกิเครอืขา่ย ดงันี�ั  
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 ปจจยัที �เป็นอุปสรรคของความรว่มมอืั  
 1. ความขดัแยง้กนัทางทศันคต ิความเชื�อ การยอมรบัการขอความช่วยเหลอืจากผูอ้ื�น  
 2. ความยุง่ยากในการบรหิารจดัการ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการจดัการเวลาใหว้่างตรงกนั และให้
มมีากพอแก่การทาํงานแบบรว่มมอืกนั เนื�องจากจาํนวนภารกจิตามบทบาทหน้าที�มมีาก (Vargas, 
2005; NBCT Policy Summit Ohio, 2006) 
 ปจจยัสนับสนุนความรว่มมอืั  
 ความสาํเรจ็ดว้ยดขีองการประสานความรว่มมอืทํางานของเครอืขา่ย ควรมปีจจยัต่อไปนี� ั  

ตาราง 1 บทสงัเคราะหแ์นวคดิ/ทฤษฎพีื�นฐานความรว่มมอืทางเครอืขา่ยสงัคม 
ทฤษฎี นักทฤษฎี สาระสาํคญั 

ความสมัพนัธ์
ของบุคคล 

Hider (1958) สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลต่อบุคคลจะมผีลต่อการกระทาํและ
ความคดิของบุคคล เป็นตวันําพฤตกิรรมของคนหนึ�งไปยงัอกีคนหนึ�ง 

ความสมัพนัธ ์ Boissvain 
(1974) 

ความสมัพนัธข์องบุคคลอาจเป็นไปในลกัษณะของ ความรว่มมอืกนั 
หรอืแขง่ขั �น ซึ�งอาจมคีวามสมดุลกนั (balance reciprocity) หรอืไม่
สมดุลกนั  

การมสีว่นรว่ม Anderson 
(1953) 
เกรยีงศกัด ิ\  
เจรญิวงศศ์กัด ิ\
(2543) 

การที�คนมารวมกนัเพื�อทาํกจิกรรมอาจมพีลงัผลกัดนั และเป็นไปโดย
ความสมคัรใจเพื�อการมสีว่นรว่มในการกระทาํทางสงัคมไดแ้ก ่ การ
ยอมรบัความเหน็/การปฏบิตัใิหม่ๆ  อยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการ และการมปีระโยชน์รว่ม 

โครงสรา้ง
หน้าที� 

Parsons & 
Stephenson, 
(2005) 

สงัคมมกัมโีครงสรา้งที�ประกอบดว้ยสว่นต่างๆที�สมัพนัธ์กนั พึ�งพา
อาศยักนั มขีอบเขตแน่นอน และสามารถรกัษาดุลยภาพได ้ โดยมี
หน้าที�หลกัไดแ้ก ่การปรบั การบรรลุวตัถุประสงคข์องระบบ การผนึก
ผสาน และการรกัษารปูแบบสงัคมและจดัการกบัความตงึเครยีด 

บทบาท  
(role theory) 

Linton (1936) บทบาทจาํนวนหนึ�งของสงัคมจะกอ่ใหเ้กดิแบบแผนของพฤตกิรรม
หรอืการกระทาํที�บุคคลแสดงออกภายใตข้อ้กาํหนดของสงัคม เป็นไป
ตามสถานภาพ สทิธหิน้าที�ที�บุคคลนั �นดาํรงอยูต่ามบทบาทหน้าที� 

การแลกเปลี�ยน 
(exchange 
theory) 

Homans 
(1964) 

การไมส่ามารถหาสิ�งใดเพื�อตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งครบถว้น 
ทาํใหบุ้คคลตอ้งสมัพนัธก์บัผูอ้ ื�นเพื�อการแลกเปลี�ยนที�สามารถพฒันา
ใหย้นืยาวหากอยูบ่นฐานของความยตุธิรรม 

ความถี�และ
ระยะเวลาของ
ความสมัพนัธ ์ 

Boissvain 
(1974) 

ความถี�ของการพบปะสมัพนัธแ์ละชว่งเวลาของการรูจ้กักนัยาวนาน 
(frequency and duration of relationship) มผีลต่อความสมัพนัธ์
เชงิซอ้น และการกาํหนดพฤตกิรรมระหว่างกนั  

ที�มา (ปทมา ทมุาวงศ์ั , 2551, 29-30; ณฐัลดิา ระหา, 2542) 
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จากแนวคดิ/ทฤษฎสีนับสนุนความสําเรจ็ของเครอืข่ายดงักล่าว สามารถประยกุตส์ู่การบรหิาร
จดัการ และเทคนิควธิทีี�เอื�อต่อการทาํงานของสมาชกิเครอืขา่ยดงัที� ศรผี่อง จติกรณ์กจิศลิป์ (2552) 
สรปุแนวคดิไว ้ดงันี� 
  1. เทคนิคการทํางานรว่มกนัเป็นเครอืขา่ย  
         1.1 สรา้งความผกูพนัและความรบัผดิชอบต่อการสรา้งเครอืขา่ย เครอืขา่ยจะประสบ
ความสาํเรจ็กต่็อเมื�อผูป้ฏบิตังิาน "เอาดว้ย" เครอืขา่ยต้องผ่านการพดูคุยวเิคราะหป์ญหารว่มกนัและมีั

ความพรอ้มที�จะทํางานรว่มกนั  
  1.2 การเสยีสละเวลา หมายความว่า ผูบ้รหิารตอ้งใหเ้วลากบัการสรา้งเครอืขา่ย หาก
ไมแ่น่ใจว่ามเีวลาพอกไ็มค่วรสรา้งเครอืขา่ยกบัใคร เพราะการมเีครอืข่ายมคีวามหมายมากกว่าการ
รวมกนัเพื�อทํางานใหส้าํเรจ็ตามเปาหมายเ้ ฉพาะกจิ แต่รวมถงึการจดักจิกรรมเพื�อสรา้งความสมัพนัธ ์
และมคีวามเคลื�อนไหวอย่างต่อเนื�อง สมํ�าเสมอ  
  1.3 สิ�งที�สําคญัมากคอื การใหค้วามเคารพ และไวว้างใจระหว่างกนั  
 2. การไดผ้ลประโยชน์รว่มกนัขององคก์รที�เขา้รว่มเครอืขา่ย โดยตอ้งทําความเขา้ใจไวแ้ต่แรก
ว่า สมาชกิตอ้งยอมเสยีสละบางอย่าง เพื�อใหก้ารทํางานเครอืข่ายประสบความสําเรจ็ นอกจากนั �น
ภายในองคก์รเครอืข่ายเอง ตอ้งมกีารสรปุบทเรยีนการทาํงาน วเิคราะหจ์ดุแขง็จดุอ่อนต่างๆ  
 3. ในกรณีที�การสรา้งเครอืขา่ยจาํเป็นตอ้งมกีารลงนามในสญัญาตอ้งใหแ้น่ใจว่าเป็นสญัญาที�
จดัทําอยา่งรอบคอบ และหากมปีญหาหรอืขอ้ที�เหน็ไมต่รงกนั กค็วรจะตอ้งทําความตกลงกนัให้ั

เรยีบรอ้ย และเมื�อมกีารลงนามในสญัญาแลว้ กไ็มค่วรที�จะไปสนใจในสญัญานั �นอกี เพราะหากมภีาวะ
ที�ตอ้งกลบัไปตรวจสอบสญัญา แปลว่าเริ�มมปีญหาแลว้ั   
 4. ระหว่างการรวมเป็นเครอืขา่ยหรอืประสานงานกนั สถานการณ์อาจมกีารเปลี�ยนแปลง จงึ
ควรตอ้งตระหนกัถงึปญหาขององคก์รเครอืขา่ย และมคีวามยดืหยุ่นพอสมควรั   
 5. ตอ้งแน่ใจว่าแต่ละเครอืข่ายมคีวามคาดหวงัที�ตรงกนัตลอดระยะเวลาที�ตกลงจะร่วมงานกนั 
เมื�อใดกต็ามที�มฝีายใดฝายหนึ�งไม่มคีวามสุขกบัการทํางานเครอืข่าย่ ่  แสดงว่าอาจเกดิความลม้เหลว
ขึ�นไดใ้นอนาคต  
 6. ตระหนกัในความแตกต่างทางวฒันธรรมทั �งดา้นพื�นที�และวฒันธรรมองคก์ร อยา่คาดหวงั
ว่าองคก์รเครอืขา่ยจะสนองตอบต่อปญหาเหมอืนที�ท่านตอบสนองั    
 7. ตระหนกัในความเป็นอสิระขององคก์รที�รว่มเป็นเครอืขา่ย   
 8. พรอ้มรบัผดิชอบในความสาํเรจ็ หรอืความลม้เหลวรว่มกนั  
 9. ความยตุธิรรมในการใหค้วามช่วยเหลอืจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัดําเนินการของ 
เครอืขา่ย โดยที�ความช่วยเหลอือาจประกอบดว้ยสิ�งต่างๆ ดงัต่อไปนี� 

9.1 สนบัสนุนทรพัยากรในการจดัประชุม การพฒันาศกัยภาพหรอืฝึกอบรมเพิ�มทกัษะที�
จาํเป็น  

9.2 จดัหาผูเ้ชี�ยวชาญตามความตอ้งการของสมาชกิเครอืขา่ย 
9.3 ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาเทคโนโลย ีและเงนิทุนเพื�อการดําเนินกจิกรรมของเครอืขา่ย 
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9.4 รบัรองสถานภาพเพื�อใหเ้ครอืขา่ยไดร้บัความสนใจจากรฐับาลอยา่งจรงิจงั 
9.5 รว่มอภปิรายแสดงความคดิเหน็กบัองคก์รระดบันโยบาย องคก์รระหว่างประเทศ  

หรอือื�นๆ รวมทั �งการประสานงานกบัองคก์รอื�นๆ 
10. กจิกรรมสนับสนุนเพื�อความมปีระสทิธภิาพสงูสุดของการดําเนินการเครอืขา่ย ไดแ้ก่  

 10.1 ตดิต่อประสานงานความรว่มมอืกบัสมาชกิ องคก์รภาครฐั ภาคเอกชน ชุมชน เพื�อ
การส่งเสรมิ และสนบัสนุนการดําเนินงานของเครอืข่าย  
 10.2 ประสานงานการวจิยั การจดัสรรทุน การตดิตาม และการเผยแพรผ่ลงานวจิยั 
โครงการวจิยัและนวตักรรมเพื�อถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่กลุ่มฐานราก โดยการประสานงานของเครอืข่าย
บรหิารการวจิยัทุกกลุ่ม 
 10.3 ส่งเสรมิและสนบัสนุนการสรา้งนกัวจิยัรุน่ใหม ่และการทาํวจิยัแบบบรูณาการ  
 10.4 จดัทาํเอกสารเผยแพร ่ และประชาสมัพนัธข์่าวสาร ผลงานวจิยั ความเคลื�อนไหว
ต่างๆ และเผยแพรข่่าวสารทางเวบ็ไซดข์องเครอืขา่ยฯ  
 10.5 จดักจิกรรมต่างๆ เพื�อส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั และการเสรมิสรา้งความ 
เขม้แขง็ของทุกกลุ่ม 

นอกจากนี�ตามแนวคดิของ Starkey (1998) เครอืขา่ยควรมลีกัษณะสาํคญั ดงันี�  
 1. การใหค้วามสาํคญักบัการตดิต่อสื�อสารระหว่างสมาชกิเครอืขา่ย ควรมแีนวทางดงันี� 
 1.1 มกีารสนบัสนุนและอํานวยความสะดวกใหส้มาชกิในเครอืขา่ยมคีวามสมัพนัธฉ์ันท ์
เพื�อน ที�ต่างกม็คีวามเป็นอสิระ มากกว่าทําใหเ้กดิการคบคา้สมาคมแบบพึ�งพงิ  
 1.2 ไมใ่ชก้ารสรา้งระบบตดิต่อเผยแพรข่า่วสารแบบทางเดยีว ในลกัษณะของการ 
ถ่ายทอดข่าวสารทางสื�อสารมวลชน การส่งนิตยสารจดหมายขา่วใหก้บัสมาชกิที�ตอ้งมกีารแลกเปลี�ยน
ขา่วสารขอ้มลูระหว่างกนั  
 1.3. สามารถใชก้ารสื�อสารระหว่างกนัดว้ยวธิงีา่ยๆ แบบปากต่อปากในกลุ่มคนที�คุน้เคย 
 การตดิต่อสื�อสารแบบมสี่วนรว่ม โดยที�โครงการพฒันามสี่วนควบคุมกระบวนการดงักล่าวผ่านการ 
จดัตั �งกลุ่ม/องคก์รชุมชนหรอืกลุ่มเปาหมายของโครงการ ้  
 2. ความสมดุลของสมาชกิเครอืขา่ยที�ม ี แบบหลวมๆ ในองคก์ร/ชุมชน และโครงสรา้งแบบ
เป็นทางการที�นกัพฒันานําเขา้มาทําใหข้อ้มลูข่าวสารไหลเวยีนไดด้ขีึ�น 
 3. การกําหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจน ซึ�งอาจต้องมกีารทบทวนเปลี�ยนแปลง/ปรบัปรงุ
บา้งเป็นระยะๆ มกีารกําหนดทศิทาง กจิกรรมหลกั โดยยดึหลกัการมสี่วนรว่มของสมาชกิ และ
ประเภทของบุคคล และองคก์รที�จะเขา้มาเป็นสมาชกิของเครอืขา่ยอย่างชดัเจน  
 4. มแีกนนําหรอืกลุ่มแกนนําเครอืขา่ยที�เขม้แขง็ เสยีสละ และคดิถงึสมาชกิส่วนรวมมากกว่า
ความเป็นองคก์รของตวัเอง มกีระบวนการคดิเพื�อสนบัสนุนการทํางานที�เป็นประโยชน์สงูสุดต่อ 
สมาชกิเครอืขา่ย  
 5.ใชเ้หลกัการกระจายอํานาจ โดยวธิกีารแจกแจงหน้าที�ความรบัผดิชอบใหก้บัสมาชกิ รวมทั �ง
หน้าที�ประสานงาน เพื�อลดปญหาการรวมศูนยอ์ํานาจ ั การครอบงาํ และแมแ้ต่การแยกตวัออกของ
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สมาชกิ ดงันั �นเครอืขา่ยจงึไมค่วรทําใหส้มาชกิฝากความหวงัไวก้บัแกนนําว่ากจิกรรมทุกอยา่งตอ้งมา
จากแกนนํา แต่ควรเสนอตวัเขา้รว่มและช่วยเหลอืกจิกรรมของเครอืข่าย 
 6. สรา้งความรูส้กึเป็นหุน้ส่วน เจา้ของ และผกูพนัที�เหนียวแน่น ดว้ยกระบวนการตดัสนิใจ 
และการเลอืกกจิกรรม วธิทีาํงานบนหลกัของประชาธปิไตย ไมม่กีารบงัคบั แต่เปิดโอกาสใหม้กีาร
วพิากษ์ วจิารณ์คดัคา้น และการมสี่วนรว่มรบัประโยชน์จากการทํางานของเครอืข่าย 
 7. แหล่งทรพัยากรสนบัสนุนการดาํเนินงานของเครอืข่ายซึ�งตอ้งมกีารคาดคะเนและวางแผน 
กจิกรรมพรอ้มกบัค่าใชจ้่ายที�สมเหตุสมผล และโปรง่ใส ที�มาของแหล่งทรพัยากรมทีี�มาไดห้ลายแหล่ง 
และไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นทรพัยส์นิเงนิทองแต่อาจเป็นการใหส้ทิธใินการเป็นสมาชกิพเิศษของหน่วยงาน/
องคก์ร เช่น การเป็นสมาชกิพเิศษของสาํนกัพมิพ ์ 
 8. สถานภาพที�ถูกตอ้งตามกฎหมาย ซึ�งอาจเกดิจากการมผีูไ้ดร้บัการยอมรบันบัถอืในวงการ
นั �นๆ มสี่วนรว่มเป็นสมาชกิเครอืขา่ย มกีารเผยแพรก่จิกรรม การใชช้ื�อ และเครื�องหมายที�จาํไดง้่าย 
 9. การเชื�อมโยง และการเสรมิใหส้มบรูณ์ ปกตเิครอืขา่ยจะมอีงคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
วตัถุประสงค ์ โครงการ สมาชกิ และระบบการจดัการภายในที�แตกต่างกนั จงึอาจมบีางส่วนที�เหลื�อม
ซอ้นกนัระหว่างเครอืขา่ย ซึ�งจะเหลื�อมนี�เองจะช่วยเสรมิความสมบรูณ์ซึ�งกนัและกนั เช่น การ
ดาํเนินงานของเครอืข่ายระดบักลุ่มสาระ ระดบัสายชั �น ระดบัโรงเรยีน และระดบัชุมชน ซึ�งการ
เชื�อมโยงระหว่างเครอืขา่ยมวีตัถุประสงคเ์พื�อการปฏบิตัดิงันี�  
 9.1 แลกเปลี�ยนขอ้มลูข่าวสารระหว่างกลุ่มเครอืขา่ย 
 9.2 ส่งเสรมิความรว่มมอืในการทํางานใดๆ ใหส้มบูรณ์ที�สุด 
 9.3 หลกีเลี�ยง/ลดภาวะแขง่ขนั ความซํ�าซอ้นในการใหบ้รกิาร 
 9.4 ช่วยเพิ�มช่องทางไดป้ระโยชน์ของเครอืขา่ย 
 9.5 สามารถเรยีนรูจ้ดุแขง็ของกลุ่มต่างๆ และนํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
  ตวัอยา่งการสรา้งเงื�อนไข/สถานการณ์ส่งเสรมิการทํางานแบบเครอืข่าย เช่น การศกึษาของ 
UNICEF ใน West Africa ชี�ใหเ้หน็ว่า โครงการที�ดาํเนินการในพื�นที�ตอ้งมเีงื�อนไขพื�นฐาน เพื�อสรา้ง
สภาพแวดลอ้มใหเ้อื�อการทํากจิกรรมขั �นต่อไปซึ�งรวมถงึการสรา้งศกัยภาพของสมาชกิ และองคก์รให้
สามารถดําเนินการกจิกรรมในการสรา้งเครอืขา่ย ตั �งแต่การจงูใจเพื�อนมารว่มเครอืขา่ย จนถงึการ
เกลี�ยกล่อมระดบันโยบายใหส้นบัสนุนกจิกรรมของเครอืขา่ย กจิกรรมเสรมิสรา้งศกัยภาพจะต่างไปใน
แต่ละพื�นที� (UNICEF 1997: "Social Mobilization at the Grassroots: Experience from West 
Africa.") 

รปูแบบ 
 เครอืขา่ยมรีปูแบบหลากหลาย จาํแนกไดต้ามเกณฑต่์อไปนี� 
 1. คุณลกัษณะของสมาชกิ เป็นเครอืขา่ยที�จดักลุ่มตามประเภทของสมาชกิ เช่น ชาวนา 
นกัวจิยั หรอืวศิวกร เครอืขา่ยลกัษณะนี�ยงัแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอื (1) เครอืขา่ยแนวราบ เกดิจากการ
รวมคนที�ทาํงานในระดบั หรอืเป็นประเภทเดยีวกนั เช่น เครอืขา่ยชาวนา (ประกอบดว้ยคนที�เป็น
ชาวนาเท่านั �น) (2) เครอืขา่ยแนวตั �ง เกดิจากการรวมคนที�ทํางานสาขาเดยีวกนั แต่ต่างระดบักนัเขา้
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ดว้ยกนั เช่น ชาวนา นกัวจิยัดา้นการเกษตร หน่วยงานกําหนดนโยบายการเกษตร และหน่วยงาน
ระหว่างประเทศที�ทํางานเกี�ยวขอ้งกบัการเกษตร เป็นตน้ หรอืมสีมาชกิระดบับุคคล ระดบัองคก์ร หรอื
สถาบนัปะปนกนั 
 2. พื�นที�ทางภมูศิาสตร ์ เป็นเครอืข่ายที�ดําเนินงานในพื�นที�หนึ�ง เช่น เครอืขา่ยระดบัประเทศ 
ระดบัภมูภิาค ระดบัชุมชน หรอือาจแบ่งตามเขตที�มรีะบบนิเวศเดยีวกนั เช่น เครอืขา่ยเกษตรกร
ภาคเหนือ เป็นตน้  
 3. วตัถุประสงคข์องเครอืขา่ย เครอืขา่ยจาํนวนมากตั �งขึ�นตามจุดมุง่เน้นที�ตอ้งการ เช่น  
เพื�อปรบัปรงุการแลกเปลี�ยนขอ้มลูขา่วสารระหว่างสมาชกิ เพื�อความรว่มมอืในการวจิยัศกึษา หรอื
ฝึกอบรม เพื�อแลกเปลี�ยนเครื�องมอืในการประกอบอาชพี เพื�อรวมกลุ่มพลงักระตุ้นความตระหนกัของ
สงัคมและเขา้ไปมอีทิธพิลต่อการกําหนดนโยบาย เพื�อพทิกัษ์ผลประโยชน์ของสมาชกิ นอกจากนี�อาจ
มจีดุมุง่เน้นมากกว่าหนึ�งประเดน็ เช่น การแลกเปลี�ยนขอ้มลูข่าวสาร รว่มมอืกนัในการจดัฝึกอบรม 
และวจิยั และผลกัดนันโยบาย  
 4. การจดัการเครอืข่าย อาจมลีกัษณะเด่นไดห้ลายแบบทั �งเป็นทางการ และไมเ่ป็นทาง แบบ
รวบอํานาจ และกระจายอํานาจ เช่น เครอืขา่ยที�มคีวามเขม้แขง็บางแห่งมกัมรีปูแบบเป็นทางการ และ
รวบอํานาจ การบรหิารจดัการโดยวธิสี่งขา่วถงึกนัผ่านองคก์รแกนที�เป็นศูนยก์ลาง แต่บางแห่งที�เป็น
เครอืขา่ยแบบไมเ่ป็นทางการ และกระจายอํานาจ มกัใชก้ารตดิต่อกนัโดยตรงระหว่างสมาชกิ 
เครอืขา่ยอย่างไมเ่ป็นทางการในระดบัรากหญา้ เป็นมากกบัองคก์รที�ใหค้วามสาํคญักบัการตดัสนิใจ
ขององคก์รระดบัล่าง อยา่งไรกต็ามมแีนวโน้มของพฒันาเป็นเครอืขา่ยที�รวมศูนยม์ากขึ�น รปูแบบการ
บรหิารจดัการเครอืขา่ยตามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ สามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 6 รปูแบบ ดงันี�  
 4.1 เครอืขา่ยแบบดาว หรอืแบบวงลอ้ (star or wheel network) ประกอบดว้ย
สมาชกิที�เป็นศูนยก์ลาง 1-2 หน่วย ทาํหน้าที�เชื�อมโยงกบัสมาชกิทุกหน่วยในเครอืขา่ย โดยที�สมาชกิ
ทุกหน่วยในเครอืขา่ยจะไมเ่ชื�อมโยงกนัโดยตรง ดงัภาพสื�อใหเ้หน็ว่า (A) เป็นผูป้ระสานกบัสมาชกิทุก
หน่วยไดแ้ก่ (B) (C) และ (D) โดยที�สมาชกิเหล่านั �นไมม่คีวามสมัพนัธก์นัโดยตรง (A) จะเป็นแหล่ง
ศูนยร์วมความรูต่้างๆ จงึจะเขา้ถงึสมาชกิไดเ้รว็ หากขาด (A) ความเชื�อมโยงระหว่างสมาชกิจะ
หยดุชะงกัทนัท ี
 
  
 
  
  
 
 

ภาพ 1 เครอืขา่ยที�มโีครงสรา้งแบบดาว หรอืแบบวงลอ้ 
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 B 
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4.2 เครอืขา่ยแบบเสน้ตรง  หรอืแบบโซ่ (line or chain network) ประกอบดว้ย
สมาชกิเครอืขา่ยที�มคีวามเสมอภาคกนั แต่การวางตําแหน่งอาจมสี่วนทาํใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบ
เสยีเปรยีบกนั ดงัเช่นจากภาพ (A) อยูใ่นตําแหน่งไดเ้ปรยีบคอืไดร้บัขอ้มลู/สารสนเทศจาก (B) และ
(C) ขณะที� (D) และ(E) ค่อนขา้งเสยีเปรยีบในการรบัขอ้มลู/สารสนเทศที�ถูกส่งผ่านไปเป็นลําดบั
จนกว่าจะถงึตนเอง 

 
 

 
ภาพ 2 เครอืขา่ยที�มโีครงสรา้งแบบเสน้ตรง 

 
 4.3 เครอืขา่ยแบบวงกลม (circle network) ประกอบดว้ยสมาชกิเครอืขา่ยที�มี
ความสมัพนัธเ์ชื�อมโยงระหว่างสมาชกิดว้ยกนัอกีสองหน่วย แต่สมาชกิทุกหน่วยมคีวามเสมอหรอืเท่า
เทยีมกนัทุกตําแหน่งไมม่ใีครเหนือกว่าใคร เช่นจากภาพ (A) สมัพนัธก์บั (B) และ (E) ขณะที� (B) ก็
สมัพนัธก์บั (A) และ(C) เป็นตน้ ดงันั �นแต่ละหน่วยมคีวามเสมอภาคกนั 
 
 
 

 
 
 

 
 

   
 4.4 เครอืขา่ยรปูตวัวาย (Y-shape network) ลกัษณะโครงสรา้งแบบผสมผสาน
ระหว่างแบบดาวและแบบเสน้ตรง โดยที�มหีนึ�งในสมาชกิทาํหน้าที�คดักรองขอ้มลู/สารสนเทศจาก
สมาชกิส่วนหนึ�งเพื�อส่งต่อไปยงัสมาชกิที�เหลอือกีทอดหนึ�ง ดงัภาพ (A) ทาํหน้าที�กรองขอ้มลู/
สารสนเทศที�รบัจาก (B) และ (C) ก่อนส่งต่อยงั (D) และ (E) ผูร้บัหน้าที�สําคญัคอื (A) เป็นศูนยก์ลาง
รบัขอ้มลู/สารสนเทศจาก (B) และ (C) ก่อนส่งต่อไปให ้(D) และ (E) ซึ�งทั �ง (D) และ(E) จะมคีุณภาพ
หรอืไมร่ะดบัใดขึ�นอยูก่บัทั �ง (A) (B) และ(C)  
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ภาพ 3 เครอืขา่ยที�มโีครงสรา้งแบบวงกลม 
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ภาพ 4 เครอืขา่ยแบบรปูตวัวาย 
 

 4.5 เครอืขา่ยแบบโครงสรา้งตน้ไม ้ (tree network) เป็นเครอืข่ายที�มศีูนยก์ลาง
เครอืขา่ยมากกว่าหนึ�ง โดยที�แต่ละศูนยก์ลางจะเกาะกลุ่มกนัเป็นกลุ่มยอ่ยๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5 เครอืขา่ยแบบโครงสรา้งตน้ไม ้
 

  4.6 เครอืขา่ยแบบโครงสรา้งทุกช่องทาง (all-channel network) มคีวาม
หนาแน่นของความสมัพนัธส์งูมากเนื�องจากสมาชกิของเครอืขา่ยสามารถสมัพนัธก์นัแบบสองช่องทาง 
(แบบไปกลบั) ระหว่างสมาชกิแต่ละหน่วยกบัศูนยก์ลาง ดงัภาพที�ม ี(A) เป็นศูนยก์ลางที�มกีารสมัพนัธ์
แบบสองช่องทางกบัสมาชกิแต่ละหน่วย  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6 เครอืขา่ยแบบโครงสรา้งทุกช่องทาง 
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 รปูแบบเครอืขา่ยวจิยัทางการศกึษา ตามแนวทางของศูนยเ์ครอืข่ายวจิยัทางการศกึษาของ
คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2 รปูแบบ ไดแ้ก่ (พฤทธ ิศริบิรรณพทิกัษ์\ , 2549) 
 1. รปูแบบเครอืขา่ยวจิยัทางการศกึษาที�ใชพ้ื�นที�เป็นฐาน (area-based educational 
research network) เน้นผลผลติของเครอืขา่ยคอืงานวจิยัเพื�อพฒันาคุณภาพการศกึษาและชวีติใน
ชุมชนตามความตอ้งการของทอ้งถิ�น สมาชกิเครอืข่ายคอื ผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษาใน
ทอ้งถิ�น และสถาบนัอุดมศกึษาเป็นผูส้นับสนุนดา้นวชิาการ 
 2. รปูแบบเครอืข่ายวจิยัทางการศกึษาที�ใชส้ถาบนัอุดมศกึษาเป็นฐาน (university based 
educational research network) รเิริ�มโดยนกัวชิาการในมหาวทิยาลยั จดุมุง่หมายคอื การพฒันาครู
ใหม้ศีกัยภาพ  ช่วยเหลอืดา้นวชิาการ ฝึกอบรมพฒันา โดยมผีูเ้กี�ยวขอ้งในทอ้งถิ�นใหก้ารสนบัสนุน 
ประเดน็วจิยัมาจากนกัวชิาการกําหนดขึ�น โดยมแีหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานวจิยัระดบัประเทศ 
และแหล่งทุนในทอ้งถิ�น  

บทบาทหน้าที�ของสมาชกเครือขายิ ่  
 สมาชกิเครอืขา่ยมบีทบาทหน้าที�ที�ตอ้งปฏบิตัริว่มกนัตามรปูแบบโครงสรา้งความสมัพนัธ ์
ดงันี�  (Fredericks & Durland, 2005; Hanneman & Riddle, 2005)  
 1.สมาชกิที�เป็นศูนยก์ลาง (centrality) จะทําหน้าที�เป็นผูเ้ชื�อมความสมัพนัธ ์ หรอืตดิต่อกบั
สมาชกิคนอื�นๆ ในเครอืข่ายสงูที�สุด 
 2. สมาชกิที�อยูใ่นระดบัเดยีวกนั (homophile) จะทําหน้าที�ระดบัเดยีวกนั และแบ่งปนขอ้มลูั /
สารสนเทศระหว่างกนั 
 3. สมาชกิที�อยูน่อกโครงสรา้ง (isolate) คอื สมาชกิที�แสดงบทบาทไมเ่กี�ยวขอ้งสมัพนัธก์บั
สมาชกิใดเลยในเครอืข่าย 
 4. สมาชกิที�เป็นตวัเชื�อมสําคญั (cut-point) ระหว่างสมาชกิดว้ยกนั เมื�อใดกต็ามที�ขาดสมาชกิ
ชนิดนี�จะทาํใหว้งจรการเชื�อมโยงระหว่างสมาชกิเครอืข่ายยตุลิง 
 5. สมาชกิที�เป็นตวักลาง (broker) เป็นสมาชกิที�ทาํหน้าที�ตวัแทนผูป้ระสานงานสมาชกิอื�นๆ 
ในลกัษณะดงันี�  
  5.1 ผูป้ระสานงาน (coordinator) จะทําหน้าที�ตดิต่อประสานงานระหว่างสมาชกิทุก
คนในเครอืขา่ยเดยีวกนั 
  5.2 ที�ปรกึษา (consulter) คอืบุคคลนอกเครอืขา่ยที�ทาํหน้าที�ใหค้ําปรกึษาสมาชกิ
ของเครอืขา่ย 
  5.3 ผูป้ระสานงานระหว่างเครอืขา่ย (gatekeeper) คอืสมาชกิภายในเครอืข่ายที�ทาํ
หน้าที�ดงัสะพานเชื�อมโยง (bridge) ระหว่างสมาชกิต่างเครอืขา่ยกนั  
  5.4 สมาชกิที�เป็นตวัแทน (representative) คอืสมาชกิที�ทาํหน้าที�ตดิต่อ เป็นตวัแทน
เครอืขา่ยไปตดิต่อกบัสมาชกิกลุ่มอื�น 
  5.5 ผูป้ระสานงานกลุ่มยอ่ย (cluster) เป็นบุคคลภายนอกเครอืขา่ยที�ทาํหน้าที�
ประสานงานระหว่างเครอืขา่ยต่างๆ  
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จากที�กล่าวมาแสดงใหเ้หน็ถงึบทบาทหน้าที�ของสมาชกิเครอืขา่ย ที�ตอ้งปฏบิตัเิพื�อใหเ้กดิ
ประสทิธผิลที�ดต่ีอการดําเนินงาน ดงันี� (สุมน  อมรววิฒัน์, 2545) 
 1. สรา้ง และตดิตามระบบขอ้มลูเครอืขา่ย  
 2. พฒันาเครอืข่ายใหเ้ขม้แขง็  
 3. ประชาสมัพนัธข์า่วสารเครอืขา่ย เช่น เวบ็ไซท ์ตพีมิพผ์ลงานทางวชิาการ  
 4. พฒันานกัวจิยัรุน่ใหม ่ 
 5. อื�นๆ ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการเครอืข่าย  

การตดตาม และประเมนผลเครือขายิ ิ ่  
 การตดิตาม และประเมนิผลเครอืขา่ยมคี่อนขา้งน้อย เนื�องจากธรรมชาตขิองเครอืขา่ยคอื
ความไมเ่ป็นระบบ และมโีครงสรา้งหลวมที�มุง่เน้นความก้าวหน้าในอนาคตมากกว่าประสบการณ์ใน
อดตี เครอืขา่ยที�มกีารเคลื�อนไหวแขง็ขนั มกัมุง่ที�จะสรา้งเครอืขา่ย และสรา้งงานมากกว่าจะสละเวลา
และทรพัยากรมาคดิทบทวน เครอืขา่ยที�ไมม่ปีระสทิธภิาพจงึไมเ่สี�ยงที�จะเปิดโอกาสใหม้กีารวพิากษ์/
วจิารณ์ แมว้่ากระบวนการประเมนิตนเองแบบไมเ่ป็นทางการจะเป็นเพยีงการตรวจสอบและวพิากษ์
ตนเองเท่านั �นกต็าม สาํหรบัเครอืขา่ยที�มกีารจดัตั �งแบบรวมศูนยบ์างแห่งพยายามจะมกีารประเมนิผล 
โดยสาํรวจความคดิเหน็ของสมาชกิ ทบทวนขอ้มลูข่าวสารที�มแีละหลกัฐานการเปลี�ยนแปลง การ
ตรวจสอบขอ้มลูจากกลุ่มเพื�อน และบนัทกึการตพีมิพเ์ผยแพรแ่ละการอา้งองิ บางแห่งใชก้ารประเมนิ
ภายในแบบมสี่วนรว่ม และการวเิคราะหข์อ้จาํกดัและโครงการจากบุคคลภายนอก เครอืขา่ย อยา่งไร
กต็ามแมจ้ะเป็นเครอืขา่ยรวมศูนยท์ี�มกีารจดัโครงสรา้งอยา่งด ี ยงัพบว่าเป็นการยากที�จะนิยามตวัชี�วดั
ความสาํเรจ็ของเครอืขา่ยและคุณลกัษณะของผลและประโยชน์ของการสรา้งเครอืข่ายใหม้คีวามเที�ยง 
สาํหรบัขอ้มลูเชงิปรมิาณที�สามารถใชไ้ดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานของเครอืขา่ย เช่น จาํนวนสมาชกิ 
จาํนวนจดหมายขา่ว จาํนวนจดหมายตอบรบั การจดัการประชุม ฯลฯ อยา่งไรกต็ามขอ้มลูเชงิปรมิาณ
บางครั �งไมส่ามารถบ่งบอกความมปีระสทิธภิาพของเครอืขา่ยไดด้ ี เพราะอาจมคีวามผดิพลาด
คลาดเคลื�อนในการประเมนิ อนัเนื�องมาจากการวดักจิกรรมที�มองเหน็ โดยไมส่ามารถทราบถงึการ
กระทํา และสิ�งที�ไดร้บัอกีมากมายที�มองไมเ่หน็ (iceberg effect) หรอืการวดัผลของการทํากจิกรรม
โดยไม่ทราบว่าผลที�เกดิขึ�นไมใ่ช่เป็นเพราะการปฏบิตังิานของเครอืขา่ย แต่เป็นเพราะสิ�งที�เกดิขึ�น
หลงัจากการปฏบิตังิานรอบแรกของเครอืขา่ย และมกีารเปลี�ยนจดุเน้นและวธิกีารทาํงาน รวมทั �งอาจมี
การตดิต่อและรว่มมอืกนัในภายหลงัอกีครั �งหนึ�ง (snowball effect)  
 จากแนวคดิ/ทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งกบัเครอืขา่ยดงักล่าว สามารถสรปุกรอบแนวคดิที�ตอ้งการ 
นํามาประยกุตใ์นงานวจิยัครั �งนี� ตามประเดน็ดงันี� 
 1. โครงสรา้งของเครอืข่าย ประกอบดว้ยสมาชกิเครอืข่ายที�ไมแ่บ่งเป็นระดบัชั �น มคีวามเป็น 
อสิระระหว่างเครอืขา่ย และไมม่ผีลกระทบต่อความเป็นอสิระส่วนบุคคลและองคก์ร  
  2. กจิกรรม และบรรยากาศโดยรวมของเครอืขา่ย ควรเป็นดงันี�  (1) สมาชกิเครอืขา่ยมี
วตัถุประสงคร์ว่มกนัหรอืไปในทศิทางเดยีวกนั (2) มกีารแลกเปลี�ยนเรยีนรูจ้ากประสบการณ์และ/หรอื
ศกัยภาพของสมาชกิดว้ยกนั (3) การมสี่วนรว่มรบัผดิชอบแบบหุน้ส่วนของสมาชกิแต่ละคน (4) ระบบ
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การเรยีนรู ้ และตดิตามความก้าวหน้าของงาน (5) ใชห้ลกัการประชาธปิไตยในการทาํงาน (6) 
สมัพนัธภ์าพ การใหค้วามเคารพ และยอมรบัซึ�งกนัและกนั (7) ความเสยีสละของสมาชกิเครอืขา่ย  
 3. สิ�งสนบัสนุนการทาํงานเครอืขา่ย ไดแ้ก่ ผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อใหค้วามรู/้คาํปรกึษา ค่าใชจ้่าย 
เทคโนโลยโีดยเฉพาะเทคโนโลยกีารสื�อสาร 
 
แนวคดเกี�ยวกบัิ เครื�องมือ และเทคนคิ วธีิ การจดัการคณุภาพ 
 การวจิยัครั �งนี�ไดใ้ชเ้ทคนิควธิทีใีชใ้นกระบวนการจดัการความรูม้าใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ใน
กจิกรรมเครอืข่ายวจิยั เพื�อเป็นเครื�องมอืสนบัสนุนการแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหว่างสมาชกิเครอืข่าย และ
ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูเชงิคุณภาพระหว่างการดาํเนินการวจิยัพฒันารปูแบบเครอืขา่ย ดงัต่อไปนี�  
 1. การระดมสมอง  

การระดมสมอง (brainstorming) หมายถงึ การแสวงหาความคดิต่อเรื�องใดเรื�องหนึ�งใหไ้ดม้าก
ที�สุดภายในเวลาที�กําหนด มกีารปฏบิตัเิฉพาะคอื การมุง่ใชพ้ลงัความสามารถทางการคดิของกลุ่ม
ตวัอยา่ง/สมาชกิในกลุ่ม ในเรื�องใดเรื�องหนึ�งที�จะเป็นประโยชน์ต่อไป มผีูบ้ญัญตัศิพัทภ์าษาไทยไวท้ี�
พบมากม ี2 คํา คอื การระดมสมอง และการระดมความคดิ ปจจบุนัพบว่ามกีารพยายามใชค้าํว่า ั การ
ระดมความรู ้และประสบการณ์  
  ลกัษณะ/หลกัการสาํคญั 
  การระดมสมอง ถอืเป็นเทคนิคที�ใชเ้ป็นกลุ่ม (group technique) ไมใ่ช่ใชก้บัคนเพยีง
คนเดยีว ในทางการบรหิารมกัใชเ้ป็นเครื�องมอืในการแสวงหาทางเลอืกในการตดัสนิใจ และใชใ้นการ
วางแผน ดงันั �นการใหค้ดิโดยไมก่ําหนดเวลาที�จาํกดัแน่นอนกไ็มเ่ป็นการระดมสมอง การระดมสมอง
จะมปีระสทิธภิาพ มากที�สุดเมื�อใชก้บักลุ่มที�ไมรู่จ้กักนั ไมเ่กรงใจกนัหรอืสนิทสนมกนัมากเกนิไป และ
จาํนวนสมาชกิที�รว่มระดมสมองถา้จะใหม้ปีระสทิธภิาพมากที�สุดควรอยูร่ะหว่าง 4 ถงึ 9 คน และกลุ่ม
ตวัอยา่งที�จะเป็นประโยชน์กบัเครื�องมอืชนิดนี�คอื คนที�ชอบคดิและพดูแสดงใหผู้อ้ื�นรูว้่าคดิอะไร 
อยา่งไร และมเีหตุผลอยา่งไร Alex F. Osborne (1957 อา้งถงึใน Costin, 1996) ไดก้ําหนดจดุเน้น
ของการระดมสมองไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ 
  1. เน้นใหม้กีารแสดงความคดิออกมา (expressiveness) สมาชกิทุกคนตอ้งมเีสรภีาพ
อยา่งสมบรูณ์ในการที�จะแสดงความคดิเหน็ใดๆ ออกมาจากจติใจ โดยไมต่อ้งคาํนึงว่าจะเป็นความคดิ
ที�แปลกประหลาด กวา้งขวาง ลา้สมยั หรอืเพอ้ฝนเพยีงใดั  
  2. เน้นการไมป่ระเมนิความคดิในขณะที�กําลงัระดมสมอง (non-evaluative) ความคดิ
ที�สมาชกิแสดงออกตอ้งไมถู่กประเมนิไมว่่ากรณใีดๆ เพราะถอืว่า ทุกความคดิมคีวามสาํคญั หา้ม
วพิากษ์วจิารณ์ความคดิผูอ้ื�น การแสดงความเหน็หกัลา้ง หรอืครอบงาํผูอ้ื�นจะทาํลายพลงัความคดิ
สรา้งสรรคข์องกลุ่ม ซึ�งส่งผลทาํใหก้ารระดมสมองครั �งนั �นเปล่าประโยชน์ 
  3. เน้นปรมิาณของความคดิ (quantity) เปาหมายของการระดมสมองคอืตอ้งการให้้

ไดค้วามคดิในปรมิาณมากที�สุดเท่าที�จะมากได ้ แมค้วามคดิที�ไม่มทีางเป็นจรงิ เพราะอาจใชป้ระโยชน์
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ไดใ้นแงก่ารเสรมิแรง หรอืการเป็นพื�นฐานใหค้วามคดิอื�นที�ใหมแ่ละมคีุณค่า ยิ�งมคีวามคดิใหม่ๆ  
เกดิขึ�นมากเพยีงใดกย็ิ�งมโีอกาสคน้พบวธิกีารแกป้ญหาที�ดีั  
  4. เน้นการสรา้งความคดิ (building) การระดมสมองเกดิขึ�นในกลุ่มดงันั �น สมาชกิ
สามารถสรา้งความคดิขึ�นเองโดยเชื�อมโยงความคดิของคนในกลุ่ม และใชค้วามคดิของผูอ้ื�นเป็นฐาน
แลว้ขยายความเพิ�มเตมิเพื�อเป็นความคดิใหมข่องตนเอง 
   แนวปฏบตัิ ิ  
   การระดมสมองเป็นกระบวนสรรหาแนวปฏบิตัจิากการใชข้อ้สรปุความคดิเหน็ของผูม้ ี
ส่วนเกี�ยวขอ้ง โดยมพีื�นฐานการปฏบิตั ิ7 ประการ คอื    
   1. กําหนดประเดน็ที�จะระดมสมองใหช้ดัเจน (define the issue) และทุกคนตอ้ง
เขา้ใจประเดน็ตรงกนั  
   2. เวยีนกนัวพิากษ์ประเดน็ที�กําหนดโดยไมม่กีารตดัสนิความคดิเหน็ที�มผีูเ้สนอ 
   3. สนบัสนุน และเชื�อมโยงแนวคดิที�ไดเ้สนอไวแ้ลว้ กบัขอ้เสนอแนะที�มผีูเ้สนอ 
   4. บรหิารจดัการการแสดงความคดิเหน็ไมใ่หส้บัสน แต่มอีสิระในการแสดงความคดิ 
   5. ความคดิเหน็ใดที�สนบัสนุน หรอืคลอ้ยตามกบัแนวคดิที�ไดเ้สนอไวแ้ลว้ ควรจดัสรร
เวลาระดมสมองในประเดน็นี�ใหก้ระชบั ไมค่วรเสยีเวลามากเกนิไป 
   6. พยายามใหม้ผีูแ้สดงความคดิเหน็ที�หลากหลายมากที�สุด และนํามาประเมนิเพื�อตดั
ออกภายหลงั 
   7. สรปุมตกิารระดมสมองโดยยอ่ ไมใ่ส่รายละเอยีด ใหท้ี�ประชุมรบัทราบทั �วกนั 

8. ก่อนการดาํเนินการระดมสมอง จะตอ้งเตรยีมการ 3 ขั �นตอน ดงันี� 
 8.1 ขั �นกําหนดเปาหมาย ตอ้งกําหนดใหก้ระชบั เฉพ้ าะเจาะจง และชดัเจน

ที�สุดว่าจะระดมสมองเรื�องอะไร เพื�ออะไรและตอ้งทาํใหส้มาชกิเขา้ใจ และเหน็ดว้ยกบัเปาหมายนั �น้  
 8.2 ขั �นกําหนดกลุ่ม จะมจีาํนวนเท่าไร ใครบา้ง ใครจะทาํหน้าที�เขยีน

ความคดิของสมาชกิ และสถานที�ที�จะนําแผ่นการด์ความคดิไปตดิตอ้งใหม้องเหน็ไดช้ดัเจน และใน
บางครั �งผูนํ้ากลุ่มตอ้งเดด็ขาดหากมสีมาชกิบางคนเริ�มครอบงาํหรอืขม่ผูอ้ื�น 

8.3 ขั �นกําหนดเวลา ตอ้งแน่ชดัและเหมาะสม จะเริ�มและจะยตุเิวลาใด การมี
เวลาจาํกดัจะสรา้งความกดดนัใหส้มองเรง่ทาํงานอย่างเตม็ที� สมองซกีขวาจะคดิส่วนสมองซกีซา้ยจะ
ประเมนิความคดิของตนเองว่าเหมาะสมหรอืไม ่แลว้รบีแสดงออกมาโดยเรว็ 

  2. การศึกษาจากแบบปฏบตัที/ิ ิ ดีที/สดุ 
  แบบปฏบิตัทิี�ดทีี�สุด (best practices) เป็นเทคนิควธิขีองการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานที�ผ่าน
มา จงึเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหว่างสมาชกิในชุมชนนกัปฏบิตั ิ 
   นยามิ /ลกัษณะสาํคญั   
   แบบปฏบิตัทิี�ดมีคีวามหมายตามที�นกัวชิาการไดก้ล่าวได ้2 ความหมาย ดงันี� 

   1. วธิปีฏบิตังิานที�ดทีี�สุดในเรื�องนั �น ซึ�งอาจเป็นระบบบรหิาร เทคนิควธิกีารต่างๆ ที�
ดกีว่าปกต ิส่งผลใหผ้ลงานบรรลุตามเปาหมายสงูสุด ้ (สมพร เพชรสงค,์ ม.ป.ป.)  
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   2. วธิปีฏบิตัทิี�ดทีี�สุดอาจไม่ใชว้ธิใีหม ่ แต่เป็นวธิทีี�เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม 
ช่วงเวลา สภาพแวดลอ้ม และเงื�อนไขเฉพาะของแต่ละองคก์รที�มกีารเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา และตอ้ง
สามารถสงัเกตประสทิธผิลที�เกดิจากวธิปีฏบิตันิั �นๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนเป็นรปูธรรม มคีวามเป็นระบบ 
อธบิายเหตุผลไดอ้ยา่งชดัเจน (วรีพจน์ ลอืประสทิธกุิล, ปรทิรรศ พนัธุบรรยงค,์ สามารถ หงสว์ไิล, 
2545; บุญด ีบุญญากจิ และกมลวรรณ์  ศริพิานิช, 2545) 
   3. วธิปีฏบิตัทิี�ด ี คอื วธิปีฏบิตัทิี�เป็นเลศิ ในการทําสิ�งใดๆ ใหบ้รรลุผลสาํเรจ็จากการ
ประยกุตค์วามรูสู้่การปฏบิตัติามบรบิทจรงิ และสามารถสรปุความรูแ้ละประสบการณ์นั �นเป็นปฏบิตัทิี�ดี
ที�สุดของตนเอง 
   สรปุไดว้่า แบบปฏบิตัทิี�ดทีี�สุด (best practices) คอื กระบวนการทาํงานใดๆ ดว้ย
เทคนิควธิปีฏบิตัต่ิางๆ ทั �งเก่าและใหม่ที�อาจไดเ้กดิจากการประยกุตค์วามรูภ้าคทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งสู่
การปฏบิตัจิรงิ ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งลงตวักบับรบิทจรงิของงานที�มคีวามหลากหลายตามวฒันธรรม 
ช่วงเวลา และสภาพแวดลอ้มจนเกดิประสทิธผิลจากการปฏบิตัทิี�เป็นเลศิที�สามารถสงัเกตไดอ้ยา่ง
ชดัเจนเป็นรปูธรรม มคีวามเป็นระบบที�อธบิายความเป็นเหตุผลไดอ้ยา่งชดัเจน  
   หลกัการพจารณาิ   

   วธิปีฏบิตัทิี�ดเียี�ยมในการจดักจิกรรมของสถานศกึษา มเีกณฑพ์จิารณา 6  ขอ้ดงันี� 

   1. วธิทีี�สามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัทุกคนในสถานศกึษา 
   2. เป็นวธิปีฏบิตัทิี�ผ่านกระบวนการนําไปใชอ้ย่างเป็นวงจร (PDCA) จนเกดิผลที�มี
คุณภาพ และมกีารพฒันาขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ซึ�งสามารถสรปุสงัเคราะหเ์ป็นนวตักรรมการทาํงานของ
สถานศกึษาได ้
   3.สามารถอธบิายเชงิตรรกะของการปฏบิตัทิี�เป็นระบบไดอ้ยา่งชดัเจนถงึกระบวนการ
ปฏบิตั ิว่าทําอะไร (What) ทาํอย่างไร (How) และ ทาํไมจงึทาํ (Why)  
   4. ผลลพัธจ์ากการปฏบิตั ิเป็นไปตามองคป์ระกอบขอ้กําหนดของการพฒันาคุณภาพ
เชงิระบบ 
   5. วธิปีฏบิตัทิี�สามารถแจกแจงถงึปจจยัเกี�ยวขอ้งที�สําคญั ซึ�งก่อใหเ้กดิผลการปฏบิตัิั

ที�ต่อเนื�อง และยั �งยนืไดอ้ย่างชดัเจน  
   6. วธิปีฏบิตัใิชก้ระบวนการจดัการความรู ้ (Knowledge Management, KM) เช่น 
การเล่าเรื�อง (storytelling) ซึ�งจดัว่าเป็นวธิถีอดบทเรยีนจากการดาํเนินการ 

 3. การทบทวนหลงัการปฏบตังานิ ิ   
 การทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน (After Action Review, AAR) เป็นเครื�องมอืที�ใชใ้นการถอด
บทเรยีนมชีื�อเรยีกหลายคํา เช่น Lesson Learned, Post-operation view, Learning review และ 
Learning after the event เป็นตน้   
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   ลกัษณะ/หลกัการสาํคญั 
   การทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน ตอ้งมกีารปฏบิตัทิี�ตรงกบัคาํกล่าวที�ว่า “ตเีหลก็ที�
กําลงัรอ้น” กล่าวคอื การคดิทบทวนการปฏบิตังิานต้องเกดิขึ�นอยา่งฉับพลนัทนัที�โดยใหค้วามสาํคญั
กบัความรูทุ้กลกัษณะที�มพีลวตั และมคีวามหลากหลาย มวีตัถุประสงค ์ รายละเอยีด วธิกีาร และ
ขั �นตอนดาํเนินงานที�แมอ้าจต่างกนัไปบา้ง แต่ตอ้งมกีารปฏบิตัแิลว้จงึจะสามารถเรยีนรูแ้ละทบทวนได ้
ดงัที�เรยีกว่า action learning, experiential learning, problem centered learning, pragmatic 
actors, reflexive knowledge แนวคดินี�จงึเป็นพื�นฐานของการประเมนิระหว่างดําเนินงานที�เรยีกกนั
ว่า formative evaluation และ internal evaluation  การประเมนิกระบวนการปฏบิตังิานที�ทําและ
ไมไ่ดท้ํา การสรา้งมโนทศัน์เชงินามธรรม พรอ้มทั �งการวางแผนการทํางาน กําหนดแนวทางการแกไ้ข
ปญหา และแนวทางดาํเนินงานในโอกาสต่อั ไป (Elliott 1978 cited in MacIsaac,1996) มเีปาหมาย้

เพื�อสรา้งชุมชนแห่งการเรยีนรูร้ว่มกนั โดยมหีวัขอ้สนทนาของกลุ่มที�เป็นจดุสนใจร่วมกนั เทคนิคการ
ทบทวนหลงัการปฏบิตังิานยงัเป็นเครื�องมอืที�มปีระโยชน์อยา่งมากต่อการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในองคก์ร
การศกึษา เครอืขา่ยสงัคมภายในองคก์ร (internal social network) และชุมชนนกัปฏบิตั ิ(community 
of practice) (Senge, 1999 อา้งถงึใน อนุวฒัน์  ศุภชุตกุิล, 2547, 41)  
   แนวปฏบตัิ ิ   
   เทคนิคการทบทวนหลงัการปฏบิตังิานสามารถใชเ้ป็นเครื�องมอืเพื�อการเรยีนรูก้าร
ปฏบิตังิานไดทุ้กประเภทแมแ้ต่การเรยีนรูว้ธิดีาํเนินการวจิยั และวธิจีดัการเรยีนรู ้ ซึ�งเป็นหนึ�งหวัขอ้
สาํคญัในการวจิยัในชั �นเรยีนขั �นสะทอ้นผลการวจิยั (reflection) สาํหรบัแนวปฏบิตักิารคดิทบทวนหลงั
การปฏบิตัทิี�สําคญั มดีงันี�  
  1. กจิกรรมทบทวนหลงัการปฏบิตัคิวรเกดิขึ�นทนัทขีณะที�สมาชกิยงัจาํเหตุการณ์ได ้
และอยูก่นัพรอ้มเพรยีง  
  2. สรา้งบรรยากาศแบบเป็นกนัเองเพื�อใหเ้กดิการเปิดใจพดูและรบัฟง ทุกคนมสี่วนั

รว่มอยา่งเท่าเทยีมกนั  
  3. กําหนดประเดน็คําถามหลกั ที�เรยีกว่า key learning points เพื�อชี�นําการคดิ
ทบทวนการปฏบิตังิานตามลาํดบัตั �งแต่ระยะเริ�มตน้ของการปฏบิตังิาน เช่นเดยีวกบับนัทกึประจาํวนั 
(diary) (UK Center for Legal Education, 2008) ดงัตวัอยา่งคาํถามชี�นําการบนัทกึต่อไปนี� 
(เนาวรตัน์ พลายน้อย, 2546)   
  (1) แผนการปฏบิตังิานที�วางไวเ้ป็นอยา่งไร อะไรคอืจดุหมายของการปฏบิตั ิ
  (2) เมื�อผ่านไประยะหนึ�งแลว้จะมกีารปฏบิตัติามแผนที�วางไวห้รอืไมอ่ย่างไร 
มอีะไรเกดิขึ�นบา้ง และเพราะเหตุใด  

(3) ปญหาที�เกดิขึ�นระหว่างปฏบิตังิานมหีรอืไม ่อย่างไรั  
(4) มวีธิปีฏบิตังิานที�ดกีว่าเดมิบา้งหรอืไม ่อย่างไร   
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(5) การดําเนินงานครั �งต่อไป มสีิ�งที�จะปฏบิตัแิตกต่างไปจากครั �งที�ผ่านมาได้
บา้งหรอืไม ่อยา่งไร สอดคลอ้งกบัคาํถามที�เสนอแนะโดยสถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (2547, 56-58) ว่าควรใชค้าํถามตามลําดบัดงันี� 

(1) สิ�งที�คาดหวงั/ตอ้งการใหเ้กดิขึ�นคอือะไร และไดเ้กดิขึ�นแลว้หรอืไม่
อยา่งไร  

(2) ส่วนที�เกดิขึ�นเกนิความคาดหมาย คอือะไร เกดิขึ�นไดอ้ยา่งไร 
(3) ส่วนที�ไมบ่รรลุผลคอือะไร เป็นเพราะเหตุใด 
(4) สิ�งที�ตนเองคดิว่าจะทาํต่อไปคอือะไร  
(5) ถา้ตอ้งทาํงานนี�อกีจะปรบัปรงุวธิปีฏบิตัอิยา่งไรบา้ง 

 4. วธิเีขยีนบนัทกึโตต้อบกนัแบบการเขยีนจดหมาย (dialogue journal) ที�มกีารจด
บนัทกึในสมดุ หรอืในรปูของแฟมขอ้มลู ้ (file) ระหว่างผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งกบัการวจิยั หรอืแมแ้ต่ผูส้อน
กบัผูเ้รยีน ที�มคีวามยาวประมาณ 1-2 ประโยคกถ็อืว่าเพยีงพอ แต่ตอ้งมกีารตดิต่ออยา่งสมํ�าเสมอโด
เฉลี�ย ประมาณสปัดาหล์ะ 2-3 ครั �ง และมหีลกัการสําคญัคอื การมอีสิระในการเขยีน ไม่มกีารตรวจแก้
หรอืใหค้ะแนนการเขยีน ไมม่กีารเผยแพรข่อ้ความที�เขยีนโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต กจิกรรมประเภทนี�จงึ
ทาํใหเ้กดิความสมัพนัธท์ี�เขม้แขง็ระหว่างบุคคล (Hoskisson and Tomkins, 1987 อา้งถงึใน
Hardesty, 2001 และ นภเนตร ธรรมบวร, 2542, 40-42) ตวัยา่งเช่น วธิปีฏบิตัขิอง UK Center for 
Legal Education (2008) ที�ใชว้ธิสีะทอ้นผลโดยเพื�อนรวมงานหลงัการสงัเกตการณ์สอน (peer 
observation) และการแสดงความรูส้กึของนกัเรยีนลงบนกระดาษ post-it หลงัการสอนโดยใชค้าํถาม
นํา 3 ขอ้ดงันี�  
  (1) การปฏบิตัทิี�นกัเรยีนตอ้งการใหค้รหูยดุทําขณะสอนไดแ้ก่ 
  (2) การปฏบิตัทิี�นกัเรยีนตอ้งการใหค้รไูดร้เิริ�มไดแ้ก่  
  (3) การปฏบิตัทิี�นกัเรยีนตอ้งการใหค้รทูาํต่อไปไดแ้ก่  
 3. การใชส้ิ�งกระตุ้นเพื�อเรา้ใหเ้กดิการสะทอ้นความคดิ ม ี2 กลุ่มไดแ้ก่  
 3.1 สิ�งกระตุน้ทางเทคนิคเพื�อสรา้งความคดิที�ขดัแยง้ โดยการบรรยายภาพ  
การดวูดีโิอ การจาํลองเหตุการณ์จรงิ พรอ้มการเขยีนสะทอ้นความคดิส่วนบุคคลลงในกระดาษ  
 3.2 สิ�งกระตุน้ตามปรากฏการณ์จรงิที�เกดิขึ�นรอบตวั และตั �งประเดน็คาํถามต่อ
เหตุการณ์/เรื�องราวในเชงิวเิคราะห ์วพิากษ์เพื�อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละคดิแบบใครค่รวญ  
  หลกัการปฏบิตัทิี�มกีารใชส้ิ�งกระตุน้เพื�อสนบัสนุนการสะทอ้นผลที�สาํคญัคอื การ
ปฏบิตัเิพื�อการสบืสอบ (inquiry) และการคดิอย่างมวีจิารณญาณ (critical thinking) โดยการสบืสอบ
ระหว่างการคดิ และการกระทาํอนัเป็นที�มาของการเรยีนรูจ้ากการประสบการณ์ของบุคคล หรอืของ
กลุ่ม โดยใชส้ิ�งที�จะกระตุน้ความคดิ ไมว่่าจะเป็นสิ�งที�ทาํใหป้ระหลาดใจ สิ�งทสีรา้งความสงสยั สิ�งที�
สรา้งความขดัแยง้ระหว่างความจรงิ กบัอุดมคต ิเป็นต้น โดยมขีั �นตอนการปฏบิตัดิงันี�  
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   ขั �นการระบุปญหางาน หรอืเหตุการณ์ที�เกดิขึ�น โดยมแีงม่มุใหค้ดิและนําไปสู่ั

ความเปลี�ยนแปลง โดยการสงัเกตสภาพบรบิททั �วไปที�เกี�ยวขอ้ง เช่นการที�ครสูงัเกตนกัเรยีน และ/
หรอืเหตุการณ์ต่างๆในชั �นเรยีน 
   ขั �นการวเิคราะหธ์รรมชาตขิองปญหา งาน หรอืเหตุการณ์ที�ระบุเพื�อพจิารณาั

สาเหตุที�ทาํใหเ้กดิปญหา ั  
   ขั �นการรวบรวมขอ้มลูที�ทําใหเ้กดิความคดิวธิปีฏบิตัทิี�หลากหลายในการ
จดัการกบัปญหาของงาน หรอืเหตุการณ์ั  
   ขั �นการแกป้ญหาตามสมมตุฐิานที�กําหนดไว้ั  
 4. เรื/องเลา ่  
 การเล่าเรื�อง (storytelling) เป็นหนึ�งในเทคนิควธิกีารแลกเปลี�ยนเรยีนรูท้ี�มหีลกัการปฏบิตัติาม
แนวคดิของ วจิารณ์  พานิช (2549, 57-69) ดงันี� 
  4.1 เรื�องที�เล่าตอ้งเป็นความจรงิจากการปฏบิตั ิ
  4.2 ผูเ้ล่าตอ้งแสดงถงึความจรงิใจ ถ่ายทอดความรูส้กึผ่านทางท่าทาง ถอ้ยคาํ 
บรรยายเหตุการณ์ของเรื�องที�เล่าอยา่งละเอยีด  
  4.3 จดุเริ�มของเรื�องที�เล่าควรเริ�มจากผลที�เกดิไปสู่สาเหตุ หรอืจากผลสาํเรจ็ยอ้นไป
ถงึการปฏบิตัทิี�เกี�ยวขอ้งกบัความสาํเรจ็นั �น ในลกัษณะยอ้นศรของเหตุการณ์ ซึ�งจะทําใหใ้ชเ้วลาน้อย 
  4.4 พลงัของเรื�องเล่าส่วนหนึ�งเป็นผลมาจากผูฟ้งที�ฟงอยา่งตั �งใจ มสีมาธ ิแสดงั ั

อารมณ์รว่ม แสดงสหีน้า แววตา ท่าทาง เสยีงหวัเราะ ใชค้าํถามชื�นชม และมสี่วนร่วมในการตคีวาม
เรื�องที�เล่า ซึ�งจะทําใหเ้กดิการแลกเปลี�ยนความรู ้มุมมองซึ�งกนัและกนั 
  4.5 ผลที�เกดิจากกจิกรรมเรื�องเล่าจงึควรมทีั �งการถ่ายทอดความรู ้ความสนุกสนาน 
ความสมัพนัธท์ี�ดรีะหว่างบุคคล มคีวามเคารพ เหน็คุณค่าซึ�งกนัและกนั ผูเ้ล่าเกดิความเชื�อมั �นใน
ตนเอง  
  4.6 อาจมกีารบนัทกึภาพ เสยีง และอกัษรขณะกจิกรรมเล่าเรื�องซึ�งจะใชเ้ป็นแหล่ง
ความรูใ้นการศกึษายอ้นหลงัไดใ้นโอกาสต่อไป  
 5. บลอ็ก และจดหมายอเลคทรอนกส์ิ ิ   
 บลอ็ก และจดหมายอเิลคทรอนิกส ์ (blog and Electronic mail) เป็นทางเลอืกของช่อง
ทางการสื�อสารดว้ยสื�ออเิลคทรอนิกส ์ ที�มใีนปจจุบนัที�สามารถใชต้ิั ดต่อระหว่างบุคคลเพื�อแลกเปลี�ยน
ขอ้มลูระหว่างกนัไดอ้ย่างอสิระ ใชเ้วลา และงบประมาณน้อย แต่สามารถสนบัสนุนความรว่มมอืรวม
พลงัดว้ยการแลกเปลี�ยนเรยีนรูท้ี�เกดิขึ�นระดบับุคคล และกลุ่มบุคคล (Liaw, Chen, & Huang, 2008 
อา้งถงึใน Shih-Hsien Yang, 2009)  
 แมว้่าคนส่วนมากจะรูว้ธิสี ื�อสารดว้ยจดหมายอเิลคทรอนิกส ์ แลว้แต่ขอ้จาํกดัคอืเป็นวธิทีี�มี
ความเป็นส่วนตวัมากทาํใหส้มาชกิคนอื�นที�ไมใ่ชผู้ร้บัจดหมายไมส่ามารถอ่าน และแสดงความคดิรว่ม
ได ้ขณะที�บลอ็กมลีกัษณะการใชง้านคลา้ยคลงึกบัจดหมายอเิลคทรอนิกส ์แต่มคีวามเป็นสาธารณะได้
มากกว่า ทําใหผู้อ่้านทั �วไปที�สนใจสามารถเปิดอ่าน และรว่มแสดงความคดิเหน็ได ้ จงึเป็นช่องทาง
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สื�อสารที�สนับสนุนกจิกรรมเครอืขา่ย อกีทั �งยงัเป็นทางเลอืกแทนการประชุมแบบเผชญิหน้า (face-to-
face meeting) และการอภปิราย (discussion) แต่ขอ้จาํกดัของบลอ็กคอื ยงัไมเ่ป็นที�คุน้เคยของคน
ทั �วไป จงึอาจมคีวามยุง่ยากในการใชง้าน  
 6. การสะท้อนความคด ิ  
 การสะทอ้นความคดิ (reflection) คอื กระบวนการคดิใคร่ครวญ วเิคราะหเ์หตุการณ์ทั �งมวลที�
เกี�ยวขอ้งกบัผลที�เกดิขึ�น ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูว้ธิปีฏบิตัจิากประสบการณ์ ทั �งจดุเด่น/จดุดอ้ย และ
ปญหาั /อุปสรรคที�เกี�ยวขอ้ง (Leitch & Day, 2001; Yaffe, 2003; Henning & Keune, 2004 อา้งถงึใน 
วษิณุ ทรพัยส์มบตั,ิ 2552) เช่นเดยีวกบัที� Dewey (1933 อา้งถงึใน Shih-Hsien Yang, 2009) ที�ใชค้าํ
ว่าการคดิเชงิสะทอ้น (reflective thinking) ที�ประกอบดว้ยการคดิทบทวนสิ�งที�อยูใ่นอยูใ่นใจ (turning 
a subject over in the mind) อยา่งต่อเนื�องเป็นลาํดบัขั �นตอนอยา่งจรงิจงั (serious and consecutive 
consideration) แสดงใหเ้หน็ว่าการสะทอ้นความคดิ นอกจากจะใชค้วามคดิใครค่รวญอยา่งมเีหตุผล
แลว้ยงัรวมถงึการใชว้ธิเีรยีนรูท้ี�ผ่านทางอารมณ์ ความรูส้กึของบุคคล เป็นกระบวนการวเิคราะหท์ี�เกดิ
การสรา้งใหมโ่ดยใชป้ระสบการณ์ของบุคคล (สุวมิล  ว่องวาณิช, 2543 อา้งถงึใน พมิพพ์นัธ ์      
เดชะคุปต ์ และคณะ, 2544) การสะทอ้นความคดิ คอื การเรยีนรูอ้ย่างรอบคอบทาํใหค้รสูามารถ
ปรบัเปลี�ยนความรูแ้ละทกัษะของตนเอง ซึ�งจะทาํใหค้รทูี�มปีระสบการณ์ในการสอนไดเ้ตบิโตทาง
วชิาชพี และในดา้นส่วนตวั (Henniger, 2004, 366) เช่นเดยีวกบั Loughran (1996, 4) ที�กล่าวว่า 
เป็นวธิกีารที�จะช่วยใหค้รไูดใ้ชท้กัษะของตนในการพฒันาการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีนอย่างมคีวามหมาย  
มคีวามเขา้ใจอยา่งแทจ้รงิ ขั �นตอนสะทอ้นความคดิในการวจิยัในชั �นเรยีนจงึเป็นขั �นตอนสาํคญัที�ทาํให้
ครผููท้าํวจิยัไดเ้รยีนรูว้ธิปีฏบิตังิานที�ดทีี�เหมาะสม ดงัเช่นผลการศกึษาของ นันทวนั สวสัดภิมู ิb (2540: 
21-3) ที�ไดส้รปุแนวคดิของ อุทุมพร จามรมาน (2537) สุวฒันา  สุวรรณเขตนิคม (2538) และ สุนีย ์  
เหมะประสทิธ ิb (2540) ถงึประโยชน์ของการทาํวจิยัปฏบิตักิารในชั �นเรยีนที�มต่ีอการพฒันาสู่ความเป็น
ครมูอือาชพีว่า การทาํวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชั �นเรยีนเป็นการกระตุน้ใหค้รไูดค้ดิทบทวนการทํางาน
ดา้นการเรยีนการสอน เพื�อปรบัปรงุการทํางานของตนเอง ซึ�งการปฏบิตัดิงักล่าวเป็นการพฒันา
กระบวนการทาํงานของครอูยา่งเป็นระบบ เนื�องจากครไูดเ้หน็ภาพการทาํงานทุกขั �นตอน ไดม้กีาร
ตดัสนิใจอยา่งมเีหตุผล มกีารสรา้งสรรค ์ มโีอกาสคดิใครค่รวญถงึผลการปฏบิตังิานว่าไดผ้ลหรอืไม่
อยา่งไร จงึทําใหค้รไูดเ้รยีนรูถ้งึตวับ่งชี�ประสทิธภิาพการสอนอยา่งเป็นรปูธรรม นอกจากนี� Bennett 
(1993) ไดเ้สนอแนวทางการสะทอ้นผลทางการสอนว่า เป็นการเรยีนรูท้ี�เกดิจากการสรา้งขึ�นใหม ่
(reconstruction) การราํลกึเหตุการณ์ การปฏบิตัทิี�ต้องใชก้ระบวนการเรยีนรูเ้ชงิคดิวเิคราะหจ์าก
ประสบการณ์ ดงัที� Shih-Hsien Yang (2009) สรปุสิ�งที�ไดจ้ากการสะทอ้นความคดิคอื สารสนเทศเพี�อ
การปฏบิตัเิพื�อตอบสนองความตอ้งการที�จาํเป็น เปาหมาย แผนการ และแนวทางการพฒันาที�จาํเป็น้  
 กล่าวโดยสรุป การสะทอ้นความคดิ คอื การเรยีนรูข้องผูป้ฏบิตัทิี�ตอ้งสรา้งความเขา้ใจอย่าง
ลกึซึ�งถงึประสบการณ์การทํางานดว้ยกระบวนการคดิทบทวน ใครค่รวญ วเิคราะหต์รวจสอบอยา่งมี
เหตุผล และสามารถสรา้งความเขา้ใจอย่างถ่องแทด้ว้ยอารมณ์ ความรูส้กึของบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อ
ความรูท้ี�หยั �งลกึถงึปญหาั  และวธิแีกไ้ข เพื�อพฒันาการปฏบิตังิานนั �นใหม้คีุณภาพสงูสุด 

www.ssru.ac.th



 32 

  กระบวนการ และผลของการสะท้อนความคดิ  
 การสะทอ้นความคดิตามแนวทางของ Liou (2001 อา้งถงึใน Shih-Hsien Yang, 
2009) ประกอบดว้ยขั �นตอนการปฏบิตั ิดงันี� 
 1. การคดิเชงิสะทอ้น (reflective thinking)  
  2. การตรวจสอบดว้ยตนเองระหว่าง และหลงัการจดัการเรยีนรู ้
  การสะทอ้นความคดิกระบวนวธิปีฏบิตังิานที�ต่างเวลากนั จะใหผ้ลที�เป็นความรูท้ี�
ต่างกนั จงึมกีารจดัแบ่งไวเ้ป็น 4 ระยะ ไดแ้ก่ (Riel, 2010; วณีา ก๊วยสมบรูณ์, 2547) 
 1. ระยะระหว่างปฏบิตังิาน (reflection-in-action) เป็นการสะทอ้นความคดิ
ระหว่างกระบวนการอยา่งต่อเนื�องเพื�อหาแนวทางการจดัการเรยีนการสอนที�เหมาะสมดว้ยการ
ใครค่รวญสงัเกต (contemplative observation) และการอ้างองิองคค์วามรูท้ี�มเีพื�ออธบิาย ขยายกรอบ
ปญหา และทดลองปฏบิตัเิพื�อใหไ้ดผ้ลที�ั จะนําไปสู่การวเิคราะหเ์พิ�มเตมิ (Schon, 1983 อา้งถงึใน 
MacIsaac,1996 และ Bailey Curtis & Nunan, 2001) 
 2. ระยะหลงัการปฏบิตังิาน (reflection-on–action) คอื การใครค่รวญคดิทบทวน
สิ�งที�เกดิขึ�นแลว้อยา่งเปิดใจกวา้ง เพื�อทาํความเขา้ใจในความคดิ ความรูส้กึของตนเอง และบุคคลที�
เกี�ยวขอ้ง เพื�อคาดการณ์และวางแผนการปฏบิตังิานครั �งต่อไป ซึ�งการคดิใคร่ครวญอยา่งละเอยีด
รอบคอบเกี�ยวกบัการสอนของตนเอง การประเมนิกระบวนการสอน และการแสวงหาคาํตอบ แนวทาง
ใหม่ๆ  เพื�อการพฒันาอย่างเหมาะสมกบับรบิทของงานและขององคก์ร (Carr & Kemmis, 1983; 
Manouchehri, 2002; Burnett & Lingam, 2007 cited in Shih-Hsien Yang, 2012)  
 3. ระยะการปฏบิตัใินอนาคต (reflection-for-action) คอื การใครค่รวญคดิ
พจิารณาการปฏบิตัทิี�เป็นทางเลอืกที�เหมาะสมในอนาคต 
 4. ระยะต่อเนื�องการคดิสะทอ้น (action following reflection) ซึ�งเมื�อวเิคราะห์
วงจรการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตามแนวคดิของ Coghlan and Brannick (2001) (ดงัภาพ) พบว่า
ขั �นตอนการปฏบิตัทิั �ง 4 ขั �น ไดแ้ก่ (1) ขั �นก่อนปฏบิตักิาร (Pre-stage: context and purpose) เป็น
การหาขอ้มลูพื�นฐานการวจิยัดา้นปจจยัภายนอกั และภายใน ที�ส่งผลต่อความตอ้งการที�จาํเป็น 
ตอ้งมกีารเปลี�ยนแปลง (2) ขั �นวนิิจฉยั (diagnosing) เป็นการแจกแจงประเดน็ที�ควรมุง่เน้น และ
ปฏบิตักิาร (identified issues) อยา่งชดัเจน ซึ�งโดยหลกัการสาํคญัของการวจิยัปฏบิตักิาร ขั �นวนิิจฉยั
นี�ตอ้งใชห้ลกัความรว่มมอื (collaborative) เพื�อใหเ้กดิความเขา้ใจที�ดใีนการปฏบิตัแิต่ละลาํดบัขั �น
ตลอดกระบวนการ(3) ขั �นวางแผนปฏบิตักิาร (planning action) เป็นการระบุถงึสิ�งที�ตอ้งปฏบิตัโิดยใช้
หลกัความรว่มมอื (4) ขั �นลงมอืปฏบิตักิาร (taking action) เป็นขั �นที�นําแผนที�วางไวสู้่ข ั �นปฏบิตัใิห้
เกดิผล (implemented)  รวมทั �งเป็นขั �นการนําผลการคดิสะทอ้นและการแปลผลกระบวนการ
ดาํเนินงานเดมิไปปฏบิตัใินบรบิทใหม ่ โดยมแีรงจงูใจภายในของบุคคลเป็นปจจยัผลกัดนัการปฏิั บตั ิ
จงึจะทําใหก้ารวจิยัในรอบต่อไปมเีปาหมาย และมกีารวางแผนระบบงานอยา่งรอบคอบ้  และ (5) ขั �น
ประเมนิผลการปฏบิตั ิ (evaluating action) เป็นขั �นที�มกีารตรวจสอบผลที�ตอ้งการใหเ้กดิขึ�นจากการ
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ปฏบิตั ิ รวมทั �งการสะทอ้น (reflection) เพื�อการปรบัปรงุความถูกตอ้งเหมาะสมของขั �นตอนการ
วนิิจฉยั และขั �นตอนปฏบิตักิารที�เสรจ็สิ�นไปแลว้เพื�อการวางแผนปฏบิตักิารที�ถูกตอ้งในครั �งต่อไป  

ภาพ 7 กระบวนการวจิยัปฏบิตักิารตามแนวคดิ Coghlan and Brannick 
                  ที�มา (Coghlan & Brannick, 2001) 

  ประเดน็ของการสะท้อนความคดิ  
  การสะทอ้นความคดิที�จะทําใหเ้กดิการเรยีนรู ้ควรมปีระเดน็ที�เป็นจดุมุง่เน้นดงัที�  
นงลกัษณ์  วริชัชยั (2546, 83) ไดเ้สนอแนะไว ้ดงันี�  
 1. กระบวนการวจิยัทุกขั �นตอน ซึ�งจะทาํใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบหยั �งลกึถงึเทคนิค
วธิปีฏบิตัติามขั �นตอนการวจิยัในชั �นเรยีน 
 2. ผลกระทบที�นอกเหนือวตัถุประสงคก์ารวจิยั ที�ควรไดร้บัการวพิากษ์ในมติขิอง
การวจิยั และการเรยีนการสอน  
 3. ความรูจ้ากการปฏบิตักิารเผยแพรผ่ลการวจิยั (dissemination) แก่บุคคล
ทั �วไป ซึ�งจะทําใหเ้กดิการเรยีนรูโ้ดยวธิแีลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ การวพิากษ์จากเพื�อนรว่มวชิาชพี และการ
ทบทวนหลงัการปฏบิตังิานดว้ยตนเอง (AAR) เป็นตน้ 
 4. ความรูจ้ากการปฏบิตั ิและความคดิเหน็เกี�ยวกบัแนวทาง หรอืการนํารายงาน
การวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันางานของคร ู 
 นอกจากนี� สุวมิล ว่องวาณชิ (2548, 91) ไดก้ล่าวถงึระดบัการสะทอ้นความคดิ
ตามแนวคดิ Heron (1996) ซึ�งบ่งชี�ใหเ้หน็ประเดน็สาํคญัของการสะทอ้นความคดิแต่ละระดบั ดงันี� 
 1. ระดบัการบรรยายสภาพที�เกดิขึ�น โดยการวพิากษ์สภาพบรบิทของชั �นเรยีน/
กลุ่มเปาหมายการวจิยั และขอ้คน้พบจากการวจิยั้  
 2. ระดบัการประเมนิขอ้คน้พบ โดยการวพิากษ์ขอ้คน้พบตามหลกัการประเมนิที�
สะทอ้นใหเ้หน็ขอ้ด ีและไมด่ ี
 3. ระดบัการอธบิายสิ�งที�คน้พบ โดยการอธบิายดว้ยหลกัการเชงิตรรกะที�
เกี�ยวขอ้ง  

วนิิจฉยั (diagnosing) 

ประเมนิการปฏบิตั ิ
(evaluation action) 

วางแผนการปฏบิตั ิ
(planning action) 

บรบิท และวตัถุประสงค ์ 
(Context and purpose) 

การปฏบิตักิาร (taking action) 

www.ssru.ac.th



 34 

 4. ระดบัการประยกุตส์ิ�งที�คน้พบ โดยการวพิากษ์วธิกีารใชป้ระโยชน์จากขอ้
คน้พบของการวจิยั รวมทั �งแนวทางการปฏบิตังิานใหม่ที�สรปุไดจ้ากการการสะทอ้นผลการวจิยั  
 7. การรวมกลุม ่  
 การรวมกลุ่ม (grouping) ของสมาชกินกัปฏบิตั ิในการเรยีนรูร้ว่มกนัมกัประกอบดว้ยสมาชกิ
อยา่งน้อย 4 คน ทั �งนี�เพื�อใหเ้กดิการระดมความคดิเหน็ที�แตกต่าง และสรา้งสรรค ์แต่ไมค่วรมสีมาชกิ
เกนิ 8 คน เพื�อลดความซํ�าซอ้น ลกัษณะของบุคคลที�มารวมกลุ่มกนัหากมปีระสบการณ์ต่างกนั 
สถานที�ต่างกนั  และความเชี�ยวชาญต่างกนั จะทําใหไ้ดแ้งค่ดิมมุมองที�หลากหลาย กจิกรรมที�ควร
ปฏบิตัต่ิอกลุ่มที�ตอ้งการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิมดีงันี� 
  7.1 มอบหมายใหม้กีารแก้ปญหาั  
  7.2 สามารถรบัฟง ถามคําถามตนเองและผูอ้ื�นั  
  7.3 เปิดใจกวา้งและเตม็ใจเรยีนรูจ้ากสมาชกิกลุ่มอื�น 
  7.4 เหน็คุณค่าของบุคคลอื�นและใหค้วามนับถอืแก่บุคคลอื�น 
  7.5 มกีารมอบหมายใหล้งมอืปฏบิตั ิและมโีอกาสรบัประสบการณ์ของความสําเรจ็ 
  7.6 ตระหนกัถงึตนเองและความสามารถของผูอ้ื�นในการเรยีนรูแ้ละพฒันา 
  
แนวคดิ /ทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกบัการวจยัในชั $นเรียนิ  
 นยาม ิ และลกัษณะสาํคญั 
 การวจิยัในชั �นเรยีน เป็นการวจิยัประเภทปฏบิตักิาร (action research) จงึมคีาํเรยีกใน
ภาษาไทยอกีคาํหนึ�งคอื การวจิยัปฏบิตักิารในชั �นเรยีน คาํศพัทภ์าษาองักฤษคอื Classroom Action 
research คาํยอ่คอื CAR มคีวามหมายตามที� Cohen & Manion (1989 อา้งถงึใน Bell, 1993, 6) ได้
อธบิายว่าเป็นการแกไ้ขปญหาในสถานการณ์ที�เรง่ด่วน โดยออกแบบกระบวนการที�เจาะจง มกีารั

ตดิตามตรวจสอบเป็นระยะโดยวธิกีารที�หลากหลาย เช่น การสอบถาม จดบนัทกึ การสมัภาษณ์ และ
การศกึษารายกรณ ีเป็นตน้ เพื�อใหไ้ดบ้ทสะทอ้นผลกลบั (feedback) ที�เชื�อถอืไดแ้ละเป็นประโยชน์ต่อ
การปรบัปรงุเปลี�ยนแปลง และเป็นแนวทางสู่ความเปลี�ยนแปลงตามความตอ้งการที�จาํเป็น ดงัที�     
นงลกัษณ์ วริชัชยั (อา้งถงึใน ทศินา แขมมณ ี และนงลกัษณ์ วริชัชยั, 2546, 8) ไดอ้ธบิายว่าเป็น
กระบวนการที�ผูป้ระกอบวชิาชพีดําเนินการศกึษาวเิคราะหว์ธิปีฏบิตังิานของตนเอง เพื�อพฒันาผลการ
ปฏบิตังิานของตนใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพที�ดยีิ�งขึ�นกว่าเดมิ สอดคลอ้งกบันกัวจิยัปฏบิตักิาร
ต่างประเทศที�อธบิายว่าเป็นกระบวนการเรยีนรูท้ี�เกดิจากการปฏบิตัแิละสรา้งความรูโ้ดยกระบวนการ
สะทอ้นเชงิวเิคราะห ์(critically reflecting) การปฏบิตังิาน และประสบการณ์ของตนเอง มกีารทดสอบ
มโนทศัน์ที�เป็นนามธรรมลงสู่การปฏบิตัใินสถานการณ์ใหม ่จงึมผีลใหผู้ป้ฏบิตัไิดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ
ของตนเอง และสามารถขยายความรูท้ี�กวา้งขึ�น (Kolb, 1984 อา้งถงึใน Riding et al., 1995) ดงัที� 
Rowley (2003) ไดก้ล่าวว่า การวจิยัปฏบิตักิารเป็นวธิวีทิยาสนบัสนุนการมนิีสยัแบบนกัวจิยั ที�มกีาร
เรยีนรูจ้ากการทํางาน เรยีนรูว้ธิกีารประเมนิเชงิวเิคราะห ์ (critical evaluation) การปฏบิตังิานของ
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ตนเอง โดยใชว้ธิปีระเมนิเชงิวเิคราะห ์ (critically evaluation) การวจิยัปฏบิตักิารจงึเป็นดงัเครื�องมอื
พฒันาความ ก้าวหน้าทางวชิาชพีของผูว้จิยัเอง           

สรปุนิยามที�แสดงลกัษณะสําคญัของการวจิยัในชั �นเรยีนไดว้่า เป็นกระบวนการพฒันางานใน
หน้าที�ครโูดยการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานของตนเอง ดว้ยวธิวีเิคราะหค์น้หาแบบปฏบิตัทิี�ดทีี
เหมาะสมของตนเอง ซึ�งโดยบทบาทหน้าที�ครแูลว้งานหลกัในหน้าที�ครคูอื จดัการเรยีนการสอนที�เน้น
ผูเ้รยีนเป็นสําคญัเพื�อใหม้คีุณลกัษณะครบถว้นตามมาตรฐานและตวัชี�วดัของพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ�มเตมิ พ.ศ. 2545 ลกัษณะสาํคญัของการวจิยั
ปฏบิตักิารที�สอดคลอ้งตามแนวคดิของ Gummesson (2000 อา้งถงึใน Rowley, 2003) และ O’Brien 
(2001) โดยสรปุไดด้งันี�   
  1. ตอ้งมกีารปฏบิตักิาร (taking action) ซึ�งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ John Dewey 
ที�ว่าเป็น “การเรยีนรูจ้ากการทาํ” (learning by doing) ประกอบดว้ยขั �นตอนการระบุปญหา ั การหา
วธิแีกไ้ข และการศกึษาผลที�เกดิจาการแกไ้ข และหากไม่ประสบผลสาํเรจ็ที�ดกีจ็ะพยามใชว้ธิใีหม่ 
  2. มเีปาหมายสําคญั ้ 2 ประการ คอื การแกไ้ขปญหา ั (problem solving) และการ
สนบัสนุนความรู ้  
  3. การประสานงาน (interaction) และการประสานความรว่มมอื (cooperation) 
ระหว่างผูว้จิยัและผูร้บัผลจากการวจิยั (research client)  
  4. เป็นการวจิยัที�สามารถใชว้ธิรีวบรวมขอ้มลูไดทุ้กวธิ ีเสรมิดว้ยแนวคดิของ  
Altrichter et al. (1993 อา้งถงึใน Bartlett & Burton, 2006, 397) ที�อธบิายลกัษณะสาํคญัของการวจิยั
ปฏบิตักิารที�เป็นจดุต่างจากการวจิยัทางการศกึษาทั �วไปคอื เป็นการวจิยัที�เริ�มจากประเดน็คาํถามเชงิ
ปฏบิตักิารที�ตอ้งการหาคําตอบเฉพาะเจาะตามเงื�อนไขการทํางานอย่างผูเ้ชี�ยวชาญ และวธิกีาร
รวบรวมขอ้มลูมคีวามยดืหยุ่นตามบรบิทแวดลอ้ม (circumstances) สอดคลอ้งกบั Greenbank 
(2003) ที�ระบุว่าเป็นการวจิยัที�ทําในที�ทาํงานของผูว้จิยั ดว้ยเหตุนี�วธิศีกึษาของกรณทีี�ศกึษาจงึมคีวาม
ธรรมดา ที�ผูว้จิยัสามารถใชว้ธิกีารรวบรวมขอ้มลูอย่างหลากหลายเพื�อใหไ้ดข้อ้มลูที�เฉพาะเจาะจงและ
ผูว้จิยัสามารถทําความเขา้ใจหรอืแปลความหมายของขอ้มลูที�รวบรวมไดโ้ดยใชค้วามรูท้ี�ตนเองมไีด้
อยา่งยดืหยุน่ เช่นเดยีวกบัแนวคดิของ Elliot (2003) ที�อธบิายว่า เป็นวธิปีฏบิตัเิพื�อการพฒันาเกดิ
จากการบูรณาการระหว่างความรูใ้หม ่และการทําความเขา้ใจในปญหา ั  
 Parsons (online) กล่าวว่า งานวจิยัของคร ู (teacher research or teaching as research) 
เป็นงานวจิยัที�ครผููส้อนทาํในระดบัหอ้งเรยีน หรอืระดบัโรงเรยีนเพื�อพฒันาการสอน ทดสอบทฤษฎี
การศกึษา แผนการ และการปฏบิตังิานตามแผนการจดัการศกึษา อย่างไรกต็ามการวจิยัของครคูวรมี
หลกัการพื�นฐานตามที� Hopkins (1993: 58-60) กล่าวไวด้งันี� 

1. การทําวจิยัตอ้งไมก่ระทบกบัการปฏบิตังิานตามภาระหน้าที�หลกัดา้นการสอน 
2. การรวบรวมขอ้มลูวจิยัตอ้งไมท่าํใหค้รใูชเ้วลามากเกนิความจาํเป็น 
3. วธิวีทิยาการวจิยัมคีวามน่าเชื�อถอืเพยีงพอที�จาํทําใหค้รกูําหนดสมมตุฐิาน และ 

ประยกุตก์ลวธิทีี�ปฏบิตัไิดจ้รงิในบรบิทของหอ้งเรยีน 
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4. ครตูอ้งมุง่มั �น (committed) ต่อปญหาที�ทําการวจิยัั  
5. ครตูอ้งปฏบิตัติามแนวทางแห่งจรรยาบรรณการวจิยั 
6. ควรเปิดโอกาสการมสี่วนรว่ม และการแลกเปลี�ยนความคดิของสมาชกิสงัคม 

โรงเรยีน (school community)  
  ในประเดน็ของการแลกเปลี�ยนความคดิเหน็ และการเปิดโอกาสมสี่วนรว่มในการวจิยั
ของผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษาของโรงเรยีน ตามที� Johnson (2007) กล่าวว่า โดยปกตคิรู
จะอยูใ่นบรบิทเป็นผูใ้หญ่เพยีงหนึ�งเดยีวในหอ้งเรยีนที�แวดลอ้มดว้ยนกัเรยีนที�เดก็กว่าประกอบกบัครู
จะไมม่เีวลามากพอที�จะพดูคุยแลกเปลี�ยนความคดิเหน็เชงิวชิาการกบัใคร ซึ�งสวนทางกบัหลกัการ
วจิยัในชั �นเรยีนที�ตอ้งการการแลกเปลี�ยนความคดิเหน็ระหว่างนกัปฏบิตัดิว้ยกนั เพื�อกระตุน้ตรวจสอบ 
และเตมิเตม็ความคดิเหน็ของครนูกัวจิยัเอง “งานวจิยัในชั �นเรยีน คอื สะพานเชื �อมช่องว่างระหว่าง 
ทฤษฎ ีกบัการปฏบิตั ิAction research is to bridge the gap between theory and practice.”  
 นอกจากคุณภาพของการวจิยัดงักล่าวแลว้ พบว่ามปีจจยัที�ส่งผลเชงิลบต่อความสาํเรจ็ตามั

เปาหมายของโครงการวจิยั ดงันี�้  
1. การมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีที�มุ่งมั �นต่อความสําเรจ็ของการวจิยัมี

จาํนวนจาํกดั 
2. การสื�อสารสภาวะปญหากบักลุ่มผูม้สี่วนไดส้่ั วนเสยีไม่มคีุณภาพ 
3. ความยากลาํบากในการควบคุมกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
4. ขอ้จาํกดัดา้นระยะเวลาในการทําวจิยั 
5. การปฏบิตัไิมส่อดคลอ้งกบัจุดเน้นของโครงการ 
6. การใชร้ะยะเวลาในการวางแผนโครงการที�นานเกนิควร 
7. ภาวะขาดแคลนทรพัยากร 
8. ไมม่เีวลาเพยีงพอแก่การพฒันาบุคลากร 

  9. ปญหาจาั กบุคลากร และนกัเรยีนบางราย 
 ที�มาของแนวคด และความเกี�ยวข้องกบัวงการศึกษาิ  
 เครทิ เลวนิ \ (Kurt Lewin 1946) เป็นนกัจติวทิยาสงัคม รวมทั �งเป็นผูบุ้กเบกิ และพฒันาการ
วจิยัปฏบิตักิาร (action research) เลวนิ และคณะไดท้ําการวจิยัปฏบิตักิารกบัชุมชนหลายแห่ง เพื�อ
หาทางลดความขดัแยง้หรอือคตใินเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัเชื�อชาตหิรอืสผีวิ นบัแต่ ค.ศ. 1946 โดยมคีวาม
เชื�อว่าผลการวจิยัชนิดนี�จะทําใหบ้รรลุวตัถุประสงคต่์อไปนี� (O’Brien, 2001)  
  1. ประชาชนเกดิความเขา้ใจปญหาั  
  2. ก่อใหเ้กดิการปรบัปรงุ เปลี�ยนแปลง และพฒันา 
  3. ลดความแตกต่างระหว่างผูว้จิยักบัสาธารณชน 
  4. ลดช่องว่างระหว่างการวจิยักบัการประยกุตใ์ชง้านวจิยัเพราะผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ชง้าน
วจิยัมสี่วนรว่มทาํวจิยักบันกัวจิยั 
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  5.เป็นขอ้มลูพื�นฐานในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมพฒันาสงัคมต่างๆ เพราะว่าได้
ขอ้มลูและสารสนเทศที�น่าเชื�อถอืมากกว่าใชก้ารคาดเดา 
  6.เป็นการตรวจสอบทฤษฎพีฤตกิรรมมนุษยว์่าน่าเชื�อถอื และมคีวามเป็นไปได้
หรอืไมใ่นสภาพความจรงิตามธรรมชาตขิองมนุษย ์
  7. เป็นการหาขอ้มลูยอ้นกลบัสาํหรบันกัวจิยัเพื�อประโยชน์ต่อการปรบัปรงุงานต่อไป 
  การนําการวจิยัปฏบิตักิารมาใชใ้นวงการศกึษานั �นมวีตัถุประสงคท์ี�ไมต่่างไปจาก
แนวคดิพื�นฐานเดมิ กล่าวคอื เป็นการปฏบิตัเิพื�อปรบัปรงุการปฏบิตังิาน หรอืเพื�อแกป้ญหาเฉพาะจุด ั

เฉพาะที� และเฉพาะเรื�อง โดยการนําความรูเ้ชงิทฤษฎมีาผสมผสาน หรอืบรูณาการกบัความรูจ้ากการ
ปฏบิตัเิพื�อแกไ้ขหรอืแสวงหาคาํตอบที�ชดัเจนอนัจะนําไปสู่การแก้ปญหาอย่างทนัการ ส่วนการสรา้งั

ความรูโ้ดยวธิวีจิยัชนิดนี�เป็นเพยีงเปาหมายรอง ้  
 สาํหรบัภาพรวมของการวจิยัทางการศกึษาตามที�  Kemmis (2006) ไดส้รปุลกัษณะของ 
งานวจิยัในชั �นเรยีนระยะ 20 ปีนับจากการใชเ้ป็นเครื�องมอืสาํคญัในการพฒันาการศกึษา (the vehicle 
for educational critique) ที�มเีปาหมาย้ พฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีนตามบรบิทของทอ้งถิ�น และการ
จดัการศกึษาของครตูามแบบปฏบิตัทิี�เหมาะสม แต่กลบัพบว่างานวจิยัในชั �นเรยีนส่วนมากมลีกัษณะ
สวนทางกบัประโยชน์สงูสุดของงานวจิยัชนิดนี� 5 ประการ ดงันี� 
  1. มกีารกําหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื�อพฒันาเทคนิควธิสีอน โดยไม่มกีาร
เชื�อมโยงสู่การพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และประสทิธภิาพที�ดใีนการจดัการศกึษาของโรงเรยีน 
  2. มเีปาหมายเพื�อพฒันาประสทิธภิาพของการปฏบิตัมิากกว่า มุง่เน้นพฒันาความมี้

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของสงัคม วฒันธรรม ความสมเหตุสมผลของการปฏบิตัแิละหลกัการ
ประหยดัของการเครื�องมอืการจดัการศกึษาที�ใช ้
  3. มเีปาหมายเพื�อตอบสนองนโยบายการปฏบิตัภิาครฐัโดยไม่มกีารศกึษาถงึเจตนา ้

และความตอ้งการที�แทจ้รงิ รวมทั �งขอบเขตของผลการปฏบิตัทิี�สําคญัที�ตอ้งมกีารประเมนิ 
  4. เป็นการวจิยัที�ผูป้ฏบิตักิารวจิยั ใชแ้งค่ดิมมุมองของนกัวชิาการ (professional 
practitioners) มากกว่าแงค่ดิมมุมองของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกบัปญหาวจิยัทั �งหลายเช่น นกัเรยีน ั

ครอบครวั และสมาชกิของสงัคม 
  5. เป็นการวจิยัที�นกัวจิยัทําโดยลาํพงั โดยไม่มสี่วนร่วมของผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งใดๆ 
ตามหลกัการของระบบสงัคมแบบเปิด  
  จากแนวคดิเดมิที�ระบุว่า ผูด้าํเนินการวจิยัปฏบิตักิารคอืผูป้ฏบิตังิานนั �น ดว้ยเหตุนี�
การวจิยัปฏบิตักิารในชั �นเรยีนจงึถูกกําหนดใหเ้ป็นส่วนหนึ�งในบทบาทหน้าที�คร ู และผูบ้รหิาร และมี
เปาหมายการวจิยัโดยรวมเพื�อพฒันาการเรยีนก้ ารสอนและการวางแผนจดัการศกึษาในอนาคตอยา่ง
ต่อเนื�อง จดุเด่นดา้นประโยชน์ของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารดงักล่าว จงึทําใหก้ารวจิยัชนิดนี�ไดร้บัความ
นิยมและแพรห่ลายมากในบางประเทศเช่น ออสเตรเลยี ที�มกีารใชก้ารวจิยัปฏบิตักิารเป็นเครื�องมอืใน
การพฒันาโรงเรยีนและการจดัการศกึษามานานกว่าทศวรรษ (Kemmis & McTaggart, 1990, 11-14 
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อา้งถงึใน สกาวรตัน์ ชุ่มเชย, 2543) ในงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการปรบัปรงุ ทบทวน และพฒันาหลกัสตูร
ของโรงเรยีน และการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ  ในการทํางานของครแูละเขา้ใจการทํางานของครมูากขึ�น 
  นอกจากนี�ตามมุมมองของ Kemmis & Wilkinson (1998) และ Altrichter (2005) 
ต่างเหน็ว่าการวจิยัปฏบิตักิารเป็นกระบวนการทางสงัคม และการศกึษาเพื�อเป็นสงัคมของผูช้ํานาญ 
การ (professional community) โดยที� Altrichter กล่าวว่าเป็นสงัคมแห่งการปฏบิตั ิ(communities of 
practice) คอืสถานที�ที�เหมาะสมกบัการพฒันาความเชี�ยวชาญ และคุณลกัษณะที�พงึมขีองคร ู 
 โดยสรุปการวจิยัปฏบิตักิารมทีี�มาจากการเรยีนรูว้ธิปีฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธผิลของ
งานสงูสุดไมว่่าจะเป็นวงการวชิาชพี หรอืศาสตรส์าขาใด สาํหรบัวงการศกึษาแลว้การวจิยัปฏบิตักิาร
หรอืการวจิยัในชั �นเรยีน ไดถู้กใชเ้ป็นเครื�องมอืปฏบิตังิานเพื�อช่วยลดความยุง่ยาก ความขดัแยง้ หรอื
ความดอ้ยคุณภาพในงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูรและการสอนของสถานศกึษาการปรบัปรงุ
โปรแกรมหรอืโครงการต่างๆ ของสถานศกึษา และการวางแผนอย่างเป็นระบบ และการพฒันา
นโยบายของสถานศกึษา เหนืออื�นใดคอืการพฒันาความชาํนาญการใหก้บัครซูึ�งเป็นทรพัยากรบุคคล
ที�สาํคญัต่อการพฒันาวชิาชพีคร ู

 ความสาํคญัของการวจยัปฏบตัการในชั $นเรียนตอการจดัการเรียนการสอนของครูิ ิ ิ ่  
 Kyriakides & Cremers (2008) กล่าวถงึความสาํคญัของการวจิยัที�มต่ีอประสทิธผิลทาง
การศกึษาว่าเกดิขึ�นกว่า 2 ทศวรรษ ผลการศกึษาหลายประเทศ พบว่า อทิธพิลของหอ้งเรยีนมี
มากกว่าอทิธพิลของโรงเรยีน ทั �งดา้นความรู ้และผลลพัธอ์ื�นๆ (Teddlie & Renold, 2000 อา้งถงึใน  
สุชรีา มะหเิมอืง, 2547) จงึเป็นขอ้ยนืยนัที�ชดัเจนว่า คุณภาพการสอนของครเูป็นตวัแปรสาํคญั
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัดา้นการพฒันาโมเดลประสทิธผิลการสอนของคร ู (Scheerens, Glas & 
Thomas, 2003) และผลการวจิยัของ นนัทวนั สวสัดภิมู ิ\ (2540, 21-23) ที�ไดส้รปุแนวคดิของ อุทุมพร 
จามรมาน (2537) สุวฒันา  สุวรรณเขตนิคม (2538) และ สุนีย ์  เหมะประสทิธ ิ\ (2540) ถงึประโยชน์
ของการทําวจิยัปฏบิตักิารในชั �นเรยีนที�มต่ีอการพฒันาสู่ความเป็นครมูอือาชพีว่า การทําวจิยัในชั �น
เรยีนเป็นการกระตุน้ใหค้รไูดค้ดิทบทวนการทาํงานดา้นการเรยีนการสอน เพื�อปรบัปรงุการทํางาน
ของตนเอง ซึ�งการปฏบิตัดิงักล่าวเป็นการพฒันากระบวนการทาํงานของครอูยา่งเป็นระบบ เนื�องจาก
ไดเ้หน็ภาพการทํางานทุกขั �นตอน มกีารตดัสนิใจอย่างมเีหตุผล มกีารสรา้งสรรค ์ มโีอกาสคดิ
ใครค่รวญถงึผลการปฏบิตังิานว่าไดผ้ลหรอืไมอ่ย่างไร จงึทาํใหค้รไูดเ้รยีนรูถ้งึสิ�งบ่งชี�ประสทิธภิาพ
การสอนอย่างเป็นรปูธรรม ดงัที� Arends (1994) ไดส้รปุถงึประโยชน์ของการวจิยัปฏบิตักิารต่อการ
พฒันาคุณลกัษณะของครดูา้นต่างๆ คอื ความเป็นผูนํ้าการปฏบิตังิาน และการเป็นผูม้คีวามรู้
กวา้งขวางและทนัสมยัในการจดัการเรยีนการสอนนอกจากการวจิยัในชั �นเรยีนจะมปีระโยชน์ต่อการ
พฒันาตนเองของครเูป็นรายบุคคลแลว้ ผลการวจิยัที�เกดิจากการทาํวจิยัในชั �นเรยีนของคร ู ยงัส่งผลสู่
ผลสมัฤทธใินภาพรวมของโรงเรยีน ดงัภาพ \ 2 Salisbury (1996, 64, 66) ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าการวจิยั
คอื องคป์ระกอบของการจดัการศกึษาของโรงเรยีนที�มผีลต่อความเปลี�ยนแปลงทางการเรยีนรูข้อง 
นกัเรยีน กระบวนการวจิยั และกระบวนการพฒันาจะตอ้งเกดิอยา่งคู่ขนานกบัการประเมนิผลของ
โรงเรยีน โดยที�การวจิยั “research” คอื การสรา้งความเขา้ใจถงึความสําเรจ็หรอืไมโ่ดยพจิารณาจาก
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ผลที�วดัไดต้ามวตัถุประสงค ์ขณะที�การพฒันา “development” คอื กระบวนการหรอืวธิกีารใดๆ   และ
สิ�งใดๆ ที�ถูกออกแบบไว ้ เพื�อนํามาใชเ้พื�อความสําเรจ็ดว้ยดขีองการปฏบิตั ิ ทั �งนี�ตอ้งอยูบ่นฐานของ
ความรู ้ความเขา้ใจที�ไดจ้ากการวจิยั 

ภาพ 8 องคป์ระกอบของระบบการจดัการเรยีนรูใ้หก้บันักเรยีน 
    ที�มา (Salisbury, 1996, 64, 66) 
 
 แนวทางการดาํเนนการวจยัในชั $นเรียนิ ิ  

จากวตัถุประสงคส์าํคญัของการวจิยัปฏบิตักิาร (action research) ที�มุง่เน้นการศกึษาเพื�อ
แกป้ญหาั /พฒันาแบบรายกรณ ี (case study research) จงึอาจตอ้งมกีารบรูณาการเทคนิควธิจีาก
งานวจิยัทางการศกึษาอย่างน้อย 3 ชนิด/ประเภท ไดแ้ก่   
 4.1 การวจิยัเชงิสาํรวจ ที�ประกอบดว้ยเครื�องมอืวจิยั เช่น แบบสอบถาม สมัภาษณ์  
แบบสงัเกต ที�มกีลุ่มเปาหมายการวจิยัที�สุ่มโดยวธิเีจาะจงเฉพาะกรณี้  (purposive sampling) 
  4.2 การวจิยัเชงิคุณภาพ (qualitative research) ที�เน้นการศกึษาที�ลุ่มลกึ  และ
ต่อเนื�องเพื�อใหไ้ดข้อ้มลูที�ครอบคลุมกรณทีี�เป็นเปาหมายการพฒันาในลกัษณะสาม้ เสา้ (triangulation) 
  4.3 การวจิยัเชงิกึ�งทดลอง (quasi–experiment) ที�ประกอบตวัแปรตน้ (นวตักรรมที�
ครนูกัวจิยัตอ้งการนํามาใชแ้กไ้ข/พฒันากลุ่มเปาหมายการวจิยั้ ) ตวัแปรตาม (ลกัษณะที�ตอ้งการ
แกไ้ข/พฒันาใหก้บักลุ่มเปาหมายการวจิยั้ ) มกีารควบคุมตวัแปรเกนิหรอืเหตุการณ์ที�อาจมผีลต่อตวั
แปรตาม  
 สาํหรบัแนวทางการดาํเนินงานตามขั �นตอนการวจิยัที�ชดัเจนคอื แนวทางของ Kemmis และ 
Elliott ที�มรีปูแบบเป็นวงจรเกลยีวสว่านแบบสะทอ้นถงึตนเอง (a self-reflective spiral of cycles) มี
การปฏบิตั ิ 4 ขั �น ดงัภาพ 3 แสดงใหเ้หน็ว่าการดาํเนินการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร มลีกัษณะเกลยีวสว่าน
แบบต่อเนื�องสื�อความถงึกระบวนการแกป้ญหาการปฏบิตังิานที�แมแ้กป้ญหาหนึ�งไดก้อ็าจเกดิปญหาั ั ั

อื�น หรอือาจส่งผลกระทบก่อใหเ้กดิปญหาใหม ่ ซึ�งผูว้จิยักต็อ้งเริ�มทําวจิยัเชงิปฏบิตักิารเช่นนี�เรื�อยไป ั

จงึมลีกัษณะเป็นเกลยีวสว่าน ที�ภายในแต่ละเกลยีวประกอบดว้ยขั �นตอนสาํคญั 4 ขั �นตอน ไดแ้ก่ (1) 

พฒันาทรพัยากรบุคคล 

การบรกิารนร.และครอบครวั 

การวดัผล & การ
จดัการสารสนเทศ 

พนัธกจิ 

หลกัสตูร 

การขนสง่วสัดุ/อุปกรณ์  
และบรกิารอาหารกลางวนั 

การบรหิาร
จดัการ 

การเรียนรู ้
ของนักเรียน 

การวจิยั 
และ
พฒันา 

การประเมนิผล 

การสอน 
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การศกึษาและวางแผน (Plan) (2)  การปฏบิตักิาร (Act) (3) การสงัเกตและวเิคราะหผ์ล (Observe) 
และ (4) การสะทอ้นกลบั (Reflect) ซึ�งแต่ละขั �นตอนมลีกัษณะของงานที�ตอ้งทาํ และการประสาน
เชื�อมโยงระหว่างขั �นตอนเพื�อมุง่สู่เปาหมายคอื การแกไ้ข้ /พฒันางานใหส้ําเรจ็ลุล่วงในที�สุด  
  
 
 
 
 
 
  
  การปฏบตัรอบที� ิ ิ 1      การปฏบตัรอบที� ิ ิ 2 

ภาพ  9 กระบวนการวจิยัปฏบิตักิารดว้ยโมเดลอยา่งงา่ยแบบ 4 ขั �นตอนของ Stephen Kemmis 
        ที�มา (Riding, et al., 1995)  

  รปูแบบการวจยัิ   
 การที�เปาหมายสาํคญัของการวจิยัในชั �นเรยีนคอื เพื�อพฒันางานในหน้าที�ครอูยา่งต่อเนื�อง ้

ดว้ยเหตุนี�จงึจาํเป็นอย่างยิ�งที�ครซูึ�งเป็นผูป้ฏบิตังิาน (practitioners) ควรจะเป็นผูท้ําวจิยั หรอืผูร้ว่มทํา
วจิยั กบับุคคลภายนอก (outsider) เพราะครเูป็นผูร้บัรูป้ญหา และกระบวนการปฏบิตังิานต่างๆ เป็นั

อยา่งด ี การสนบัสนุนหรอืส่งเสรมิใหค้รทูาํวจิยัในชั �นเรยีน จงึเท่ากบัเป็นการพฒันาคุณภาพการสอน
ของครอูยา่งต่อเนื�อง  การจาํแนกชนิด/ประเภทของการวจิยัในชั �นเรยีน จงึอาจจาํแนกไดต้ามขอบเขต
ของปญหา และผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งกบัการแั กไ้ข/พฒันาอยา่งน้อย 4 ระดบั ดงัภาพ  

 
ภาพ 10  รปูแบบการวจิยัในชั �นเรยีน 

ที�มา (นงลกัษณ์ วริชัชยั, 2546 อา้งถงึใน ทศินา  แขมมณี และนงลกัษณ์ วริชัชยั, 2546) 

การวจยัในชั :นเรียนิ  

การวจยัรวมมือรวมพลงัิ ่  

การวจยัระดบัโรงเรียนิ  

การวจยัระดบัชุมชนิ  

วางแผน 

สงัเกตผล 

สะทอ้นผล ปฏบิตักิาร 

ทบทวนแผน 

สงัเกตผล 

ปฏบิตักิาร สะทอ้นผล 
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 จากภาพสื�อความถงึการวจิยัในชั �นเรยีน ที�มแีบบแผนการดําเนินการวจิยัภายใตค้วามรว่มมอื
ของผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งจาํแนกเป็น 4 ชนิด/ประเภท และวธิดีาํเนินการที�สาํคญั ดงัตาราง 3 ที�แสดงให้
เหน็ถงึองคป์ระกอบสําคญัของงานวจิยัในชั �นเรยีนทั �ง 4 ชนิด ดงันี� 
 1. การวจิยัปฏบิตักิารในชั �นเรยีน เป็นงานที�ครผููส้อนวจิยัปฏบิตักิารเพื�อแกป้ญหาของั

นกัเรยีนที�ตนเองรบัผดิชอบ อาจเป็นนกัเรยีนคนเดยีวหรอืหลายคนที�ครแูต่ละคนรบัผดิชอบ 
 2. การวจิยัปฏบิตักิารแบบร่วมมอืรวมพลงั (collaborative action research) ซึ�งยงัสามารถ
แบ่งระดบัของการรวมพลงักนัของครผููท้ําวจิยัตั �งแต่ 1 คนขึ�นไปเป็นระดบักลุ่มสาระ และระดบัชั �น
เรยีน  หรอืรวมพลงักนัทั �งโรงเรยีนที�ประกอบดว้ยบุคลากรหลายฝายที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏบิตัเิพื�อ่

แกไ้ขปญหากนัในระดบัโรงเรยีน ั (school-wide action research) หรอืแมแ้ต่การรว่มมอืกนัระหว่าง
บุคลากรในโรงเรยีนกบับุคลากรภายนอกโรงเรยีนที�อยูใ่นชุมชนแวดลอ้มโรงเรยีน (community-based 
action research) โดยเกณฑพ์จิารณาว่าจะเลอืกทาํวจิยัรปูแบบใดนั �น สิ�งสาํคญัคอื ปญหาที�เกดิขึ�นนั �นั

จะเป็นสิ�งชี�นําใหเ้หน็ว่าผูว้จิยัตอ้งทาํอะไร และมเีหตุที�ตอ้งทาํเพื�ออะไร ที�เหลอืคอื การดําเนินการวจิยั
ที�ตอ้งปรบัตามอย่างเหมาะสม รายละเอยีดในตารางต่อไปนี� 
ตาราง 2 ลกัษณะสาํคญัของการวจิยัในชั �นเรยีนแต่ละรปูแบบ  

ลกัษณะสาํคญัตามรปูแบบการวจยัิ  
รายการ 

ในชั $นเรียน แบบรวมพลงั ระดบัโรงเรียน องชุมชนิ  
ใครทาํ คร-ูอาจารย ์

ระดบัหอ้งเรยีน 
คร-ูอาจารย ์ในกลุ่ม
สาระ หรอืระดบัชั �น
เรยีน หรอืโครงการ
ต่างๆ 

ฝายบรหิารโรงเรยีน ่

รว่มกบัคร-ูอาจารย ์
และศกึษานิเทศก ์  

-บุคลากรในโรงเรยีน 
- ศกึษานิเทศก ์
-นกัพฒันาชมุชน 

ทาํที�
ไหน 

ใน/นอก
หอ้งเรยีน 

ใน/นอกหอ้งเรยีน/กลุ่ม/
โครงการ/โรงเรยีน 

ใน/นอกโรงเรยีน ใน/นอกโรงเรยีน/และ
ชมุชน 

ทาํอะไร พฒันาผูเ้รยีน
บางคน  บาง
เรื�อง บางวชิา 

พฒันาผูเ้รยีนทั �งหอ้ง/
กลุ่มสาระ/ระดบัชั �น/
โครงการต่างๆ  

พฒันาคร-ูอาจารย์
และนกัเรยีนบางเรื�อง
ในระดบัโรงเรยีน 

พฒันาระดบัโรงเรยีน 
ตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
เพื�อกาํหนดนโยบาย 

ใครเป็น
ผูท้าํ
และทาํ
กบัใคร 

ครกูบัผูเ้รยีนบาง
คนที�มปีญหาั

ทางการเรยีน 

ครกูบัผูเ้รยีนสว่นมาก 
หรอืทั �งหอ้ง/ชั �นเรยีน 
กลุ่มสาระวชิา/โครงการ 

ฝายบรหิารรว่มกบัคร ู่

กรรมการสถานศกึษา
และองคก์รภายนอก 

ฝายบรหิาร ครู่ -อาจารย ์
รว่มกบัองคก์รใน
ชมุชน/ทอ้งถิ�น 

ทาํเพื�อ
อะไร 

แกป้ญหาผูเ้รยีนั

บางคน  บาง
เรื�อง ใหบ้รรลุ
ตามมาตรฐาน/
ตวัชี�วดั 

แกป้ญหาผูเ้รยีนบางคน  ั

บางเรื�อง ในระดบั ชั �น
เรยีน/กลุ่มสาระ/
โครงการ 

พฒันาคณุภาพตาม
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
และบรรยากาศ
โดยรวมของโรงเรยีน 

แบบเน้นการมสีว่นรว่ม
ของทุกองคก์รเพื�อ
ระดมทนุในการพฒันา
ชมุชน 
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ตาราง 2 (ต่อ)  
ลกัษณะสาํคญัตามรปูแบบการวจยัิ  

รายการ 
ในชั $นเรียน แบบรวมพลงั ระดบัโรงเรียน องชุมชนิ  

เครื�อง 
มอืวจิยั 

-นวตักรรมการ
เรยีนการสอน
ในชั �นเรยีน 
- แผนการสอน 
-เครื�องมอืวจิยั
เชงิคณุภาพ 

-นวตักรรมการเรยีน
การสอนในชั �นเรยีน 
- แผนการสอน 
-เครื�องมอืวจิยัเชงิ
ปรมิาณและเชงิ
คณุภาพ 

-นวตักรรมการจดั
กจิกรรม  
-เครื�องมอืวจิยัเชงิ
ปรมิาณ และเชงิ
คณุภาพ 

-นวตักรรมการจดั
การศกึษา 
-เครื�องมอืวจิยัเชงิ
ปรมิาณ และเชงิ
คณุภาพ 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 
การวจิยั 

-ไมต่อ้งมขีนาด
ใหญ่ 
-ไมต่อ้งมกีลุ่ม
ควบคมุและ
กลุ่มทดลอง 

-ไมต่อ้งมขีนาดใหญ่ 
-ไมจ่าํเป็นตอ้งมกีลุ่ม
ควบคมุในการวจิยั 

-กลุ่มตวัอยา่งขนาด
ใหญ่และมคีวามเป็น
ตวัแทนประชากรทั �ง
โรงเรยีน 

-กลุ่มตวัอยา่งขนาด
ใหญ่ และมคีวามเป็น
ตวัแทนประชากรกลุ่ม
โรงเรยีน และชมุชน 

ขอบเขต
ประชา- 
กร 

ผูเ้รยีนในหอ้ง ผูเ้รยีนในหอ้ง นอกหอ้ง 
ในกลุ่มสาระ และใน
ระดบัชั �น 

ระหว่างกลุ่มสาระ 
ระดบัชั �น และ
โครงการในโรงเรยีน 

หลายหอ้งเรยีน  หลาย
โรงเรยีน หรอื หลาย
องคก์รในชมุชน 

 
ตาราง 3 ตวัอยา่งการวจิยัในชั �นเรยีน 4 รปูแบบ 

ลกัษณะของการวจยัแตละรปูแบบการวจยัิ ิ่  
รายการ 

ในชั $นเรียน แบบรวมพลงั ระดบัโรงเรียน องชุมชนิ  
ปญหาั

วจิยั 
นกัเรยีน 1-2 คน 
ออ่นภาษาไทย 

นกัเรยีนสว่นใหญ่อา่นจบั
ใจความไมไ่ดใ้นการเรยีน
ทกุวชิาที�ตอ้งใชท้กัษะ
การอา่น เชน่ ภาษาไทย 
สงัคม คณิตศาสตร ์ 
เป็นตน้ 

-นกัเรยีนไมส่นใจใฝรู้่  
-ศกึษาดว้ยตนเอง
ไมไ่ด ้
-ผลการสอบโดยรวม
ของโรงเรยีนตอ้ง 
ปรบัปรงุ 

ผูป้กครองไมส่ามารถ
ชว่ยสอนการบา้น 
หรอืชว่ยงานวชิาการ
อื�นๆของโรงเรยีนได ้ 

สาเหตุ ไมส่นใจเรยีน ไม่
ชอบเรยีนวชิา
ภาษาไทยเพราะ
น่าเบื�อ การสอน
ไมจ่งูใจใหเ้รยีน 

พื�นฐานความรูเ้ดมิดา้น
ภาษาไทยไมด่ ีครผููส้อน
ไมเ่น้นการอา่นมากกว่า
วชิาที�ตนเองสอน  

-ครไูมเ่น้นใหน้กัเรยีน
ศกึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 
-ไมม่สีิ�งอาํนวยความ
สะดวกในโรงเรยีน 

-ผูป้กครองสว่นหนึ�ง
ไมไ่ดเ้รยีนหนงัสอื 
หรอืเรยีนมาน้อย 
-ไมม่เีวลา (เป็น
สาเหตุที�ไมใ่ชเ้ชงิ
ปฏบิตักิาร) 

ผูเ้กี�ยว 
ขอ้งกบั
การวจิยั 

ครภูาษาไทย  ครใูนกลุ่มสาระ
ภาษาไทยและครปูระจาํ
ชั �น 

ผูบ้รหิาร และครทูกุ
คน 

องคก์รพฒันาชมุชน 
และ/หรอืโรงเรยีน 
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ตาราง 3 (ต่อ)  
ลกัษณะของการวจยัแตละรปูแบบการวจยัิ ิ่  

รายการ 
ในชั $นเรียน แบบรวมพลงั ระดบัโรงเรียน องชุมชนิ  

ตวัอยา่ง
งานวจิยั 

การพฒันา
ความสามารถกา
ออกเสยีง ร ล  
ของนกัเรยีน
เปาหมายทั �ง ้ 2 
คน 

การพฒันาความสามารถ
ในการอา่นหนงัสอืของ
นกัเรยีนระดบัชั �น ….. 
โดยความรว่มมอืของ
ครผููส้อนทกุคนใน
ระดบัชั �น 
 

การพฒันาบรรยากาศ
ทางวชิาการของ
โรงเรยีน โดยความ
รว่มมอืของผูบ้รหิาร 
และครผููส้อนในการ
พฒันาสิ�งแวดลอ้ม 
แหล่งเรยีนรู ้และจดั
วธิเีรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

1.พฒันารปูแบบ
จดัการเรยีนรูแ้บบมี
สว่นรว่มของชมุชน 
2. พฒันาความ 
สามารถในการสอน
การบา้นใหผู้ป้กครอง 

ที�มา พฒันาจากแนวคดิ Ferrance (2000, 6)  
 การประเมนคณุภาพงานวจยัในชั $นเรียนิ ิ  
 การที�งานวจิยัในชั �นเรยีนมแีนวคดิ/หลกัการพื�นฐานในเชงิปฏบิตักิารที�ประยกุตแ์นวคดิ/
ทฤษฎสีู่สภาพจรงิของบรบิทที�แตกต่างหลายหลายทางภมูหิลงั วฒันธรรม และนโยบาย จดุเน้นวธิี
วทิยาการวจิยัจงึเป็นไปตามแนวคดิการวจิยัเชงิคุณภาพแบบเป็นกรณศีกึษา รายงานการวจิยัจงึเน้น
การบรรยายสภาวะที�ศกึษาในเชงิพรรณนา (narrative approach) การตรวจสอบคุณภาพจงึตอ้งมี
เกณฑท์ี�เหมาะสม ดงันี�  

1. การอา้งองิสู่บรบิททั �วไป (generalization) การที�งานวจิยัในชั �นเรยีนมุง่เน้นการศกึษา
เฉพาะกรณีที�มหีน่วยการศกึษาค่อนขา้งเลก็ (small scale) จงึมขีอ้จาํกดัหากตอ้งการอา้งองิ
ผลการวจิยัสู่บรบิททั �วไปเช่นเดยีวกบังานวจิยัเชงิปรมิาณ แนวทางที�เป็นไปไดห้ากตอ้งการลดจดุอ่อน
นี�คอืการเทยีบเคยีงใชก้บับรบิทที�ใกลเ้คยีง และสามารถถ่ายโอนไปไดอ้ยา่งเหมาะสม (transferability 
and fittingness) (Bassey 1990 cited in Bartlett and Burton, 2006) การประเมนิคุณภาพของ
งานวจิยัชนิดนี�จงึเน้นที�การพรรณนาดว้ยภาษาเขยีนที�สื�อความหมายไดง้่าย ในการถ่ายทอดเนื�อความ
นบัจากเหตุและผลของเหตุการณ์ที�เกี�ยวเนื�องเป็นที�มาของการวจิยั (historical continuity) ความ
เกี�ยวขอ้งตามบทบาทหน้าที� (accountability) ของผูว้จิยักบัปญหาวจิยัในครั �งนั �น อกีทั �งเป็นช่องทางั

ใหผู้อ่้านงานวจิยัไดท้าํความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้ ถงึเหตุผลของการวจิยั และความถูกตอ้งเหมาะสม
ของวธิวีจิยั และเครื�องมอืที�ใชต้ามหลกัการโน้มน้าวดว้ยเหตุผล (evocativeness principle) 
(Heikkinen et al, 2007)   

2. ความน่าเชื�อถอืของขอ้มลู (trustworthiness of data) การรายงานขอ้มลูตามสภาพจรงิที�
มรีายละเอยีด และยดึหลกัความถูกตอ้ง และไมล่าํเอยีง (Simons, 1971) มนีวตักรรมที�พรอ้มแก่การ
เผยแพรสู่่สาธารณะ และการตรวจสอบโดยผูเ้ชี�ยวชาญ การประเมนิคุณภาพของงานวจิยัในประเดน็นี�
คอืพจิารณาจากอา้งองิขอ้มลูดว้ยหลกัการสามเสา้ (triangulation) การสะทอ้นคดิ (reflexivity) และคดิ
ทบทวนโดยสมาชกิ (discursive consciousness) (Guba and Lincoln, 1981 cited in Mayer, 2000; 
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Burbules, 2004 cited in Ponte, 2006, 452) ซึ�งการสะทอ้นคดิจงึเป็นการตรวจสอบความตรง 
(validity) ของการวจิยั (Elliott, 1998)    

3. การปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม (ethical code of practice) การวจิยัชนิดนี�ตอ้งใชค้วาม
รว่มมอืเป็นอนัดรีะหว่างผูว้จิยั และกลุ่มเปาหมายการวจิยั ้ (participants) ในการคน้ควา้ใหไ้ดม้าซึ�ง
ความรู ้หรอืความจรงิที�ตอ้งการบนฐานขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มเปาหมายการวจิยั ดงันั �นผูว้จิยัจงึตอ้ง้

เคารพในคุณค่า ความเชื�อ ความสมัพนัธ ์ และความรูส้กึนึกคดิของกลุ่มเปาหมายการวจิยั การแกไ้ข้

จดุอ่อนนี�ทําไดโ้ดยการสรา้งความมั �นใจใหก้บักลุ่มเปาหมายการวจิยัในการควบคุมการเปิดเผยชื�อ ้

และขอ้มลู และขอ้คน้พบ (Meyer, 1993) ซึ�งนอกจากเป็นการแรงเสรมิ (empowering) ใหก้บัผูม้สี่วน
เกี�ยวขอ้งกบัการวจิยัแลว้ ยงัเป็นวธิตีรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัจิรงิ (workability) 

4.  ความสาํเรจ็ของการวจิยั (judging success) การวจิยัที�ประสบผลสาํเรจ็นั �นไมไ่ดห้มายถงึ
การไดร้บัผลสมัฤทธเิชงิบวกเท่านั �น แต่รวมถงึการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิและขอ้คน้พบที�มคีวามหมาย \
สรา้งแรงจงูใจ และไดร้บัการอา้งองิในวงกวา้ง ดงันั �นคุณภาพตามประเดน็นี�คอืการทําใหผู้ม้สี่วน
รว่มกบังานวจิยัมคีวามสะดวกที�จะแลกเปลี�ยนประสบการณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งขอ้คน้พบที�มี
นยัสาํคญัและผลเชงิบวกต่อการปฏบิตัทิางสงัคม (social action) ซึ�งจดัว่าเป็นคุณสมบตัทิี�สาํคญัของ
การวจิยัชนิดนี�ในระยะแรกเริ�ม (Lewin, 1946 cited in Ponte, 2006)  
 การประยกุตห์ลกัการประเมนิคุณภาพสู่การปฏบิตัจิรงิ มตีวัอยา่งการปฏบิตัดิงันี�  
 นวรตัน์ พนูใย (2545) ไดพ้ฒันาแบบวดัคุณภาพงานวจิยัในชั �นเรยีน ที�มจีดุเน้นดงันี� 
  1. ชื�อเรื�องที�ครอบคลุมปญหาการวจิยัั  
  2. ความเป็นมาและความสาํคญัของปญหามคีวามชดัเจนและเหมาะสมั  
  3. คาํถามวจิยัมคีวามชดัเจนและเหมาะสม 
  4. วตัถุประสงคก์ารวจิยัชดัเจนและสอดคลอ้งกบัชื�อเรื�อง/ปญหาวจิัั ย 
  5. ประโยชน์ที�คาดว่าจะไดร้บัมคีวามเหมาะสม 
  6. วธิดีาํเนินการวจิยัมคีวามชดัเจน 
  7. เครื�องมอืวจิยัมคีวามเหมาะสม 
  8. วธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลูมคีวามเหมาะสม 
  9. การวเิคราะหข์อ้มลูมคีวามเหมาะสม  
  10. ผลการวจิยัครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
  11. การสะทอ้นผลการวจิยัถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ 
  12. การนําเสนอการวจิยัมคีวามชดัเจน 
 สุณา ณ สุโหลง (2545) ไดส้งัเคราะหแ์นวคดินกัวจิยัไทยที�สาํคญัไดแ้ก่ สุวมิล  
ว่องวาณชิ, ชศูร ีวงศร์ตันะ, อุทุมพร จามรมาน, และชาตร ีสาํราญ โดยคาํอธบิายคุณภาพงานวจิยัใน 
ชั �นเรยีน ดงันี� 
  1. มจีุดมุง่หมายเพื�อแกป้ญหา ปรบัปรงุ พฒันาการเรยีนการสอนั  
  2. การกําหนดปญหาวจิยั ไดจ้ากการวเิคราะหส์ภาพปญหาการเรยีนการสอนั ั  
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  3. กลุ่มเปาหมายการวจิยั ไมจ่าํเป็นตอ้งใชว้ธิสีุ่ม แต่อาจเจาะจงกลุ่มที�เป็นปญหา้ ั

วจิยั 
  4. การนําเสนอผล ตอ้งเขยีนใหอ่้านง่าย เริ�มจากปญหา วธิกีารดาํเนินงานแต่ละั

วนั ผลที�ไดจ้ากการดําเนินงาน และแสดงขอ้มลูที�เหน็ชดัเจน 
  5. หวัขอ้สาระการนําเสนอแบบเป็นทางการ ไดแ้ก่  
   5.1 ชื�อเรื�อง ที�ควรบอกปญหาวจิยั ตวัแปร และกลุ่มเปาหมายวจิยัั ้  
   5.2 ความเป็นมาและความสาํคญัของปญหา มกีารวเิคราะหใ์หเ้หน็สาั เหตุ
ปญหาโดยมขีอ้มลูประกอบ และระบุประเดน็ที�ตอ้งการศกึษาั  
  6. เนื�อหาในรายงานผลการวจิยั ที�อธบิายการวธิดีาํเนินการวจิยัว่าทํากบัใคร ทาํ
ที�ไหน ทาํอย่างไร มขี ั �นตอนที�ชดัเจนสามารถทําซํ�าได ้ระบุเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั การเกบ็ขอ้มลู  
การวเิคราะหผ์ล แสดงผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ  
  Lienert (2002) ไดอ้อกแบบการประเมนิโครงการวจิยัปฏบิตักิาร ในโครงการกองทุน
ส่งเสรมิความเขม้แขง็ของครอบครวั (The Stronger Families Fund, SFF) โดยมกีารวเิคราะหจ์าก
องคป์ระกอบสาํคญัของคําหลกัที�ใชเ้รยีกงานวจิยัคอืคาํว่า“ปฏบิตักิาร (action) หรอืเปลี�ยนแปลง 
(change)” และคาํว่า “วจิยั (research)”  ดงันั �นการทําวจิยัปฏบิตักิาร คอื การวจิยัเพื�อใหไ้ด้
สารสนเทศทางการปฏบิตัหิรอืการเปลี�ยนแปลง เปาหมายของการประเมนิตามแนวคดินี�คอื ประเมนิ้

ระหว่างปฏบิตักิารเพื�อพฒันาใหก้ารวจิยัครั �งนั �นดาํเนินไปไดอ้ยา่งยั �งยนื การออกแบบการประเมนิโดย
การมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกบัโครงการเป็นผูก้ําหนดขอบเขตการประเมนิ ดงันี� 

1. วตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื�อพฒันางาน โครงการ และองคก์ร โดยคดิทบทวน 
และสะทอ้นความคดิ และเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 

2. มขีั �นตอนของการคดิทบทวนแนวทางการปฏบิตั ิ และบรบิทของงาน ยทุธวธิกีาร
ปฏบิตั ิมกีารตรวจสอบ และปรบัปรงุตามช่วงเวลาที�เหมาะสม 

3. มขีั �นตอนของการสงัเกตและบนัทกึผลของการปฏบิตัสิอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
Altrichter (2005) ที�นอกจากมุง่เน้นการประเมนิ 3 รายการดงักล่าวแลว้ ยงัเสรมิดว้ยการประเมนิดา้น
ต่างๆ ดงันี� 
 3.1 จรยิธรรมของการวจิยัและความเป็นจรงิในการปฏบิตัทิี�เกี�ยวขอ้งกบัการจดั
การศกึษา 
 3.2 การใชข้อ้มลูที�มทีี�มาจากต่างมุมมอง ไมใ่ชจ้ากผูว้จิยัคนเดยีว 
 3.3 มกีารทาํอย่างคู่ขนานระหว่างการปฏบิตั ิและการสะทอ้นผลการวจิยั 
 4. การประสานความรว่มมอืวจิยัแบบโครงการความรว่มมอื รวมทั �งการเปิดโอกาสให้
มกีารอภปิรายแลกเปลี�ยนความคดิ และการแลกเปลี�ยนเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน  

Mettetal (2003) ไดก้ําหนดเกณฑป์ระเมนิงานวจิยัโดยมุง่เน้นองคป์ระกอบดา้นการ
ปฏบิตัแิละเอกสารรายงานการวจิยั โดยมรีายการประเมนิในภาพรวม ไดแ้ก่  
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  1. เปาหมายการวจิยั ที�้ ตอ้งมุง่เน้นการเรยีนการสอน และมเีปาหมายการปฏบิตัทิี�้  
ชดัเจน 
      2. ภมูหิลงัของการวจิยั ที�มกีารรวบรวมแนวคดิ/ทฤษฎสีนบัสนุนอยา่งน้อย 4 แหล่ง 
 3. วธิวีจิยัที�มกีารรวบรวมขอ้มลูจากหลายแหล่ง และเปรยีบเทยีบขอ้มลูที�ต่างเวลา  
 4. ผลการวจิยั ที�มกีารบรรยายถงึขอ้คน้พบสาํคญั และนําเสนออยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง 
โดยใชค้วามเรยีง ตาราง และกราฟ ฯลฯ  
 5. การสะทอ้นผล แสดงถงึความเกี�ยวขอ้งของผลโดยตรงของการวจิยักบัการเรยีน
การสอน กบัการวางแผนการเรยีนการสอน และแสดงคาํถามวจิยัในอนาคต 
 6. การนําเสนอ ที�เน้นรายงานที�ชดัเจน เขา้ใจงา่ย ครอบคลุม และนําเสนอผลการวจิยั
อยา่งกวา้งขวาง  
 สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Eisenhart & Borko (1993) ที�มรีายการประเมนิตาม  
มาตรฐาน 5 ประเดน็ ดงันี� 
  1. มาตรฐานดา้นเนื�อหาทางการวจิยัที�ตอ้งมกีารศกึษาแนวคดิที�เกี�ยวขอ้ง และ 
ผลการวจิยัตอ้งสามารถใหแ้นวคดิใหม่ 
  2. มาตรฐานดา้นความสอดคลอ้งของขั �นตอนดาํเนินการวจิยั นับตั �งแต่คาํถามวจิยั 
การเกบ็ขอ้มลูและเทคนิคการวเิคราะหข์อ้มลู ที�สอดคลอ้งกบัคาํถามวจิยั 
  3. มาตรฐานดา้นเทคนิคการรวบรวมขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลูที�มคีวามสมเหตุ- 
สมผล 
  4. มาตรฐานดา้นคุณค่าของงานวจิยั แบ่งเป็นคุณค่าภายนอก คอื การนําผลการวจิยั
ไปใชป้รบัปรงุการศกึษาไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบันโยบาย และวฒันธรรมองคก์ร และคุณค่าภายใน คอื 
จรรยาบรรณของนกัวจิยั 
  5. มาตรฐานดา้นการสรปุรวบยอดใหเ้ขา้ใจไดโ้ดยง่าย ซึ�งครอบคลุมความหมายกวา้ง 
และการนําไปใชป้ระโยชน์  
  Heikkinen et al (2007) Winter (2002) และ Denzin & Lincoln (2000) ไดก้ล่าวถงึ
หลกัการสาํคญัของการประเมนิคุณภาพงานวจิยัเชงิปฏบิตักิารที�ใชห้ลกัการประเมนิเชงิคุณภาพในมติิ
ของความจรงิที�เกี�ยวขอ้งและหลกัเหตุผล (truth and causality) แทนการประเมนิความตรง และความ
เที�ยงแบบงานวจิยัเชงิวชิาการทั �วไป โดยแทนที�ดว้ยวธิพีรรณนา (narrative form) ในการนําเสนอ
แบบสบืสวน 5 ประการ ดงันี� 
  1. หลกัการวเิคราะหค์วามต่อเนื�องจากอดตี (principle of historical continuity)  
ที�พรรณนาถงึความเป็นเหตุผลของการปฏบิตัทิี�เกี�ยวขอ้งกบัการวจิยันั �นทั �งในระดบัมหภาค (macro  
level) ซึ�งสะทอ้นถงึปรากฏการณ์ที�เกี�ยวขอ้ง  และระดบัจลุภาค (micro level) ที�แสดงความเป็นมา
ของปฏบิตัซิึ�งเกี�ยวขอ้ง โดยวธิพีรรณนารอ้ยเรยีงตามลําดบัเวลา หลกัเหตุผล บ่งชี�เปาหมาย และ้

วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
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  2. หลกัการเชื�อมโยงเชงิสะทอ้น (principle of reflexivity) การพรรณนาความ
เกี�ยวขอ้งระหว่างผูว้จิยัและวตัถุประสงคข์องการวจิยั และการที�ผูว้จิยัสนันิษฐานโดยใชค้วามรูแ้ละ
ความจรงิที�มเีพื�อเชื�อมโยงถงึเครื�องมอืวจิยั (material) และวธิกีาร (methods) อยา่งชดัเจน 
  3. หลกัการวพิากษ์ (principle of dialectics) เป็นการแลกเปลี�ยนความคดิ ทบทวน
เพื�อความถูกตอ้งรว่มกบัผูอ้ื�นโดยใชเ้หตุผล และขอ้เทจ็จรงิ  
  4. หลกัความเป็นไปไดใ้นเชงิปฏบิตักิาร (principle of workability) ที�พรรณนาถงึ
จรยิธรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัปญหาที�เป็นประเดน็การวจิยั แนวทางการปฏบิตัทิี�เป็นไปไดท้ี�สามารถสร้ั าง
แรงกระตุ้นต่อการปฏบิตัใิหม่ๆ  แก่บุคคลทั �วไป  
  5. หลกัการการกระตุน้ความทรงจาํ (principle of evocativeness) ที�เน้นการ
พรรณนาจนสามารถกระตุน้ความนึกคดิ จติใจ และความทรงจาํที�เกี�ยวขอ้งกบัประเดน็วจิยั 
  นอกจากนี� Feldman (2007) ไดก้ําหนดเกณฑป์ระเมนิที�มุง่เน้นคุณภาพของการ
ดาํเนินการวจิยัและการนําเสนอ 4 ประเดน็ ดงันี� 
  1. การบรรยายถงึขอ้มลู และการรวบรวมขอ้มลูการวจิยัอยา่งชดัเจน 
  2. มขีอ้มลูสนบัสนุนขอ้ความที�บรรยายอยา่งชดัเจน (clear) และเตม็ดว้ยสาระ  
(detail) เพื�อช่วยในการตรวจสอบความตรงของการวจิยั (validity) และยนืยนัความจรงิที�เกี�ยวขอ้ง 
  3. โครงสรา้งการพรรณนาความจรงิที�แสดงถงึการวจิยั และผลที�เกดิขึ�นอยา่งถูกต้อง
ทั �งผลที�เป็นความรู ้ และจติใจ ที�ซบัซอ้นโดยใชก้ารพรรณนาใหเ้หน็ความจรงิทั �งมมุลกึและมมุกวา้ง 
รวมทั �งการเลอืกวธินํีาเสนอขอ้มลูอยา่งหลากหลายเพื�อการทวนสอบซึ�งกนัและกนั  
  4. การสนบัสนุนความสาํคญัของการทาํวจิยัดว้ยการทดลอง (experimental 
research) หรอืการวจิยักึ�งทดลอง (quasi-experimental research) ซึ�งผูว้จิยัสามารถยนืยนัความเป็น
เหตุและผลของการปฏบิตันิั �นดว้ยวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง  
  จากการสงัเคราะหเ์กณฑป์ระเมนิคุณภาพงานวจิยัที�กล่าวแลว้ ดงัเสนอในตาราง 6 
ไดข้อ้สรปุดงันี� 
  1. คาํสาํคญัที�ใชบ้รรยายคุณภาพที�มคีวามถี�ในการใชสู้งสุด ไดแ้ก่ (1) “ความชดัเจน” 
โดยการพรรณนาจนครอบคลุมทุกแงมุ่ม หรอืสาระสาํคญั โดยการสนับสนุนดว้ยขอ้มลูเชงิประจกัษ์ที�
เกี�ยวขอ้ง และโดยมเีหตุผลสนบัสนุน (2) “ความสอดคลอ้ง/เหมาะสม” กบัหลกัการของเหตุผล กบัทุก
ขั �นตอนของการวจิยั กบับรบิทจรงิของผูว้จิยั และกบัปญหาวจิยัที�พบ ั (3) “ความถูกตอ้ง” ตามหลกั
วชิาการ และ (4) ความเป็นไปไดจ้รงิในเชงิปฏบิตักิาร 
  2. ประเดน็ที�เป็นจดุมุง่เน้นใหม้กีารประเมนิ มดีงันี� 
   2.1 ความเป็นมาของปญหาวจิยั ที�ตอ้งใชว้ธิพีรรณนาอยา่งชดัเจน โดยการั

สนบัสนุนดว้ยขอ้มลูเชงิประจกัษ์ตามบรบิทจรงิที�เกี�ยวขอ้ง จนเหน็ความสอดคลอ้งกบับทบาทหน้าที�
ของผูว้จิยั ซึ�งจะบ่งชี�ไดถ้งึความมเีหตุผลที�ด ีและความสําคญัที�ผูว้จิยันํามาเป็นปญหาวจิยัั  
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   2.2 ขั �นตอนการวเิคราะหส์าเหตุของปญหา ที�ต้องมกีารสบืสวนความั

สอดคลอ้งระหว่างปญหาและสาเหตุตามหลกัการเหตุผล โดยใชข้อ้มลูเชงิประจกัษ์สนบัสนุนอยา่งั

ชดัเจน  
   2.3 การเลอืกใชน้วตักรรมอยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเหตุของปญหา และั  
ถูกตอ้งตามหลกัการ 
   2.4 การกําหนดวตัถุประสงคท์ี�สอดคลอ้งกบัปญหา และมกีารเขยีนดว้ยั  
ขอ้ความที�สมบรูณ์สื�อสาระสําคญัในเชงิปฏบิตักิารที�ชดัเจน 
   2.5 การออกแบบการวจิยัที�สอดคลอ้งกบัปญหา มกีารรวบรวมขอ้มลูวจิยัั  
เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูจากหลายแหล่ง ดว้ยวธิกีารและเครื�องมอืวจิยัที�ถูกตอ้งตามหลกัการ มกีารเขยีน
บรรยายขั �นตอนรวบรวมขอ้มลูที�ชดัเจนสามารถปฏบิตัติามได ้
   2.6 การวเิคราะหผ์ลการวจิยัที�เหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัการ เน้นการ
นําเสนอผลหลายแงมุ่ม พรอ้มกบัแปลผลที�ถูกตอ้งตามหลกัการ และชดัเจน    
   2.7 มกีารตรวจสอบความถูกตอ้งเป็นระยะดว้ยการทบทวน/สะทอ้นความคดิ
โดยวธิวีพิากษ์ หรอืแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหว่างดําเนินการวจิยั ที�สามารถชี�นําการปฏบิตัทิี�เป็น
ประโยชน์รว่มกนัระหว่างนกัวจิยั  
   2.8 การอภปิราย และเสนอแนะการปฏบิตัทิี�เกี�ยวขอ้ง โดยการมุง่เน้นความ
เป็นไปไดจ้รงิในเชงิปฏบิตักิาร เพื�อเป็นแรงกระตุน้ในการปฏบิตัทิี�ดขี ึ�นอยา่งต่อเนื�อง 
ตาราง 4 ประเดน็การประเมนิคุณภาพงานวจิยัในชั �นเรยีน 

ประเดน็การประเมนิคุณภาพงานวจิยัปฏบิตักิารในชั �นเรยีน 
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ชื�อเรื�องวิจยั          
บ่งชี�ปญหา ตวัแปร กลุ่มเปาหมาย และสอดคลอ้งกบัั ้

วตัถุประสงค ์
/ /      2 

การกาํหนดปัญหาวจยัิ          
1. เป็นปญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอนั  / /      2 
2. มกีารวเิคราะหค์ณุภาพผูเ้รยีนครอบคลุม ความประพฤต ิ
คณุธรรม จรยิธรรม และภมูหิลงัแสดงสภาวะปญหาที�ชดัเจนั  

/ /    /  3 

3. ระบุความสาํคญัของปญหาที�โดยมหีลกัการสนบัสนุนที�ั

ชดัเจน 
/ /  / / /  5 

4. มกีารวเิคราะหส์าเหตุสาํคญัของปญหา ั  / /   /   3 
5. มกีารบรรยายถงึภาระรบัผดิชอบของผูว้จิยักบัปญหาวจิยัั    /   /  2 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ประเดน็การประเมนิคุณภาพงานวจิยัในชั �นเรยีน 
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นวตักรรมที/ใช้ในการวจยัิ          
1. มกีารเลอืกใชน้วตักรรมอยา่งมเีหตุผล และหลกัการ  /  /  /  3 
2. มคีวามน่าสนใจและความคดิรเิริ�มสรา้งสรรค ์  /  /    2 
3. มกีารพฒันา และทดลองใช ้  /      1 
การกาํหนดวตัถปุระสงคก์ารวจยัิ          
1. ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัปญหาวจิยัั   /      1 
2. วตัถุประสงคก์ารวจิยัมุง่เพื�อพฒันาคณุภาพการ
ปฏบิตังิาน 

 /  /    2 

การออกแบบการวจยัิ          
1. เจาะจงกลุ่มเปาหมายการวจิยัที�ระบุในปญหาโดยไมเ่น้น้ ั  
การสุม่ 

/       1 

2. สอดคลอ้ง/เหมาะสมกบัปญหาวจิยัั  / /   / /  4 
3. เครื�องมอืรวบรวมขอ้มลูมคีวามถกูตอ้ง เหมาะสมกบัสิ�งที�
ตอ้งวดั 

/ /   / /  4 

4. เครื�องมอืรวบรวมขอ้มลูมคีณุภาพน่าเชื�อถอื  /   /   2 
5. มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูที�ตรวจสอบไดจ้ากหลายแหล่ง   / / /   / 4 
6. มขี ั �นตอนการสงัเกต และบนัทกึผลการปฏบิตัทิี�ชดัเจน /  /    / 3 
การนําเสนอผลการวจยัิ          
1. ความถกูตอ้งเหมาะสมของการวเิคราะหข์อ้มลู   /   /   2 
2. ความถกูตอ้งเหมาะสมของการแปลผลการวจิยั  /   /   2 
3. ความถกูตอ้งเหมาะสมของวธิสีรปุ และนําเสนอ
ผลการวจิยั 

 /     / 2 

4. การนําเสนอขอ้มลูหลายแงม่มุที�เป็นสาระสาํคญั  /  / /  / 4 
5. มกีารบรรยาย /นําเสนอขอ้คน้พบหลายรปูแบบเพื�อความ
ชดัเจน 

   / / / / 4 

การอภปราย และข้อเสนอแนะิ          
1.การอภปิราย และเสนอแนะเชงิปฏบิตักิารที�ใชป้ระโยชน์
ไดจ้รงิ 

    /   1 

2. มขี ั �นตอนการตรวจสอบความถกูตอ้งโดยวธิวีพิากษ ์
สะทอ้นความคดิ เพื�อชี�นําการเปลี�ยนแปลงตามที�ควรจะเป็น 

  / /    2 
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ตาราง 4 (ต่อ)  
 
ประเดน็การประเมนิคุณภาพงานวจิยัปฏบิตักิารในชั �น

เรยีน 
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4. มกีารทบทวน และสะทอ้นผลการวจิยัระหว่างดาํเนินการ   /   /  2 
5. มกีระบวนการแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ว่มกนั   /   / / 3 
ยึดหลกัจรยธรรมของการวจยั ิ ิ          
1. มุง่เน้นความเป็นไปไดจ้รงิตามบรบิท หรอืในเชงิ
ปฏบิตักิาร 

  /  / /  3 

2. บรรยายถงึแนวปฏบิตัทิี�สามารถสรา้งแรงกระตุน้เพื�อการ
ปฏบิตัใิหมท่ี�ดแีกค่นทั �วไป 

     /  1 

3. การบรรยายที�สนบัสนุนดว้ยขอ้มลูที�ชดัเจน เตม็ดว้ย
สาระเพื�อใชต้รวจสอบความตรงของการวจิยั (validity)  

      / 1 

4. อธบิายขั �นตอนดาํเนินการวจิยัที�ชดัเจนในเชงิปฏบิตักิาร
สามารถทาํซํ�าได ้

/    /   2 

 
แนวคดทฤษฎีิ เกี�ยวข้องกบัการออกแบบกระบวนการ 
 ความหมาย 
 ตามที�นกัวชิาการไดอ้ธบิายความหมายของกระบวนการ (Process) สรปุประเดน็ไดด้งันี� 
 1. แนวทางการดําเนินการในเรื�องใดเรื�องหนึ�งที�มขี ั �นตอน ซึ�งวางไวเ้ป็นลาํดบัตั �งแต่ตน้จน
จบ แลว้เสรจ็ตามจดุประสงคท์ี�กําหนดไว ้(สงบ ลกัษณะ, 2534, 12 อา้งถงึใน อาภรณ์ ใจเที�ยง 2550, 
87)  
 2. กลุ่มของกจิกรรมต่างๆ ซึ�งกระทําตามลําดบัอยา่งเกี�ยวเนื�องกนั มผีลต่อกนัและมี
เปาหมายหรอืวตัถุประสงคเ์ดยีวกนั ้ (วรภทัร ์ ภู่เจรญิ และโศภณา  หริญับรูณะ, 2545, 15  อา้งถงึใน 
สุนนัทา  วงษ์สมบรูณ์, 2547, 12) เพื�อเปลี�ยนปจจยัเขา้ไดแ้ก่ วสัดุ อุปกรณ์ คนและสภาพแวดลอ้มให้ั

เป็นผลผลติ ไดแ้ก่ การบรกิาร ผลติภณัฑ ์สารสนเทศ โดยการสรา้งมลูค่าเพิ�มในแต่ละกจิกรรมหรอืแต่
ละขั �นตอนเกดิจากการบรหิารจดัการกระบวนการอยา่งมคีุณภาพเพื�อใหเ้กดิผลงานที�มคีุณภาพ 
(วฑิรูย ์ สมิะโชคด,ี 2542, 134) 
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 3. ความสมัพนัธห์รอืความเชื�อมโยงระหว่างขั �นตอนมกัมลีกัษณะดงันี� (1) มรีปูแบบที�
แน่นอนอย่างน้อยรปูแบบหนึ�ง (2) ระหว่างกจิกรรมการทํางานหลายๆ กจิกรรมจะมจีดุมุง่หมาย
รว่มกนั ซึ�งไดร้บัการออกแบบไวล้่วงหน้าเพื�อแปรเปลี�ยนวตัถุดบิหรอืบรกิารที�จดัหามาใหเ้ป็นผลผลติ
หรอืสนิคา้ และบรกิารที�มมีลูค่าสงูขึ�น (วรีพจน์ ลอืประสทิธส์กุล, 2544, 26) (3) กลุ่มผูร้บับรกิารของ
กระบวนการอาจเป็นไดท้ั �งผูท้ ี�อยูใ่นและภายนอกองคก์ร (4) ปจจยัปอนในกระบวนการผลติั ้ /บรกิาร
ทั �วๆ ไปมกั ไดแ้ก่ คน เครื�องจกัร เครื�องมอื เทคนิค วสัดุ และการปรบัปรงุ (5) ในการทํางานรว่มกนั
ตามขั �นตอนการปฏบิตัทิี�กําหนดไวแ้ทบไมม่กีระบวนการใดที�สามารถดาํเนินงานไดโ้ดยลาํพงั ตอ้งมี
ความสมัพนัธก์บักระบวนการอื�นๆ และอาจมผีลกระทบซึ�งกนัและกนั (6) บางสถานการณ์
กระบวนการอาจตอ้งปฏบิตัติามขั �นตอนที�กําหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดัโดยมรีะเบยีบปฏบิตัแิละขอ้กําหนด
ที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั �งมกีารวดัและขั �นตอนการควบคุมที�กําหนดไวช้ดัเจน (สถาบนัเพิ�ม
ผลผลติแห่งชาต,ิ 2551, 111) 

   สรปุไดว้่า กระบวนการ คอื วธิกีาร  แนวทางดาํเนินการในเรื�องใดเรื�องหนึ�งซึ�งวางไวอ้ยา่ง
เป็นระบบ มคีวามสมัพนัธต์ั �งแต่ตน้จนจบ เพื�อการบรรลุสู่จดุมุง่หมายคอืมลูค่าเพิ�มของผลผลติและ
บรกิารที�กําหนดไวอ้ย่างชดัเจน องคป์ระกอบที�ตอ้งมขีองกระบวนการประกอบดว้ย (1) เปาหมายการ้

ปฏบิตัทิี�ชดัเจน (2) ปจจยัปอนกระบวนการ ั ้ (3) ขั �นตอนการปฏบิตัทิี�มคีวามสมัพนัธเ์ชื�อมโยงกนัตั �งแต่
เริ�มจนสิ�นสุด (4) ระเบยีบปฏบิตัทิี�ชดัเจนแสดงถงึความเครง่ครดั หรอืยดืหยุน่ได ้

ความหมายของการปรบัปรงุกระบวนการ 
ตามคําอธบิายใน Wikipedia (2002) กล่าวถงึ การปรบัปรุงกระบวนการว่า เป็นกจิกรรมของ

การยกระดบักระบวนการปฏบิตังิาน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกระบวนการที�มคีวามสมัพนัธก์บัเปาหมาย้  
นักวชิาการได้อธบิายความหมายของการปรบัปรุงกระบวนการที�แสดงให้เหน็แนวทางการ

ปรบัปรงุกระบวนการ ไวด้งันี� 
Clark (1999, 100) การปรบัปรุงกระบวนการสามารถทําไดใ้นรปูแบบววิฒันาการ และปฏวิตั ิ

ทั �งสองรูปแบบมคีวามแตกต่างกนัคอื การปรบัปรุงแบบววิฒันาการจะนําไปสู่การเปลี�ยนแปลงแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปตลอดไป ส่วนการปรบัปรุงแบบปฏวิตันํิาไปสู่การเปลี�ยนแปลงแบบทนัททีนัใดในครั �ง
เดยีว ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการประดษิฐ์ใหม่ (reinventing) การปรบัรื�อระบบ (reengineering) และการ
ออกแบบใหม ่(redesigning)  

วรีพจน์ ลอืประสทิธสิกุล \ (2545, 238) แสดงให้เห็นหลกัการเพิ�มเติมว่า การปรบัปรุง
กระบวนการมจีุดมุ่งหมายที�จะทําใหค้่าที�วดัไดข้องดชันีวดัคุณภาพของผลติผล หรอืผลงานที�เกดิจาก
กระบวนการที�ได้กําหนดเลอืกไว้ล่วงหน้าตามจุดหมายของผูม้ผีลประโยชน์ร่วมในกระบวนการ มคี่า
เปลี�ยนไปในทางที�ดขี ึ�น โดยมจีดุปรบัเปลี�ยนแกไ้ข หรอืพฒันาองคป์ระกอบภายในกระบวนการ ไดแ้ก่ 
คน วธิกีาร และวตัถุดบิ โดยมกีารออกแบบความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบที�เรยีกว่า การออกแบบ
กระบวนการ หรอืวธิปีฏบิตังิานใหมท่ี�ดกีว่าเดมิ 

โดยสรุปความหมายของการปรบัปรุงกระบวนการคอื การเปลี�ยนแปลงวธิปีฏบิตัิงานเดมิที�
เกี�ยวข้องกับทรพัยากรการผลิตโดยฉับพลนัทันที หรอืแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื�อให้ผลผลิตของ
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กระบวนการที�ได้กําหนดเลือกไว้บรรลุตามจุดหมายที�พึงประสงค์ของผู้มีผลประโยชน์ร่วมใน
กระบวนการมคี่าเปลี�ยนไปในทางที�ดขี ึ�น 

หลกัการของการปรบัปรงุประบวนการ 
จากความหมายของการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว บ่งชี�ให้เห็นว่าในการปรับปรุง

กระบวนการอย่างมปีระสทิธภิาพควรต้องมหีลกัการปฏบิตัทิี�ชดัเจน นักวชิาการที�ใหแ้นวคดิหลกัการ
ดงักล่าว เช่น จฑุา เทยีนไทย (2547, 351-354) สรปุไดว้่า 

 1. พจิารณากจิกรรม หรอืงานของกระบวนการทาํงาน (process) ที�ไม่ก่อใหเ้กดิผลดแีก่
ผูร้บับรกิาร หรอืผูร้บับรกิารไม่เหน็คุณค่า หรอืไม่สรา้งคุณค่าเพิ�มใดๆ (non value-added) ให้กบั
ลกูคา้  

 2. หาวธิกีารปรบัเปลี�ยนกระบวนการที�ต่อเนื�องกนัทลีะขั �นตอน (series processing) 
ให้มาเป็นกระบวนการตามขั �นตอนแบบคู่ขนาน (parallel processing) ทั �งนี�เพื�อประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ้า่ยในการปฏบิตัจินเสรจ็สิ�นกระบวนการโดยรวม 

 3. ลดความยงุยากซบัซอ้นงานใหน้้อยลง 
 4. เพิ�มความคล่องตัวในการปฏิบัติเพื�อเพิ�มความสามารถในการตอบสนองความ

ต้องการของผูร้บับรกิารได้อย่างหลากหลาย ภายใต้มาตรฐานของการให้บรกิารที�สมเหตุสมผล ทั �งนี�
เพื�อควบคุมปรมิาณทรพัยากรการลงทุน 

 5. สร้างคุณค่าให้ผู้รบับรกิารอย่างสูงสุดโดยการปรบัปรุงกระบวนการทํางานให้มี
ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ 

รปูแบบ/แนวทางการปรบัปรงุกระบวนการ  
การปรบัปรงุคุณภาพกระบวนการตอ้งใชว้ธิกีารปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบต่อเนื�องตามวฏัจกัร

เดมิ�ง (Deming Cycle) หรอืที�รูจ้กักนัทั �วไปคอื วงจรคุณภาพ PDCA Cycle โดยผูป้ฏบิตังิาน 2 ระดบั 
คอื ระดบัปฏบิตักิาร และระดบับรหิาร ดงันี� 
 แนวทางการปรบัปรงุกระบวนการโดยระดบัปฏบิตักิาร ที�นิยมปฏบิตั ิ4 แนวทาง ไดแ้ก่ 
 1. การออกแบบกระบวนการปฏบิตังิานใหม ่(process redesign) 
 2. กระบวนการปรบัปรงุคุณภาพงานแบบนิทานเรื�องควิซ ี(QC story) 
 3. การปรบัปรงุวธิทีาํงานทลีะเลก็ทลีะน้อย หรอืไคเซน็ (kaizen) 
 4. การปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มของการทาํงานดว้ย 5 ส (5S) 
 แนวทางการปรบัปรงุกระบวนโดยระดบัผูบ้รหิาร ที�นิยมปฏบิตั ิ3 แนวทาง ไดแ้ก่ 
 1. การบรหิารครอ่มสายงาน (cross functioning management)  
 2. การเทยีบรอย (benchmarking) 
 3. การออกแบบสรา้งขึ�นใหม ่(reengineering)  

 สําหรบัในกระบวนการวิจยัครั �งนี�  ได้เลือกแนวทางการปรบัปรุงกระบวนการด้วย
รปูแบบการออกแบบกระบวนการใหม ่(process redesign) โดยมเีหตุผลในการเลอืกดงันี� 
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 1. เป็นรูปแบบการปรบัปรุงที�ทําให้เกดิการเปลี�ยนแปลงในทนัท ีและเหมาะสมกบัการ
ประดษิฐค์ดิคน้นวตักรรมตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั  

 2. ขั �นตอนการดําเนินการง่าย ไม่ซบัซ้อน มทีศิทางปฏบิตัทิี�ช่วยให้ประหยดัเวลาและ
งบดําเนินการ เพยีงแต่นํากระบวนการเดิมมาทบทวนอย่างละเอียด แล้วคิดสร้างสรรค์ออกแบบ
กระบวนการใหมเ่พื�อสรา้งคุณค่า (value added) ใหก้บัผูร้บับรกิารภายใตม้าตรฐานที�พงึประสงค ์

 3. ขั �นตอนการดาํเนินงานของเครอืข่ายการวจิยัเดมิมคีวามสอดคลอ้งตามแนวทางการ
ปฏริปูครใูนยุคปจจุบนัที�ควรเร่งสนับสนุนจงึเป็นแนวคดิที�ไม่ลา้สมยั ประกอบกบัการดําเนินการเดมิมีั

ทั �งส่วนดีและส่วนที�ควรปรบัปรุง จึงควรใช้รูปแบบการปรบัปรุงแบบออกแบบกระบวนการใหม่
มากกว่าการปรบัรื�อเสยีทั �งหมด 

ขั $นตอนการออกแบบกระบวนการใหม่  
แนวคดิขั �นตอนการออกแบบกระบวนการใหม่ (process redesign) ตามที�นักวชิาการได้

กําหนดไว ้แสดงใหเ้หน็ขั �นตอนการปฏบิตัทิี�อาจแตกต่างกนับา้งในรายละเอยีด ดงันี� 
 วีรพจน์ ลือประสิทธิส\ กุล (2545, 241)  ได้อธิบายไว้สรุปได้ว่า การออกแบบ

กระบวนการปฏิบัติงานใหม่ เป็นแนวทางการปรบัปรุงคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน ที�
ดําเนินการได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาและแรงงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวเิคราะห์ เพียงแต่นํา
กระบวนการและวธิกีารปฏบิตังิานในปจจุบนัมาทบทวนั  พนิิจพเิคราะหอ์ย่างละเอยีดลออและถี�ถ้วน 
แลว้ใชค้วามคดิสรา้งสรรคอ์อกแบบขั �นตอนและวธิกีารปฏบิตังิานในแต่ละขั �นตอนเสยีใหม่ ใหต่้างไป
จากเดมิ บนเงื�อนไขว่าทําใหไ้ดผ้ลงานที�มคีุณภาพดขีึ�น โดยสามารถลด แรงงาน ความยุ่งยาก ความ
ผิดพลาด และ การสิ�นเปลืองวัสดุ ให้น้อยลงในขณะที�แนวทางนี�ดําเนินการได้ง่าย แต่กลับให้
ผลตอบแทนได้มาก ภายในเวลาสั �นๆ โดยเฉพาะในกรณีที� กระบวนการปฏิบัติงานเดิมและ
องคป์ระกอบที�เกี�ยวขอ้ง ไม่เคยไดร้บัการดูแลหรอืออกแบบมาอย่างสมเหตุสมผล อย่างมจีติสํานึกจง
ใจมาก่อน  

 นอกจากนี�ตามแนวคดิของ Rainmaker (2002) ได้กล่าวถงึแนวปฏบิตักิารออกแบบ
กระบวนการใหม่สรุปไดว้่าเป็นการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตักิารร่วมกนั เพื�อการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการผูร้บับรกิารโดยมขีั �นตอนการออกแบบกระบวนการใหม ่ดงันี�  

 1. หาความตอ้งการของลกูคา้ภายใน และภายนอก เพื�อสรา้งความพงึพอใจ 
 2. ค้นคว้าศึกษากระบวนการที�ประสบความสําเร็จจากเอกสารที�เรียกว่าแผนที�

กระบวนการ (process map) 
 3. วเิคราะห์กระบวนการเพื�อกําหนดแหล่งที�มาของกจิกรรมที�ไม่มคีุณค่า/สูญเปล่าใน

การปฏบิตั ิเพื�อลดตน้ทุนดาํเนินการ 
 4. ออกแบบกระบวนการใหม่ที�รวบรดัทนัสมยั โดยใชก้ลยุทธ์สําคญัคอื เก็บขั �นตอนที�

จาํเป็นไว ้และปรบัรื�อขั �นตอนที�ไมส่รา้งคุณค่า 
 5. นํากระบวนการใหมไ่ปทดลองปฏบิตั ิ
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 ตามแนวคดิของ Davenport & Short (1990 อา้งถงึใน พฤทธ ิองึคะนึงเดชา และวทิยา \
สุหฤทดํารง, 2547, 164) แสดงใหเ้หน็ขั �นตอนการออกแบบกระบวนการใหม่ที�มขี ั �นตอนแตกต่างจาก
สองแนวทางดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ ดงันี� 

 1. ตั �งวิสยัทัศน์ขององค์กร และวตัถุประสงค์ของการออกแบบกระบวนการใหม่ที�
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์รที�เฉพาะเจาะจงลงไป เช่น การลดต้นทุน การลดเวลา และการ
ปรบัคุณภาพ เป็นตน้ 

 2. การระบุกระบวนการที�ออกแบบใหม่ ม ี2 แนวคดิ คอื (1) แนวคดิแบบผลกระทบสูง 
(high-impact approach) เน้นที�กระบวนการสําคญัมาก หรอืไม่กก็ระบวนการที�ขดักบัวสิยัทศัน์ของ
องคก์ร แนวคดินี�เป็นที�นิยมมาก (2) แนวคดิออกแบบทั �งหมด (exhaustive approach) เป็นแนวคดิที�
กําหนดใหม้กีระบวนการทั �งหมด จงึจดัลาํดบัความสาํคญัของกระบวนการที�ออกแบบใหม ่

 3. ทําความเข้าใจและวดักระบวนการที�มอียู่ ทั �งนี�เพื�อหลกีเลี�ยงความผดิซํ�าซาก เพื�
เปรยีบเทยีบผลที�เกดิขึ�นระหว่างกระบวนการเดมิ กบักระบวนการที�ออกแบบใหม ่ 

 4. การระบุเทคโนโลยสีารสนเทศที�จาํเป็นตอ้งใช ้เพื�อสนบัสนุนการปฏบิตังิาน 
 5. ออกแบบ และสร้างต้นแบบของกระบวนการใหม่ ซึ�งจะต้องมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื�องจนได้ต้นแบบที�สามารถตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลสงูสุด 
  การออกแบบกระบวนการใหมต่ามแนวคดิของลแูคนสกาย (Lucansky, 1991) มลีาํดบั
ขั �นตอนการปฏบิตั ิ 5 ขั �นตอน ไดแ้ก่ ขั �นดาํเนินการ ขั �นประเมนิ ขั �นวเิคราะห ์ ขั �นปรบัปรงุ และขั �น
ควบคุม มสีาระการปฏบิตัแิต่ละขั �น ดงันี� 
  ขั �นการดาํเนินงาน มกีจิกรรมที�ตอ้งดาํเนินการ ไดแ้ก่ การศกึษาสภาพปญหา กําหนดั

เปาหมาย้ /เปลี�ยนวสิยัทศัน์ และกําหนดขอบขา่ยงาน/ความตอ้งการของผูร้บับรกิารใหช้ดัเจน 
  ขั �นประเมนิ มกีจิกรรมสาํคญั ไดแ้ก่ การเทยีบกจิกรรมการปฏบิตังิานกบัความตอ้งการ
ของผูร้บับรกิาร รวบรวมขอ้มลูของกระบวนการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  ขั �นวเิคราะห ์ มกีจิกรรมประกอบดว้ย การกําหนดแบบปฏบิตัทิี�ดเียี�ยม การประเมนิ
กระบวนการปฏบิตังิานที�ออกแบบ การกลั �นกรองความตอ้งการของลกูคา้  
  ขั �นปรบัปรงุ ประกอบดว้ยการออกแบบกระบวนการปฏบิตังิานใหม ่ การทดลองใช้
กระบวนการ โครงสรา้งหรอืกระบวนการที�ออกแบบใหม่  
  ขั �นควบคุม ประกอบดว้ยกจิกรรมการกําหนดระบบการวดั และการปฏบิตังิานหลกั 
แกไ้ขปญหาที�จาํเป็น ั  

ในการปรับปรุ งกระบวนการ ให้บริก ารทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ในฐานะ
สถาบนัอุดมศกึษาเพื�อทอ้งถิ�น โดยใชร้ปูแบบเครอืขา่ยวจิยัครั �งนี� ไดบู้รณาการแนวคดิของนักวชิาการ
ปรบัปรุงกระบวนการดงักล่าวแล้ว สรุปขั �นตอนการดําเนินการปรบัปรุงกระบวนการตามลําดบั 7 
ขั �นตอน ดงันี� 
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 1. หาขอ้สรปุความตอ้งการของลกูคา้ภายในกระบวนการเพื�อสรา้งความพงึพอใจ 
 2. ทบทวน และวเิคราะหผ์งักระบวนการเดมิ: กระบวนการสรา้งคุณค่า/ไมส่รา้งคุณค่า  
 3. กําหนดวตัถุประสงค ์และค่าเปาหมายของกระบวนการใหม่้  
 4. ออกแบบผงักระบวนการใหม ่
 5. ทําความเขา้ใจกระบวนการเดมิ กบักระบวนการที�ออกแบบใหม่ เพื�อสรา้งเกณฑ์

การเปรยีบเทยีบผลผลติของกระบวนการ และกําหนดเทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนกระบวนการที�มี
ประสทิธภิาพ 

 6. สรา้งคู่มอืปฏบิตังิานของทุกงานที�เกี�ยวขอ้ง 
 7. ทดลองกระบวนการตามบรบิทจรงิ 
 8. ประเมนิและสรปุผลกระบวนการ 
 

คมืูอการปฏบตังานอยางมีคุ่ ่ิ ิ ณภาพ 
ผูว้จิยัไดป้ระยกุตแ์นวคดิ/หลกัการของการจดัทาํคู่มอืการปฏบิตังิาน เทคนิควธิ ี และเครื�องมอื

คุณภาพ ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัศาสตรท์างการบรหิารจดัการคุณภาพ และแนวปฏบิตัขิองสาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการไทย (ก.พ.ร.) หลกัการสาํคญัที�ใชใ้นการวจิยันี�มดีงันี� 
 ความหมาย  
 คู่มอืคุณภาพ มกัมคีาํเรยีกชื�อที�เกี�ยวขอ้ง เช่น วธิปีฏบิตังิาน (work instructions)  หรอืวธิกีาร
ปฏบิตังิานเฉพาะ  หรอืคู่มอืปฏบิตังิานเฉพาะ   จดัเป็นเอกสารระบบคุณภาพในลาํดบัต่อจากระเบยีบ
วธิปีฏบิตั ิ  ใชอ้ธบิายขั �นตอนการปฏบิตังิานเฉพาะเรื�องตามลาํดบั  (step by step)  โดยอาจจดัทาํใน
กรณทีี�พจิารณาว่าจาํเป็น  ทั �งนี�เพื�อใหผู้ป้ฏบิตังิาน สามารถทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามลาํดบัขั �นตอน
ไมเ่กดิความผดิพลาด และมั �นใจไดว้่าผลการปฏบิตัเิป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี�กําหนดไว ้ (ประเสรฐิ  
สุทธปิระสทิธิ \, 2545, 36)  

เอกสารคุณภาพ  (ชวนพศิ  สศุนัสนีย,์ ม.ป.ป.) คอื เอกสารที�เขยีนแสดงรายการระบบการ
บรหิารงานคุณภาพอย่างละเอยีด เพื�อเป็นแนวทางสําคญัในการปฏบิตังิาน   

ในการปฏบิตังิานเครอืขา่ยวจิยัที�มสีมาชกิเครอืขา่ยเป็นครนูกัวจิยั และแกนนํานกัวจิยั ต่าง
ตอ้งรวมมอืรวมพลงักบัเครอืขา่ยกลางในการพฒันาทกัษะทางการวจิยัในชั �นเรยีน โดยมงีาน และ
กจิกรรมที�เกี�ยวขอ้งแตกต่างกนั ดงันั �นจงึควรจดัทําขึ�นเพื�ออธบิายแนวทางการปฏบิตังิานเครอืขา่ย 
ตามลาํดบั  เพื�อใหผู้ป้ฏบิตังิานทํางานไดอ้ย่างถูกตอ้งตามลาํดบัขั �นตอน  ไมเ่กดิความผดิพลาด  และ
มั �นใจไดว้่าจะไดผ้ลของการปฏบิตัทิี�ตรงตามวตัถุประสงคข์องกระบวนการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมี
คุณภาพตามที�ไดอ้อกแบบไว ้

โครงสร้างเอกสาร 
โครงสรา้งของเอกสารคู่มอืคุณภาพ ตามแนวคดิเชงิระบบการบรหิารคุณภาพ ISO9001: 

2000 แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ (ชวนพศิ สุศนัสนีย,์ ออนไลน์)   
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1. คู่มอืการปฏบิตังิาน (procedure manual) เป็นเอกสารแมบ่ทใชอ้้างองิและกําหนด
แนวทางปฏบิตัติามขอ้กําหนดของระบบคุณภาพ มกัมโีครงสรา้งหลกั ไดแ้ก่ 

  (1) นโยบายคุณภาพ (quality policy) กําหนดขึ�นเพื�อเป็นเปาหมายและแนว้

ทางการดําเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคค์ุณภาพ 
  (2) กระบวนการธุรกจิ (business process) กําหนดขึ�นเพื�อแสดงภาพรวม

ของธุรกจิหรอืบรกิาร 
  (3) การวางแผนคุณภาพ (quality planning) แนวทางการปฏบิตัติาม

ขอ้กําหนดเป็นการอา้งองิไปถงึคู่มอืขั �นตอนการทํางาน 
2. คู่มอืการปฏบิตังิาน (procedure manual) เป็นส่วนที�กล่าวถงึขั �นตอนการ 

ปฏบิตังิานของแต่ละองคก์รหรอืหน่วยงาน 
3. เอกสารสนบัสนุน (supporting documents) ไดแ้ก่ ผงัการดาํเนินงาน (flow 

charts) วธิกีารปฏบิตังิาน (work instructions) แบบฟอรม์ต่างๆ ที�ใชใ้นการปฏบิตังิาน (forms) 
เอกสารแนบ (attachments) เป็นเอกสาร/แบบฟอรม์ที�ใชใ้นการปฏบิตังิานซึ�งไมส่ามารถเปลี�ยนแปลง
แกไ้ขไดง้า่ยๆ    

โครงสรา้งเอกสารระบบการบรหิารคุณภาพ ISO 9001:2000 (ประเสรฐิ สุทธปิระสทิธิ \
2544, 39) มลีกัษณะดงันี� 

 เอกสารระดบัที�  1 คู่มอืคุณภาพ (quality  manual) 
 เอกสารระดบัที�  2 ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิ (procedures) ที�กําหนดโดยหน่วยงาน

กํากบัมาตรฐาน และโดยองคก์าร 
   เอกสารระดบัที�  3 วธิปีฏบิตังิาน  (work  instructions) 

 เอกสารระดบัที� 4 เอกสารสนบัสนุน (support documents) ไดแ้ก่  
แบบฟอรม์  (forms) แบบบนัทกึ  (records) และเอกสารอื�นๆ ที�ใชข้ณะทาํงาน 

  ลกัษณะของคมืูอ่ การปฏบตังานอยางมีิ ิ ่ คณุภาพ 
ลกัษณะเฉพาะของเครื�องมอืชนิดนี� ดงันี� (1) เป็นเอกสารระบบการบรหิารคุณภาพที�

แปลความขอ้กําหนดระบบการบรหิารคุณภาพตามมาตรฐานเพื�อใชเ้ฉพาะในองคก์รแต่ละแห่ง (2)  
มกีารแสดงใหเ้หน็ในภาพรวมว่าองคก์ารไดจ้ดัทาํระบบการบรหิารคุณภาพตามขอ้กําหนดอยา่งไร  
(3) ตอ้งครอบคลุมประเดน็ต่างๆ ในขอ้กําหนด และอาจรวมนโยบายคุณภาพวตัถุประสงค ์  และ
เปาหมายคุณภาพไว ้้ (4) อาจมกีารกล่าวอา้งองิต่อไปถงึระเบยีบวธิปีฏบิตัใินแต่ละกรณ ี (ประเสรฐิ 
สุทธปิระสทิธิ \ 2545, 36)  

ลกัษณะของคู่มอืคุณภาพตามหลกัการปฏบิตังิาน ISO 9001 : 2000  
 ปกตกิารเขยีนคู่มอืขั �นตอนการปฏบิตังิานขององคก์รใดๆ จะมรีปูแบบเฉพาะเป็นของ

ตนเอง แต่รายการต่างๆ ภายในมกัเหมอืนกนั  หรอือาจต่างกนัเพยีงเลก็น้อย ตามสากลปฏบิตัจิะมี
หวัขอ้ ดงันี� (ปรชัญา  ยศวฒันานนท,์ 2544, 158) 
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             1.  ชื�อขององคก์ร หรอืมสีญัลกัษณ์ของบรษิทั 
 2.  ชื�อคู่มอืขั �นตอนการปฏบิตังิาน หรอืหมายเลข 

   3.  การอนุมตั ิ 
 4.  วนัที�มผีลบงัคบัใช ้ 
 5.  หมายเลขหน้า  
 6.  การอนุมตั ิ
 7.  บนัทกึการแกไ้ข 
 8.  บญัชกีารแจกจา่ย  
 9.  อื�นๆ (ถา้ม)ี  

  เนื�อหาภายในของคู่มอืขั �นตอนการปฏบิตังิาน มกัประกอบดว้ยส่วนสาํคญัดงัต่อไปนี�  
 1.  วตัถุประสงค ์
 2.  ขอบขา่ย 
 3.  คาํนิยาม 
 4.  ความรบัผดิชอบ 
 5.  ขั �นตอนการปฏบิตังิาน 
 6.  บนัทกึ 
 7.  เอกสารอา้งองิ 
 8.  เอกสารแนบทา้ย 

  การเขยีนคู่มอืขั �นตอนการปฏบิตังิาน ควรเขยีนใหก้ระชบั ใชภ้าษาธรรมดาและง่าย
ต่อการอ่าน ใชร้ปูแบบของการเขยีนแบบใดแบบหนึ�งตลอดทั �งเล่ม รวมทั �งการใชค้าํและรปูแบบ
ตวัอกัษร การใชแ้ผนผงัลําดบังาน (flow chart) ประกอบจะทําใหค้วามเขา้ใจในคู่มอืขั �นตอนการ
ปฏบิตังิานที�เขยีนและการนําไปใชน้ั �นง่ายขึ�น 
 
งานวจยัิ ที�เกี�ยวข้อง 
 การทบทวนผลการวจิยัที�ผ่านมาไดข้อ้สรุปตามประเดน็ที�วจิยัเกี�ยวกบั เครอืข่ายวจิยัทางการ
ศกึษาระหว่างองคก์รและภายในองคก์ร การพฒันาครดูา้นการวจิยัในชั �นเรยีน และการออกแบบ
กระบวนการ มสีาระโดยสรุปเป็นตอนๆ ดงัต่อไปนี� 

งานวจยัเกี�ยวกบัเครือขายิ ่ การวจยัทางการศึกษาิ ระหวางองคก์ร่  
กฤษดา กรดุทอง และคณะ (2552) ทาํการวจิยัเชงิปฏบิตักิารเพื�อพฒันาทกัษะการทาํวจิยัในชั �น

เรยีนของครปูระจาํการโดยใชเ้ครอืขา่ยวจิยั ไดข้อ้คน้พบที�สาํคญั ดงันี� (1) การปฏบิตักิจิกรรมเครอืขา่ยวจิยั
สามารถนํามาประยกุตใ์นการพฒันาทกัษะการวจิยัไดด้ ี (2) การไดร้บัการสนบัสนุนดว้ยดจีากผูม้สีว่น
เกี�ยวขอ้งจากตน้สงักดัของโรงเรยีน และของมหาวทิยาลยัเป็นปจจยัสง่เสรมิสมัฤทธผิลที�ดขีองการวจิยัั  (3)  
การปฏบิตังิานของเครอืขา่ยที�จะประสบความสาํเรจ็ควรเพิ�มขั �นตอนการพฒันาทกัษะที�จาํเป็นต่อการ
ปฏบิตังิานเครอืขา่ย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งทกัษะการสื�อสารโดยใชเ้ทคโนโลย ี เชน่ การสง่ความทางบลอ็ค 
(blog) ทางจดหมายอเิลคโทนิค (e-mail) รวมทั �งทกัษะการจดัการความรู ้ ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรท์ั �วไป 
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และ (4) ระยะเวลาการดาํเนินงานเครอืขา่ยวจิยัควรมเีวลาปฏบิตักิารประมาณ 1 ปีการศกึษาเพื�อจดัสรรเวลา
ในการพฒันาเคา้โครง และนวตักรรม 1 ภาคเรยีน กอ่นปฏบิตักิารจรงิในภาคเรยีนต่อไป 

วษิณุ ทรพัยส์มบตั ิ (2549) ทาํการศกึษาเชงิสํารวจสภาพปญหา อุปสรรค และความตอ้งการั

จาํเป็นในการดําเนินงานเครอืขา่ย เพื�อเป็นสารสนเทศในปฏบิตังิานดา้นเครอืข่ายเพื�อการพฒันาใน
โอกาสต่อไปโดยใชก้รอบความคดิในการวจิยัที�สงัเคราะหจ์ากแนวปฏบิตัขิอง European project for 
the Use of Standards of Competence in CPD for Construction Industry ม ี4 ขั �นตอน คอื (1) ขั �น
การวเิคราะหแ์ละทบทวน (review) โดยการวเิคราะหแ์ละทบทวนประสบการณ์ความสามารถที�ผ่านมา
เพื�อหาจดุแขง็ และสิ�งที�ควรพฒันา (2) ขั �นวางแผน เป็นการกําหนดเปาหมายและกจิกรรมการพฒันา้

ที�เหมาะสม เพื�อเป็นแผนดําเนินการ (development action plan) กําหนดระยะเวลา และวธิกีาร
ประเมนิผล (3) ขั �นกําหนดกจิกรรมการพฒันา (development activities) เป็นการกําหนดกจิกรรม
พฒันาที�มรีปูแบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ และ (4) ขั �นประเมนิผล (assessing) เป็นการ
สะทอ้นความสามารถเมื�อผ่านกจิกรรมการพฒันาแลว้ ว่าเกดิการเรยีนรู ้ ความชาํนาญเพิ�มขึ�นหรอืไม่
อยา่งไร โดยการจดับนัทกึสิ�งที�ประสบความสาํเรจ็เทยีบกบัแผนการพฒันาที�กําหนดไว ้ กลุ่มตวัอยา่ง
ในการศกึษาคอื กลุ่มเครอืข่ายทางวชิาชพี ภายใตก้ารกํากบัของคุรสุภา ที�มสีมาชกิประกอบดว้ยกลุ่ม
คร ู กลุ่มผูบ้รหิาร และกลุ่มผูบ้รหิารการศกึษาและศกึษานิเทศก ์ ที�กระจายทั �วประเทศ รวม 199 
เครอืขา่ย กลุ่มเครอืข่ายประเภทต่อมาคอื กลุ่มศูนยเ์ครอืขา่ยมาตรฐานทางวชิาชพีและจรรยาบรรณ
ของวชิาชพีทางการศกึษา (ศมจ.) ที�ตั �งในสาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษาเขต 1 ของจงัหวดั รวม 75 
จงัหวดั ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคด์า้นขอ้เสนอกลยทุธพ์บว่า (1) ดา้นปจจยัที�เอื�อต่อความสาํเรจ็ในั

การดําเนินงานของเครอืข่ายวชิาชพี ม ี9 ปจจยั และตวัแปรบ่งชี� ดงันี� ั 1.1 ความพรอ้มดา้นโครงสรา้ง
พื�นฐานของเครอืข่าย ไดแ้ก่ ระยะทางของที�ตั �งเครอืข่ายกบัที�อยูข่องสมาชกิ ความมั �นคงของสถาน
ที�ตั �ง 1.2 การไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ เครอืขา่ย สํานกังานเขตพื�นที�
การศกึษา คุรสุภา 1.3 ลกัษณะของกจิกรรมเพื�อพฒันาวชิาชพี ไดแ้ก่ การใหส้มาชกิไดม้สี่วนรว่ม
กําหนดรปูแบบกจิกรรม ตอบสนองความตอ้งการของสมาชกิ สอดคลอ้งสภาวการณ์ในปจจบุนั ั 1.4 
การประชาสมัพนัธข์องเครอืขา่ย ไดแ้ก่ ความครอบคลุมถงึกลุ่มเปาหมาย และการเขา้ถงึสมาชกิอย่าง้

ทั �วถงึ 1.5 คุณลกัษณะของคณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ย ไดแ้ก่ ความคล่องตวั การเชื�อมโยงกบั
วทิยากรภายนอกเพื�อพฒันาสมาชกิ 1.6 คุณลกัษณะของประธานเครอืข่าย ไดแ้ก่ เป็นที�ศรทัธาของ
สมาชกิ มคีวามรูค้วามสามารถ เป็นที�รูจ้กัและเขา้ถงึกลุ่มบุคคล/องคก์ร มภีาวะผูนํ้า เตม็ใจใหบ้รกิาร 
และมมีนุษยสมัพนัธท์ี�ด ี1.7  คุณลกัษณะของสมาชกิเครอืขา่ย ไดแ้ก่ ความรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น 
ภมูหิลงัที�คลา้ยคลงึกนั ความมุง่มั �นตั �งใจจรงิในการพฒันาวชิาชพี สมัพนัธภาพที�ดรีะหว่างสมาชกิ 1.8 
การมขีอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการดาํเนินงานที�ชดัเจน ไดแ้ก่ แนวการดําเนินงาน ประกาศ กฎ/ระเบยีบ และ
ขอ้ตกลง 1.9 กระบวนการสรา้งเครอืข่ายการทาํงานกบัหน่วยงาน/องคก์รอื�น ไดแ้ก่ อาคารสถานที� 
แหล่งเรยีนรู ้วทิยากร และงบประมาณ (2) ขอ้เสนอเชงิกลยทุธด์า้นการงานของเครอืขา่ย ที�สาํคญัและ
เป็นประโยชน์ต่อการประยกุตใ์นการวจิยัครั �งนี� ไดแ้ก่ 2.1 จดัทําระบบ และเวบ็ไซดท์ี�ประสาน
เชื�อมโยงขอ้มลูระหว่างเครอืขา่ยวชิาชพีต่างๆ ระหว่างสมาชกิที�มทีั �วประเทศ 2.2 ผลกัดนัใหเ้กดิ
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องคก์รแห่งการเรยีนรูใ้นกลุ่มเครอืขา่ยวชิาชพี เปิดเวทแีละโอกาสการแลกเปลี�ยนเรยีนรูท้างวชิาชพี 
และ 2.3 การประสานงานกบัสถาบนัการศกึษา หน่วยงานเอกชน และองคก์รทอ้งถิ�นในการสนับสนุน
การพฒันาเครอืขา่ยวชิาชพีในรปูแบบต่างๆ เช่นงบประมาณ บุคลากร ขอ้มลูเชงิวชิาการ สื�อ วสัดุ/
อุปกรณ์ อาคารสถานที� แหล่งเรยีนรู ้และการเขา้รว่มเป็นคณะกรรมการดาํเนินงาน 

ศนูยเ์ครอืขา่ยวจิยัการศกึษาแบบบรูณาการ (2549) โดยความรว่มมอืของสถาบนัอดุมศกึษาแมข่า่ย 
คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัแมข่า่ยโดยสถาบนัเครอืขา่ยวจิยัจากมหาวทิยาลยัอื�นอกี 6 แหง่ ทาํ
หน้าที�สรา้งเครอืขา่ยวจิยัแกโ่รงเรยีนในเขตกรงุเทพมหานคร และจงัหวดัในเขตภาคกลางตอนล่างกลุ่ม 2 
ไดแ้ก ่ จงัหวดัเพชรบรุ ี จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ จงัหวดัสมทุรสงคราม และจงัหวดัสมทุรสาคร การวจิยัเพื�อ
บรหิารจดัการและผลกัดนัใหเ้กดิครอืขา่ยวจิยัทางการศกึษาในภมูภิาคและจงัหวดัในกลุ่มจงัหวดัที�รบัผดิชอบ 
โดยมรีปูแบบการดาํเนินงานที�หลากหลายและเหมาะสมกบับรบิทพื�นที� เพื�อเสนอผลที�เกดิจากการสรา้ง
เครอืขา่ยการวจิยัทางการศกึษาทั �งระดบัภมูภิาคและระดบัจงัหวดั และจดัทาํขอ้เสนอแนะเชงินโยบายสาํหรบั
สภาวจิยัแหง่ชาต ิ (สาขาการศกึษา) เกี�ยวกบัแนวทางการขยายผล และทศิทางการดาํเนินงานต่อไปใน
อนาคตสาํหรบัรฐับาล กจิกรรมของเครอืขา่ยที�มกีารดาํเนินการไดแ้ก ่ การจดัประชมุคณะกรรมการ
บรหิารงานเครอืขา่ย จดหมายขา่วเครอืขา่ย การสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของโรงเรยีนในพื�นที�เปาหมาย้

การพฒันาคณุภาพการศกึษา  จดัสมัมนาวจิยัทางการศกึษา จดัตั �งศนูยแ์ลกเปลี�ยนขอ้มลูขา่วสารระหว่าง
สมาชกิเครอืขา่ย และขา้มเครอืขา่ย การฝึกอบรมแกค่ร ู บุคลากรทางการศกึษาและผูส้นใจ การอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารพฒันานวตักรรมการเรยีนรูโ้ดยผา่นกระบวนการวจิยั การทาํวจิยัในลกัษณะชดุโครงการและการ
วจิยัแบบบรูณาการ โครงการสรา้งและพฒันานกัวจิยัทางการศกึษา การตดิตามและพฒันางานวจิยัใหม้ี
คณุภาพ การรวบรวม-สงัเคราะหผ์ลการวจิยัและเผยแพรง่านวจิยั การจดัทาํนิทรรศการและนําเสนอ
ผลการวจิยัทางการศกึษา การประกวดผลงานวจิยั การจดัทาํแบบสาํรวจเพื�อทาํฐานขอ้มลู การวจิยัได้
ขอ้เสนอแนะที�เป็นปจจยัสนบัสนุนความสาํเร็ั จ ไดแ้ก ่ (1) การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัเครอืขา่ยวจิยั
ทางการศกึษาแก่กลุ่มเปาหมายเพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ้ (2) การสรา้งแรงจงูใจในการ
รว่มมอืดาํเนินงาน เชน่ การจดัแสดงและการใหร้างวลัผลงานดเีด่น และ(3) การมงีบประมาณที�เพยีงพอใน
การบรหิารและดาํเนินงานเครอืขา่ย 

ลาํพอง กลมกูล (2548) ทาํการศกึษาเพื�อพฒันาโมเดลเครอืขา่ยวจิยัปฏบิตักิารในชั �นเรยีน 
และตรวจสอบความเหมาะสมดว้ยวธิวีจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ ที�รวบรวมขอ้มลูจากผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ศกึษานิเทศก ์นกัวจิยั อาจารยม์หาวทิยาลยั และการสงัเคราะหเ์อกสารผลการวจิยัพบว่า 
โมเดลเครอืขา่ยการวจิยัปฏบิตักิารในชั �นเรยีนที�วเิคราะหไ์ดม้ ี 3 รปูแบบ ไดแ้ก่ เครอืขา่ยภายใน
โรงเรยีน เครอืขา่ยภายในกลุ่มโรงเรยีน และเครอืขา่ยในเขตพื�นที�การศกึษา สาํหรบัโครงสรา้ง
เครอืขา่ยมอีงคป์ระกอบสาํคญั ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องเครอืขา่ย โครงสรา้งของเครอืข่าย 
องคป์ระกอบของเครอืข่าย บทบาทและหน้าที�ของสมาชกิเครอืขา่ย แผนการดําเนินงานของเครอืข่าย 
กจิกรรมของเครอืขา่ย และผลลพัธข์องเครอืขา่ย ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลเครอืขา่ย
การวจิยัที�พฒันาขึ�นมคีวามเหมาะสมต่อสมาชกิเครอืข่ายในดา้นการแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหว่างสมาชกิ
ภายในเครอืข่าย และความมปีระสทิธภิาพ และคุณภาพของการทาํวจิยัในชั �นเรยีน การก่อตวัของ
สมาชกิเครอืขา่ยเริ�มจากการมเีปาหมายและวสิยัทศัน์ร่วมกนัของสมาชกิในเครอืขา่ยในการทําวจิยั้
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เพื�อแกป้ญหาและพฒันาผูเ้รยีน มกีารประสานความรว่มมอืในการพฒันาเั ครอืขา่ยใหม้กีารดาํเนินงาน
อยา่งต่อเนื�อง 

สนอง โลหติวเิศษ (2547) ไดส้งัเคราะหผ์ลการดาํเนินงานโครงการฝึกอบรมครโูดยใช้
โรงเรยีนเป็นฐานของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื�อจดัทาํขอ้เสนอเชงินโยบายและเชงิยทุธศาสตรก์าร
พฒันาครใูนโรงเรยีนขนาดเลก็จนถงึระดบักระทรวงศกึษาธกิาร พรอ้มกบัเผยแพรเ่พื�อเป็นแนวทาง 
การการฝึกอบรมครโูดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ กลุ่มตวัอยา่งการวจิยัคอื 
เอกสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการของสาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (สกศ.) 2 ชุด
โครงการ คอื โครงการวจิยัและพฒันารปูแบบการฝึกอบรมครโูดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานเพื�อพฒันา
ความสามารถในการจดัการเรยีนรูท้ี�เน้นนกัเรยีนเป็นสาํคญั ดาํเนินการระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2545-
เมษายน 2546 จาํนวน 10 โครงการ  และโครงการสนับสนุนการฝึกอบรมครโูดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน: 
นโยบายและแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาครเูพื�อปฏริปูการเรยีนรู ้ โดยกําหนดบทบาทผูนํ้าการปฏริปู
การเรยีนรูใ้หแ้ก่ ครทูี�ไดร้บัการคดัเลอืกจากหน่วยงานการศกึษาทุกสงักดัใหเ้ป็นครแูห่งชาต ิ ครู
ตน้แบบ ครแูกนนํา และครทูี�ไดร้บัรางวลัดเีด่นต่างๆ มหีน้าที�จดัโครงการอบรมใหก้บัคร ู โครงการละ 
10 คน รวมทั �งสิ�น 102 โครงการ ผลการสงัเคราะห ์ แสดงใหเ้หน็ว่าโครงการมคีวามสาํเรจ็ตาม
วตัถุประสงคจ์าํนวน 91 โครงการ (รอ้ยละ 89.22) และไม่บรรลุผล 11 โครงการ (รอ้ยละ 10.78) 
นอกจากนี�ขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค ์ ยงัมปีระโยชน์ต่อการปฏบิตังิานของผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งกบั
โครงการที�มจีดุมุง่เน้นในการพฒันาครใูนระยะต่อมาคอื ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายที�มต่ีอโรงเรยีนขนาด
เลก็คอื การที�ครผููส้อนตอ้งสอนหลายวชิาจงึเป็นอุปสรรคต่์อการพฒันาวชิาชพีคร ู จงึควรมกีาร
รวมกลุ่มโรงเรยีนขนาดเลก็เป็นเครอืข่าย และรวมครใูนกลุ่มเครอืขา่ยเพื�อฝึกอบรมครดูว้ยวธิกีารใช้
โรงเรยีนแห่งใดแห่งหนึ�งเป็นฐาน สาํหรบักระทรวงศกึษาควรมกีารปฏบิตัดิงันี� (1) มกีารฝึกอบรมโดย
ใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน (school-based teacher training, SBT) (2) จดังบประมาณรายหวัหรอืเป็น
สดัส่วนเพื�อการพฒันาคร ู (3) สนบัสนุนงานวจิยัและพฒันาชั �นเรยีนเพื�อใชป้ระโยชน์ในการจดัการ
เรยีนรู ้ โดยการจดัสรรงบประมาณหรอืหน่วยงานที�ทาํหน้าที�จดัระบบบรหิารงานวจิยั หรอืสรา้งกลไก
สนบัสนุนเช่น การใชส้ถาบนัการศกึษา ฝึกอบรม ตดิตามและประเมนิผลงานวจิยัในชั �นเรยีนของ
โรงเรยีนต่างๆ (4) ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื�อสนบัสนุนการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีนและคร ู และขอ้เสนอเชงิยทุธศาสตร ์ (5) มกีารพฒันาคร ู และผูบ้รหิาร รวมทั �งการ
สรา้งขวญักําลงัใจในการพฒันาครแูห่งชาต ิ ครตูน้แบบ ครดูเีด่น และการพฒันาโดยใชโ้รงเรยีนเป็น
ฐาน และรปูแบบอื�น ในส่วนของขอ้เสนอแนะจากรายงานการวจิยัดา้นยุทธศาสตรก์ารพฒันาครมูดีงันี� 
(1) การกระจายอํานาจการตดัสนิใจใหก้บัโรงเรยีนและครใูนการเลอืกแนวทางการพฒันาตนเองตาม
ความเหมาะสมกบับรบิทของตนเอง (2) ส่งเสรมิกระบวนการกลัยาณมติรในการบรหิาร มสี่วนรว่ม 
บรหิารจดัการฝึกอบรม นิเทศตดิตาม แลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ และการวดัและประเมนิผล เพื�อสรา้งความมี
นํ�าใจและเกื�อกูลอนัดต่ีอกนั (3) ความเป็นหุ่นส่วนในการพฒันา (partnership) ทั �งภายในและภายนอก
โรงเรยีน เช่น การจดักลุ่มประชุม/อบรมอย่างเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ประมาณ 5 คนตามกลุ่ม
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สาระที�สอน มกีารจดันิทรรศการและกจิกรรมสมัมนา ผลดัเปลี�ยนครเูป็นวทิยากร การฝึกอบรมโดยใช้
โรงเรยีนเป็นฐานหรอืเครอืข่ายโรงเรยีนและกลุ่มโรงเรยีนรว่มมอืกบัหน่วยงานทางวชิาการ เช่น  
สถาบนัการศกึษา รวมทั �งการฝึกอบรมดา้นการวจิยัในชั �นเรยีน การใชร้ะบบคอมพวิเตอรใ์นการ
พฒันาการเรยีนการสอนและการวจิยั (4) การวจิยัและจดัการความรูเ้พื�อพฒันาความรูอ้ยา่งเป็นระบบ 
เพื�อประโยชน์ในการจดัการเรยีนการสอน การจดัสรรงบประมาณสนับสนุนการวจิยัในชั �นเรยีน 
จดัระบบบรหิารงานวจิยัเพื�อการใชป้ระโยชน์ไดส้งูสุดทั �งใน ระดบัโรงเรยีน ระดบักลุ่มโรงเรยีน จนถงึ
ระดบัชาต ิ สนับสนุนการวจิยัและพฒันารปูแบบการสอนที�เหมาะสมกบัหลกัสตูรทอ้งถิ�น และความ
ตอ้งการของชุมชน การฝึกอบรมแนวใหมโ่ดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานโดยอาจใชก้ารวจิยัปฏบิตักิารแบบมี
ส่วนรว่ม (5) ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อสนบัสนุนการเรยีนการสอน การวจิยัในชั �นเรยีน 
การเรยีนรูแ้ละการจดัการความรูเ้พื�อความมวีสิยัทศัน์ที�กวา้งไกลของคร ู (6) สง่เสรมิการพฒันา
เครอืขา่ยการเรยีนรูข้องครเูพื�อใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเรยีนรูข้องครไูดต้ลอดเวลาเช่น เครอืข่าย
อนิเตอรเ์น็ตเพื�อการสบืคน้ความรูท้ี�เป็นสากล และเป็นศูนยก์ลางหรอืแหล่งเรยีนรูใ้นการรวบรวมผูรู้ ้
ผูเ้ชี�ยวชาญ สาํหรบัการแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหว่างครแูละผูรู้ ้ และผูม้ปีระสบการณ์รว่มอาชพี ศูนย์
เรยีนรู ้ หรอืคลนิิกต่างๆ และตามกลุ่มสาระ (7) ครผููนํ้าการปฏริปูการเรยีนรูแ้ละการวจิยัในชั �นเรยีน
อยา่งต่อเนื�องเพื�อสรา้งแรงจงูใจใหค้รมูกีารพฒันาจดัการเรยีนรู ้ และการวจิยัเพื�อพฒันาการเรยีนการ
สอนโดยพฒันาครเูป็นตน้แบบ และ/หรอืมกีารสรา้งแรงจงูใจในการทาํวจิยัเช่น การประกวด
ผลงานวจิยัในชั �นเรยีนดเีด่นระดบับุคคล ระดบัโรงเรยีน รวมทั �งการตดิตามการเผยแพรข่ยายผลสู่
บุคคลหรอืเครอืขา่ยอย่างเป็นรปูธรรม (8) ผลการดําเนินโครงการชี�ชดัว่า ควรมรีะบบการนิเทศ 
ตดิตามผลแบบเป็นกลัยาณมติร มกีารแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ ตดิตามผล การแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ และ
ช่วยเหลอื จากผูใ้หก้ารอบรม ผูบ้รหิาร และผูต้ดิตามในพื�นที� (9) สอดแทรกการอบรมเรื�องคุณธรรม
ทางวชิาชพีคร ู พรอ้มกบัการอบรมดา้นการสรา้งจติสาํนกัการพฒันาตนเองของครเูพื�อประโยชน์ที�
นกัเรยีนมากกว่าผลงานทางวชิาการของคร ูและ (10) ผลการดาํเนินโครงการ 26 แห่งที�เป็นโรงเรยีน
ขนาดเลก็แสดงใหเ้หน็ถงึปญหาที�เกดิขึ�นกบัโรงเรยีนคอื การขาดแคลนครผููส้อน เป็นอุปสรรคต่์อการั

อบรมแบบ SBT จงึควรจดักลุ่มเป็นเครอืขา่ยเพื�อการพฒันารปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ เช่น 
การอบรมเรื�องการสอนแบบรวมชั �น หรอืการหมุนเวยีนครสูอนระหว่างโรงเรยีน เป็นตน้ 
    คณะกรรมการการอดุมศกึษา (2546) ไดพ้ฒันาเครอืขา่ยการวจิยักลุ่มภาคกลางตอนล่างเพื�อ
ดาํเนินโครงการนํารอ่งฟื�นฟูเศรษฐกจิชมุชน โดยไดจ้ดัตั �งเครอืขา่ยสถาบนัอดุมศกึษาของรฐับาลซึ�งเป็น
แหล่งรวมขององคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยไีปพฒันาเศรษฐกจิฐานรากระดบัองคก์ร/ชมุชน อยา่งไมเ่ป็นทางการ 
รวม 9 เครอืขา่ย เพื�อดาํเนินโครงการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยสีูช่มุชน โดยเน้นประโยชน์ที�จะเกดิกบั
ชมุชนและทอ้งถิ�นตามความตอ้งการของชมุชนอยา่งชดัเจน ขอ้เสนอแนะประการหนึ�งจากการวจิยั คอื 
โครงการเพื�อการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืของสถาบนัอดุมศกึษา ควรประกอบดว้ย 3 โครงการยอ่ยของ
ชดุโครงการเดมิ ไดแ้ก ่ โครงการสนบัสนุนการสรา้งเครอืขา่ยระหว่างมหาวทิยาลยักบัชมุชน โครงการ
เสรมิสรา้งและพฒันาประสทิธภิาพของบุคลากรสถาบนัอดุมศกึษาเพื�อสรา้งความเขม้แขง็ใหช้มุชน และ
โครงการฝึกอบรม หรอืฟื�นฟูทกัษะของบณัฑติ และการทาํงานกบัชมุชน  
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 ณฏัฐา คุม้บาง (2546) ศกึษาการดําเนินงานของชมรมครเูครอืข่ายปฏริปูการเรยีนรูส้งักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาปทุมธานี โดยวธิวีจิยัเชงิสํารวจ กลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มลู 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการชมรม และสมาชกิชมรม จาํนวน 161 คน โครงสรา้งเครอืข่ายชมรมครเูครอืขา่ย
ปฏริปูการเรยีนรู ้ ประกอบดว้ย ผูส้นบัสนุนชมรม คณะกรรมการชมรม สมาชกิชมรมที�แสดงบทบาท
รว่มกนัในการวางแผนจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ การแลกเปลี�ยนความคดิเหน็ และการดําเนินงานของ
ชมรมฯ กจิกรรมหลกัของชมรมฯ ไดแ้ก่ การสรา้งกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ และการหาทรพัยากร
สนบัสนุนใหก้บัสมาชกิ ทั �งนี�มนีโยบายเพื�อการพฒันาประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนของครใูหส้อดคลอ้งกบัการปฏริปูการเรยีนรู ้ ผลการศกึษาพบว่า รปูแบบของเครอืขา่ยที�เกดิขึ�น
คอื การรวมกลุ่มของครทูี�มคีรตูน้แบบเป็นศูนยก์ลางถ่ายทอดไปยงัครเูครอืขา่ยจงึทาํใหส้มาชกิเพิ�ม 
มากขึ�น กจิกรรมม ี 3 รปูแบบ ไดแ้ก่ การสรา้งกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยการสรา้งศรทัธา การสาธติ
รปูแบบการสอน และการรว่มคดิแลกเปลี�ยนเรยีนรูซ้ึ�งกนัและกนั ที�มกีารตดิตามประเมนิผลตลอด
กระบวนการ กจิกรรมที�เป็นจดุแขง็ของชมรมฯ ไดแ้ก่ การสรา้งศรทัธาเพื�อใหค้รรูว่มเป็นสมาชกิของ
ชมรม และเหน็ความสาํคญัของการปฏริปูการเรยีนรู ้ การดําเนินการจดัหาทรพัยากรการจดัการเรยีน
การสอนใหก้บัสมาชกิมปีระสทิธภิาพมากขึ�น จดุอ่อน ไดแ้ก่ การที�ชมรมมสีมาชกิจาํนวนมากทาํให้
การดแูลไมท่ั �วถงึ สมาชกิอยู่ห่างไกล นอกจากนี�การไมใ่ส่ใจของผูบ้รหิารในการสนบัสนุนครเูขา้รบัการ
อบรมสมัมนาจากชมรมฯ การไมย่อมปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรมของคร ู ภาระรบัผดิชอบส่วนตวั สุขภาพ 
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และการขาดงบประมาณสนบัสนุนที�เพยีงพอ 

ขนิษฐา  จุลบล (2544) ไดส้รปุเชงิสงัเคราะหผ์ลสมัฤทธขิองโครงการวิ\ จยัเพื�อทอ้งถิ�นประเดน็
การศกึษาภาคใต ้ ซึ�งมวีตัถุประสงค ์ (1) เพื�อแลกเปลี�ยนความรู ้ ประสบการณ์การทาํงานการศกึษาและ
เยาวชน (2) สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งชมุชนวจิยัทางการศกึษาและเยาวชนภาคใต ้ (3) เพื�อสรา้ง
ทางเลอืกทางการศกึษาสมยัใหมต่ามนโยบายใหม ่ เพื�อเป็นทางเลอืกใหก้บัโรงเรยีน ชมุชน สว่นนโยบาย
การศกึษา และสาธารณชน (4) เพื�อสรา้งแนวทางการสงัเคราะหค์วามรู ้ การวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเนื�องใน
การประเดน็การศกึษาและเยาวชนทอ้งถิ�น และ (5) เพื�อสรา้งความรว่มมอืในการสนบัสนุนกระบวนการ
ศกึษาในทกุองคก์รสงัคม เพื�อพฒันาคณุภาพการศกึษาใหม้ศีกัยภาพมากขึ�น ผลการวจิยั พบว่า การสรา้ง
เครอืขา่ยรว่มเชงิประเดน็เป็นแนวทางหนึ�งของการสงัเคราะหค์วามรูก้ารวจิยัเพื�อนําสูค่วามรว่มมอืในการ
สนบัสนุนกระบวนการทางการศกึษาทกุองคก์รของสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิ�งบางโครงการสามารถสะทอ้น
ภาพความตอ้งการของทอ้งถิ�นในวงกวา้งไดเ้ป็นอยา่งด ี และพบว่างานวจิยัเพื�อทอ้งถิ�นที�ที�ไดผ้ลตอ้งสง่ผล
สะทอ้นจากล่างขึ�นบน และจะเกดิความยั �งยนืไดเ้มื�อทกุสว่นไดใ้ชค้วามรูน้ั �นใหเ้กดิประโยชน์ ยกระดบัองค์
ความรูเ้ชงิเนื�อหาและเป็นบทเรยีนในการทาํงาน สูก่ารเรยีนรูร้ะหว่างโครงการวจิยั ชมุชน และประสานยงั
ภาคอีื�นๆ ทาํใหเ้กดิองคก์รหรอืกลไกในชมุชนที�พฒันาต่อยอดงาน 

สาํล ีทองธวิ และคณะ (2544) ไดท้าํการวจิยัเชงิปฏบิตักิารเพื�อพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิ�นของโรงเรยีน
โดยใชเ้ครอืขา่ยการวจิยั ไดเ้สนอแนะการจดัเครอืขา่ยการวจิยัหลกัสตูรทอ้งถิ�นจากขอ้คน้พบของการวจิยั 
ดงันี� (1) การที�มผีูม้ปีระสบการณ์การพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิ�นและเคยทาํงานวจิยัภาคสนามทาํหน้าที�เป็นพี�
เลี�ยง ทาํงานอยา่งใกลช้ดิและคอยชว่ยแกป้ญหาต่างๆใหก้บัครใูนโรงเรยีนทาํใหค้รมูคีวามมั �นใจั   ทั �งยงัเป็น
แรงกระตุน้เตอืนใหค้รทูาํงานอยา่งต่อเนื�องจนบรรลุเปาหมาย้  (2) การมคีรใูนโรงเรยีนทาํหน้าที�เป็นผูช้ว่ย
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วจิยัในลกัษณะ inside change agent ที�ชว่ยประสานงานและประสานความเขา้ใจระหวา่งผูว้จิยักบัครอูื�นๆ
ในโรงเรยีนทาํใหค้รเูรยีนรูก้ารพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิ�น และสามารถใชท้กัษะการวจิยัภาคสนามเพื�อเกบ็ขอ้มลู
จากชมุชนไดเ้รว็ขึ�น (3) ความหวงัที�จะใชห้ลกัสตูรทอ้งถิ�นที�พฒันาขึ�นเป็นผลงานเพื�อขอเลื�อนตาํแหน่งทาง
วชิาการของครเูป็นตวัเสรมิแรงสาํคญัของการพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิ�น ทั �งยงัทาํใหค้รอูื�นๆในโรงเรยีนพลอย
สนใจใครท่าํหลกัสตูรทอ้งถิ�นตามไปดว้ย (4) การมงีบประมาณสนบัสนุนการพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิ�นอยา่ง
พอเพยีงเอื�อใหค้รทูาํงานอยา่งเตม็ที�ไมต่อ้งกงัวลถงึคา่ใชจ้่ายต่างๆซึ�งมตีั �งแต่วสัดุอปุกรณ์ที�จาํเป็นในการเกบ็
ขอ้มลูจากชมุชน  ไปจนถงึคา่ใชจ้่ายในการสรา้งสื�อการสอน และจดัทาํเอกสารประกอบหลกัสตูร  (5) 
ความสามารถของครใูนการทาํความเขา้ใจวถิชีวีติและวถิกีารดาํเนินอาชพีของชาวบา้นมสีว่นสนบัสนุนทาํให้
หลกัสตูรทอ้งถิ�นที�พฒันาขึ�นมคีวามเป็นทอ้งถิ�นตามที�ชาวบา้นตอ้งการ และทาํใหค้รสูามารถปรบัปรงุ
เพิ�มเตมิเนื�อหาสาระในหลกัสตูรไดอ้ยา่งมทีศิทางมากขึ�น (6) ศกัยภาพของชาวบา้นในการรวมตวักนัให้
ขอ้เสนอแนะ ทว้งตงิและใหข้อ้มลูทอ้งถิ�นที�จาํเป็นแกค่รทูาํใหค้รมูองชาวบา้นดว้ยมมุมองใหม ่  มคีวาม
เกรงใจและใหค้วามสาํคญัต่อชาวบา้นมากขึ�น  ทาํใหก้ารพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิ�นเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และมคีวามเป็นทอ้งถิ�นมากขึ�น  
 งานวจยัเกี�ยวกบัเครือขายิ ่ วจยัทางการศึกษาิ ภายในองคก์ร 

ปทมา ทุมาวงศ ์ั (2551) ศกึษารปูแบบเครอืขา่ยความรว่มมอืของครใูนโรงเรยีนที�มผีลการ
ปฏบิตัผิ่านเกณฑป์ระเมนิของ สมศ.ระดบัดจีากโรงเรยีน 3 ขนาด โดยวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ ผลการวจิยั
พบว่า โรงเรยีนขนาดเลก็และขนาดใหญ่ (นกัเรยีนน้อยกว่า 500 คน และมากกว่า 1,500 คน 
ตามลาํดบั) มคีวามรว่มมอืในการจดัการเรยีนการสอนสงูสุด การรวมกลุ่มยอ่ยๆ พฒันาหลกัสตูร
สถานศกึษาตามระดบัชั �น สาระการเรยีนรู ้ แต่ความร่วมมอืในการทําวจิยัในชั �นเรยีนตํ�าที�สุดทุกขนาด
หากมกีารรวมกลุ่มมกัแบ่งเป็นระดบัชั �น และกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ การแบ่งกลุ่มทําโครงการ/กจิกรรม
ของโรงเรยีนมหีลากหลาย เช่น ระดบัชั �น กลุ่มสาระ ช่วงชั �น และกลุ่มเพื�อนสนิท ส่วนบทบาทและ
หน้าที�ครพูบว่า สมาชกิที�เป็นศูนยก์ลาง/แกนนําคอื ผูม้ปีระสบการณ์การสอนหลายปี มคีวามสามารถ
ทางการสอน อธัยาศยัด ี เช่นเดยีวกบัสมาชกิที�เป็นผูป้ระสานงานที�ดทีี�นอกจากคุณสมบตัดิงักล่าวยงั
เป็นผูท้ี�มมีนุษยสมัพนัธด์ ี เป็นหวัหน้ากลุ่ม และทาํงานในฝายวชิาการ กจิกรรมความรว่มมอืที�พบ่

เหมอืนๆ กนัทุกโรงเรยีน คอื การประชุมคร ู การเผยแพรค่วามรูจ้ากการอบรม การสงัเกตการณ์
จดัการเรยีนการสอน การพดูคุยปรกึษา นอกจากนี�โรงเรยีนขนาดกลางและขนาดใหญ่ยงัสามารถจดั
กจิกรรมเครอืข่ายครแูกนนํา และการสอนแบบรว่มมอื ผลที�เกดิจากความรว่มมอื พบว่าเหมอืนกนัทุก
โรงเรยีนคอื การทาํงานของครสูะดวกรวดเรว็มากขึ�น ไดร้บัการพฒันาตนเอง มคีวามสุขต่อการ
ทาํงาน ไมรู่ส้กึโดดเดี�ยว นกัเรยีนมผีลสมัฤทธแิละพฤตกิรรมดขีึ�น การทํางานของโรงเรยีนประสบ\
ความสาํเรจ็ และไดร้บัการยอมรบัจากภายนอก 
 ชาตร ี บวรเวสสะ (2542) ทาํการวจิยัเชงิทดลองพฒันาโปรแกรมพฒันาตนเองแบบรว่มมอื
ระหว่างเพื�อนรว่มงาน กลุ่มตวัอยา่งการวจิยัเป็นคณะครโูรงเรยีนโปรยฝน ระดบัชั �นอนุบาลถงึ
ประถมศกึษาปีที� 6 จาํนวน 8 กจิกรรมของโปรแกรมที�ตอ้งทาํรว่มกนั ประกอบดว้ย (1) การสรา้ง
ความตระหนกัถงึความสาํคญัของความรว่มมอื (2) เลอืกปญหาการเรยีนการสอนที�ตอ้งการแกไ้ข ั (3) 
จบัคู่ปรกึษาวธิแีกป้ญหารว่มกนั ั (4) จบัคู่ผลดักนัสงัเกตการณ์แกป้ญหาในหอ้งเรยีนและใหข้อ้มลูั
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สะทอ้นกลบั ครั �งที� 1  (5) รายงานผลการแก้ปญหาและรบัขอ้คดิั /ขอ้เสนอแนะเป็นกลุ่มยอ่ย (6) จบัคู่
แกไ้ข/ปรบัปรงุตามขอ้คดิ/ขอ้เสนอแนะ (7) จบัคู่ผลดักนัสงัเกตการแก้ปญหาในหอ้งเรยีน และให้ั

ขอ้มลูสะทอ้นกลบั ครั �งที� 2 (8) สรปุรายงานผลการปฏบิตัแิกป้ญหาต่อกลุ่มใหญ่ รวบรวมขอ้มลูโดยั

การสอบถาม การสงัเกตแบบมสี่วนรว่ม และไม่มสี่วนรว่ม ผลการวจิยัพบว่า มคีวามเปลี�ยนแปลง
พฤตกิรรมการทํางานรว่มกนั ดงันี� (1) กลา้พดูเกี�ยวกบัปญหาการจดัการเรยีนการสอนของตนใหก้ลุ่มั

รบัฟง ั (2) อดทนต่อการรบัฟงปญหาของเพื�อนรว่มงาน ั ั (3) รว่มมอืหาความรู ้ เลอืกวธิแีกป้ญหา ั

ทดลองวธิกีาร และปรบัปรงุรว่มกนั (4) รายงานผลการแกไ้ขปญหาตรงตามสภาพจรงิใหเ้พื�อนั

รว่มงานทราบ   
Perelra & Soares (2007) และ Penuel et al. (2006) สนบัสนุนความคดิเกี�ยวกบัการศกึษา

เครอืขา่ยภายในองคก์รว่าจะไดส้ารสนเทศแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลที�สามารถระบุบุคคล 
(หรอืกลุ่มบุคคล) ที�มบีทบาทเป็นศูนยก์ลางและที�แยกตวัออก เพื�อใชใ้นการวางแผนกําหนดช่องทาง
ตดิต่อสื�อสารอยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ทั �งนี�เพื�อเพิ�มโอกาสของความสําเรจ็ในการกระจาย
ความรู ้ขอ้มลู และขจดัอุปสรรคความรว่มมอืในการพฒันา ซึ�งมผีลการศกึษาเครอืข่ายภายในองคก์ร  
 Penuel & Riel (2007) ศกึษาเครอืขา่ยสงัคมภายในโรงเรยีน 23 โรง ของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 
เพื�อศกึษาว่าการสนับสนุนความรว่มมอืของครทูั �งหมดในโรงเรยีนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ส่งผลต่อความสาํเรจ็ในการเปลี�ยนแปลงของโรงเรยีน ผลวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูนํ้าโรงเรยีน 
สงัคมคร ู และการกระจายนวตักรรมต่างๆ พบว่า (1) การพดูคุยระหว่างบุคคลที�สาํคญัๆทนัทมีี
ประสทิธภิาพมากกว่าความถี�/ปรมิาณการพดูคุย ขอ้จาํกดัสําคญัคอืครสู่วนมากไมม่เีวลามากพอซึ�ง 
พบว่า สถานที�พบปะกนัของสมาชกิเครอืข่ายในโรงเรยีนมกัเป็น หอ้งพกัคร ู โรงอาหาร และรถ
โดยสาร ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างครมูแีนวโน้มว่าเกดิขึ�นระหว่างกลุ่มคนใกลช้ดิ และผูท้ี�สนิทกนัเป็นการ
ส่วนตวั จงึมกัพบว่าเครอืข่ายที�เกดิขึ�นในโรงเรยีน ไดแ้ก่ กลุ่มยอ่ยๆ ของครใูนระดบัชั �น กลุ่มสาระวชิา  
และกลุ่มผูร้บัผดิชอบกจิกรรม/โครงการเดยีวกนั อย่างไรกต็ามอาจมคีรสู่วนน้อยบางคนที�สามารถ
รวมกลุ่มนอกวงจรคนสนิทซึ�งจะทําใหไ้ดร้บัประโยชน์ดา้นแหล่งความรูแ้ละทรพัยากรมากกว่าคนอื�น
ซึ�งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึขอ้ไดเ้ปรยีบของการมทุีนทางสงัคมดา้นนี� (2) ความสาํเรจ็ของการเชื�อมถงึกนัที�
สามารถจดัใหม้กีารประชุมขา้มระดบั/ขอบข่ายหน้าที� หรอืขา้มกลุ่มเพื�อนสนิทในโรงเรยีน การมสี่วน
รว่มในกลุ่มที�แตกต่างทําใหเ้กดิการแลกเปลี�ยนความคดิที�ขยายโลกทศัน์การปรบัปรุงพฒันา ขอบเขต
ทุนทางสงัคม โอกาสเหล่านี�ผูนํ้าโรงเรยีนสามารถจดัใหเ้กดิขึ�นไดก้บัครใูนโรงเรยีน (3) การบรหิาร
จดัการเวลาที�เอื�ออํานวยใหค้รทูี�เป็นผูนํ้าทางความคดิไดม้เีวลามากพอแก่การชี�นําความคดิ ช่วยเหลอื 
และสอนงานใหก้บัเพื�อนครทูี�มปีระสบการณ์เพื�อนคร ู(4) ความไวว้างใจต่อกนัระหว่างเพื�อนครชู่วยลด
ปญหาความขดัแยง้ ความแตกต่างทางความคดิ ทาํใหเ้กดิการแบ่งปนเพื�อการพฒันา และเกดิบรรทดัั ั

ฐานเชงิบวกในโรงเรยีน นอกจากนี�ผลการวจิยัยงัแสดงใหเ้หน็ลกัษณะเสน้ทางตดิต่อระหว่างบุคคล
และกลุ่มยอ่ย ที�มจีดุมุง่หมายของการตดิต่อ หรอืเผยแพรร่ะหว่างกลุ่มคร ู ไดแ้ก่ แนวคดิ/เทคนิคการ
เรยีนการสอน การประเมนิ การประสานงานกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน ประสบการณ์ความสาํเรจ็
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และปญหาของนกัเรยีน การใชเ้ทคโนโลย ี การบรหิารงานของผูนํ้า ซึ�งเป็ั นที�มาของพลงัความ
เปลี�ยนแปลงโรงเรยีน   

Legters (1999) ศกึษาความรว่มมอืของครเูพื�อปรบัปรงุโครงสรา้งโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอน
ปลาย ดว้ยวธิวีจิยัเชงิคุณภาพแบบกรณศีกึษาโรงเรยีนที�มกีลยทุธก์ารปรบัปรงุการจดัโครงสรา้ง 3 
แบบ คอื แบบสหสาขาวชิา แบบองคก์รโรงเรยีน และแบบตารางยดืหยุ่น ผลการรวบรวมขอ้มลูพบวธิี
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างเพื�อนรว่มงาน 4 แบบ คอื การสนทนาอย่างไมเ่ป็นทางการ การช่วยเหลอืแบบตวั
ต่อตวั การแบ่งปนวสัดุสิ�งของกนัเป็นประจาํ และการแลกเปลี�ยนกระบวนการคดิและการทํางานอย่างั

แทจ้รงิ การตดิตามศกึษาโรงเรยีนนํารอ่ง พบว่า การกําหนดเงื�อนไขใหม้คีวามรบัผดิชอบรว่มกนั การ
เพิ�มความรว่มมอืระหว่างคร ู และมกีารตกลงรว่มกนั จะสรา้งสภาพแวดลอ้มในการทาํงานบนพื�นฐาน
ของความสมัพนัธท์ี�เปิดเผย การยอมรบันบัถอืใหค้วามไวว้างใจกนั และมกีารตกลงรว่มกนัในการ
ทาํงาน อยา่งไรกต็ามพบว่าการสรา้งและดาํรงไวซ้ึ�งสภาพเหล่านี�ส่วนหนึ�งเป็นผลจากสิ�งที�ดําเนินการ
ก่อนหน้านี� นิสยั และการทํางานของคณะผูบ้รหิารโรงเรยีน 

Gable & Manning (1997) ศกึษาบทบาทความรว่มมอืของครใูนการเปลี�ยนแปลงโรงเรยีน 
พบว่า รปูแบบความรว่มมอืกนัทั �งโรงเรยีน ครแูละเจา้หน้าที�ทั �งหมดที�เกี�ยวขอ้ง ความรว่มมอืแบบ
ระดบัชั �นเดยีวกนั และครทูี�สอนวชิาเดยีวกนั ความรว่มมอืระหว่างหอ้งเรยีน และกลุ่มยอ่ย เวลาที�ทาํ
กจิกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัความรว่มมอืมกัเป็นก่อนและหลงัเรยีน ระหว่างการวางแผนการสอน กจิกรรม
ที�มกัทําคอืการอภปิรายการเรยีนรู ้ ปญหาพฤตกิรรมนักเรยีน การหาสาเหตุของั ปญหา การระดมั

ความคดิและความรว่มมอืในการช่วยเหลอืเท่าที�จะทาํได ้ ซึ�งรปูแบบความรว่มมอืทางตรงดว้ยการ
รว่มมอืกนัวางแผนจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัสาํหรบันกัเรยีนระดบัชั �นเรยีนเดยีวกนั การใหเ้วลาอยา่งเตม็ที�
เมื�อตอ้งการผลกัดนันโยบายสาํคญั การออกแบบระบบใหม ่ 

Shin-Hsien Yang (2009) ทาํการวจิยักึ�งทดลองศกึษาผลของการใชบ้ลอ็กในการสะทอ้น
ความคดิเชงิวเิคราะห ์ และเป็นช่องทางสื�อสารระหว่างการฝึกปฏบิตักิารจดัการเรยีนรูว้ชิาภาษา 
องักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศเพื�อเตรยีมตวัในการทาํงาน กลุ่มตวัอยา่งการวจิยัคอื นกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีครวูชิาเอกวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจาํนวน 43 คนของสถาบนัการศกึษาแห่ง
หนึ�งในไตห้วนั สิ�งทดลองคอื ช่องทางการสื�อสารโดยบลอ็กที�สรา้งขึ�นโดยอาจารยผ์ูส้อนสองท่านใน
สถาบนัการศกึษาแห่งนั �น เพื�อใชเ้ป็นเวทอีธปิรายสะทอ้นความคดิของนกัศกึษาที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
การรวบรวมขอ้มลูในเชงิคุณภาพที�เป็นความคดิเหน็ การเสวนาเชงิวชิาการ รวมทั �งการชี�แนะเกี�ยวกบั
การใชง้านบลอ็ก นอกจากนี�ยงัมกีารรวบรวมขอ้มลูโดยการสํารวจความคดิเหน็ของนกัศกึษาเกี�ยวกบั
การใชง้านบลอ็ก ผลการวจิยัพบว่านกัศกึษาไดใ้ชบ้ลอ็กเป็นช่องทางอภปิรายแลกเปลี�ยนเรยีนรูท้ฤษฎี
การสอนและการปฏบิตัริะหว่างเพื�อน และมแีนวโน้มที�ดวี่านกัศกึษาไดใ้ชบ้ลอ็กเป็นสื�อกลางในการ
สะทอ้นความคดิเชงิวเิคราะหใ์นกระบวนการจดัการเรยีนรูก้ารสอนภาษาองักฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ  
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 งานวจยัเกี�ยวกบัิ การพฒันาครดู้านการวจยัในชั $นเรียนิ  
 บุปผา อนนัตส์ุชาตกุิล (2551) ทาํการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม (PAR) เพื�อศกึษา
กระบวนการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในโรงเรยีนโดยใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิาร ที�มกีารประสาน
ความรว่มมอืระหว่างโรงเรยีนกลุ่มเปาหมายการพฒันา ้ 4 โรงเรยีน ในเขตพื�นที�การศกึษาจงัหวดั
แมฮ่่องสอน รวมจาํนวนผูบ้รหิารและครผููส้อน 140 คน นกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ และศูนย์
พนัธุวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ รปูแบบการดําเนินงานโครงการแบบมุง่เน้นการพฒันา
ทั �งโรงเรยีน มแีนวคดิทฤษฎพีื�นฐานคอื การเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ (learning organization) และ
ทฤษฎเีชงิวพิากษ์ บูรณาการเป็นแนวปฏบิตัทิี�โครงการใชช้ื�อว่า “พฒันกจิ 3: ตระหนกัรู ้ ปฏบิตั ิ และ
วตัรเสวนา” โดยมขีั �นตอนการปฏบิตัดิงันี� (1) ตระหนกัรู ้ มกีารปฏบิตัโิดยสรา้งความตระหนกัและ
ทบทวนความรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกบัแนวคดิสาํคญัโดยจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร 2 ครั �ง (2) เรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์ตรงโดยการวจิยัปฏบิตักิารดว้ยตนเอง ทั �งครแูละผูบ้รหิารตลอด 1 ภาคเรยีน (3) มกีาร
หนุนเสรมิทางวชิาการอยา่งต่อเนื�องโดยทมีงานที�เรยีกว่า “ผูห้นุนเสรมิ” ซึ�งเป็นนกัวชิาการจาก
สถาบนัอุดมศกึษาโดยการตดิตามและจดัเสวนาเป็นระยะ ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูที�รวบรวมดว้ย
การสงัเกตแบบมสี่วนรว่ม การประเมนิความคดิเหน็ และการสนทนากลุ่ม  พบว่า ขั �นการสรา้งความ
ตระหนกัรูซ้ึ�งใชเ้วลา 4 วนันั �นไมเ่พยีงพอ ควรปรบัโดยการเรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตังิานในสภาพ
จรงิ ขั �นเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงนั �นทําใหผู้บ้รหิารและครจูากโรงเรยีนเปาหมายก้ ารพฒันาเกดิ
ความตระหนกัรูถ้งึความตอ้งการที�จาํเป็นต่อการพฒันาของตนเอง ทั �งดา้นกระบวนวธิกีารวจิยั การ
จดัการเรยีนการสอน และการทําบนัทกึหลงัสอนที�จดัว่าเป็นการทบทวนตรวจสอบผลการปฏบิตังิาน
(reflection on action) เชงิคุณภาพที�สาํคญั ผลผลติของการดาํเนินงานในภาคเรยีนแรกไดเ้คา้
โครงการวจิยัในชั �นเรยีนเพยีง 37 โครงการจากผูเ้ขา้ร่วม 140 คน ภาคเรยีนต่อมาจงึมผีูพ้ฒันา
รายงานการวจิยัแบบเป็นทางการ เพิ�มขึ�นเป็น 50 โครงการ สาํหรบัผลการวจิยัขั �นการหนุนเสรมิที�มี
กจิกรรมหลกัคอื การเสวนาแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหว่างนักวชิาการจากสถาบนัอุดมศกึษา ผูบ้รหิาร และ
ครแูกนนําที�ไดร้บัการแต่งตั �งภายโรงเรยีน พบว่า ในระยะ 1 ปีของโครงการนั �นไมป่ระสบผลสาํเรจ็
เท่าที�ควรมอุีปสรรคโดยรวม ไดแ้ก่ (1) ครแูกนนํายงัไม่เขา้ใจขั �นตอนการวจิยัดพีอ ยกเวน้แกนนําที�มี
ประสบการณ์จากโครงการอื�นแลว้ (2) ยงัมคีวามรูอ้ื�นที�ครตูอ้งการนอกเหนือจากขั �นตอนการวจิยั
ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนการสอนที�เน้นนกัเรยีนเป็นสาํคญั การออกแบบกจิกรรมการสอน การพฒันา
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ การสอนกระบวนการคดิ การแกป้ญหานกัเรยีนไม่สนใจเรยีน ไมก่ลา้ั

แสดงออก เป็นตน้ (3) ขาดประสบการณ์ในกจิกรรมหนุนเสรมิ ไดแ้ก่ การวพิากษ์วจิารณ์ทางวชิาการ
ของเพื�อนรว่มงาน การเรยีนรูร้ว่มกนั ส่วนใหญ่ตอ้งการการหนุนเสรมิเป็นรายบุคคลมากกว่าส่วนรวม 
(4) ส่วนใหญ่ตอ้งการการหนุนเสรมิที�เป็นเอกสาร (5) ขาดทกัษะการสรปุเชงิวเิคราะหส์ิ�งที�เรยีนรูจ้าก
การปฏบิตังิานเป็นขอ้สรุปเชงิหลกัการ (conceptualization) ที�จะพฒันาเป็นทฤษฎต่ีอไป (5) การ
หนุนเสรมิทําใหค้รหูดัตั �งคําถามถงึผลกระทบจากการปฏบิตัขิองโรงเรยีนได ้และการวเิคราะหน์กัเรยีน 
(6) ระยะแรกขาดทกัษะการใชป้ระโยชน์จากบนัทกึหลงัสอน (7) กจิกรรมหนุนเสรมิส่วนมากเริ�มจาก
การตั �งคาํถามถงึผลงาน เพื�อใหผู้เ้ขา้เสวนาทบทวนเชื�อมโยงสิ�งที�ไดป้ฏบิตัมิากบัหลกัการ/ทฤษฎ ี ทาํ
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ใหไ้ดเ้รยีนรูป้ญหาแต่ละขั �นตอนของการทําวจิยัที�ผ่านมา ผลการวจิยับ่งชี�ศกัยภาพของผูบ้รหิารในการั

ใชก้ระบวนการวจิยัเพื�อพฒันาคุณภาพการปฏบิตังิาน พบว่า ผูบ้รหิารไดท้าํการวจิยัพรอ้มๆกบัคร ู
โดยมปีระเดน็การวจิยัเกี�ยวกบัระบบบรหิารงานวชิาการแบบ SBM ที�เอื�อต่อการพฒันาศกัยภาพครใูน
การทําวจิยัในชั �นเรยีน และไดข้อ้สรปุเกี�ยวกบัครแูกนนําการวจิยัในโรงเรยีนว่าไมส่มัพนัธก์บัอายตุวั
และอายรุาชการ รวมทั �งไมข่ึ�นอยูก่บัตําแหน่งผูนํ้าตามโครงสรา้ง และเป็นผูนํ้าเชงิวชิาการที�ทุกคน
ยอมรบั สาํหรบัศกัยภาพของโรงเรยีนที�พบว่ามสี่วนสนบัสนุนความสาํเรจ็ในการทําวจิยัของครคูอื 
เป็นโรงเรยีนที�มปีระสบการณ์รว่มโครงการพฒันาในลกัษณะนี�มาก่อน มผีูบ้รหิารที�มวีุฒภิาวะสูงและ
เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้ กล่าวคอื (1) มคีวามเป็นผูนํ้าแห่งการเรยีนรู ้ (learning leader) (2) มแีบบ
แผนทางความคดิ (mental models) ในการพฒันาคนและงาน ใหค้วามสําคญักบัการปรบัเปลี�ยน
พฤตกิรรมของคร ู(3) ความมุง่มั �นในงาน (personal mastery) สงัเกตไดจ้ากท่าทแีละการกระทาํ เช่น
การรว่มประชุมและอํานวยใหก้ารจดักจิกรรมของโครงการบรรลุผลสาํเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด 
(4) การใหโ้อกาสครใูนการแสดงความคดิเหน็และตดัสนิใจ (shared vision) ดว้ยการประชุม (5) มี
ทศันคตเิชงิบวก แบบเป็นกลัยาณมติรกบัเพื�อนรว่มงาน และ (6) มกีารคดิแบบเชื�อมโยงเป็นระบบ 
(system thinking) มองและวเิคราะหป์ญหาแบบเชื�อมโยงเป็นองคร์วม และ ั (7) มกีลุ่มครแูกนนําที�มี
ศกัยภาพทางวชิาการโดยเฉพาะดา้นการวจิยั 

นวรตัน์  พูนใย (2545) ได้ศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุระหว่างปจจยัที�มีผลต่อคุณภาพั

งานวจิยัในชั �นเรยีนของครูประถมศึกษา สงักดัสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคือ 
ครูผู้สอนจํานวน 303 คน ที�มีรายงานการวิจัยรวบรวมไว้ในสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
เครื�องมอืวจิยั ได้แก่ แบบสอบถามการปฏิบตัิการวจิยัในชั �นเรยีน แบบสอบความสามารถทางวิธี
วทิยาการวจิยั และแบบประเมนิคุณภาพงานวจิยั ผลการวจิยั พบว่า คุณภาพของงานวจิยัจดัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง แต่มคีวามแตกต่างกนัตามระดบัการศึกษาของครูผู้จดัทํา และการวเิคราะห์โมเดล
โครงสรา้งเชงิเหตุดว้ยโมเดลลสิเรล แสดงผลของตวัแปรแฝงแรงจงูใจภายนอกมอีทิธพิลรวมสูงสุดต่อ
คุณภาพของงานวจิยั (R2=.74) ขณะที�มคีวามสมัพนัธ์ระดบัสูงกบัตวัแปรแฝงภูมหิลงัที�บ่งชี�ดว้ยตวั
แปรการมปีระสบการณ์วจิยั การเขา้รบัการอบรม และระดบัปานกลางกบัแรงจูงใจภายใน ค่าสมัประ
สทิธสิหสมัพนัธท์ี�ระดบั .62 และ .51 ตามลาํดบั 
 O’ Conner และคณะ (2010) ไดศ้กึษาถงึผลของการจดัการเรยีนรูเ้รื�องการทาํวจิยัในชั �น
เรยีน ใหก้บันกัเรยีนระดบับณัฑติศกึษา ที�ลงทะเบยีนเรยีนวชิาการทาํวจิยัในชั �นเรยีน จาํนวน 34 คน 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาผลการปฏบิตักิารวจิยัในชั �นเรยีนในบรบิทจรงิของสถานศกึษาในเวลา 1 
ปีการศกึษา การศกึษาครั �งนี�มุง่เพื�อตอบคาํถามวจิยั 2 ประเดน็คอื ความยากลําบากในการทาํวจิยั 
และผลกระทบของการวจิยัต่อการจดัการเรยีนการสอนในปจจบุนัและอนาคต ดาํเนินการวจิ ัั ยโดย
สาํรวจความคดิเหน็ตามการรบัรูข้องกลุ่มตวัอยา่งการวจิยัดว้ยแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 
ระดบั และการสมัภาษณ์  ผลการวจิยัพบว่า ประเดน็ที�ยากที�สุดตามการรบัรูข้องกลุ่มตวัอยา่ง 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการวเิคราะหข์อ้มลู ที�กลุ่มตวัอยา่งยอมรบัว่าไมเ่ขา้ใจวธิทีาํความเขา้ใจกบั
ขอ้มลู การวเิคราะห ์ และการนําเสนอขอ้มลู ดา้นการเขยีนบททบทวนวรรณกรรม ซึ�งกลุ่มตวัอยา่ง
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จาํนวน 25 คนยอมรบัว่าเกดิความลาํบากในการคน้หาวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง และทนัสมยั รวมทั �ง
การเรยีบเรยีงนําเสนออย่างเป็นระบบที�ด ี สุดทา้ยคอื การพฒันาและเขยีนวธิวีทิยาการวจิยั ซึ�งกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 12 คนแสดงความคดิเหน็ว่ามคีวามยากทั �งในส่วนที�เป็นรายละเอยีด และกระบวนการ
โดยรวม สาํหรบัความคดิเหน็ถงึผลกระทบของการทําวจิยัต่อการจดัการเรยีนการสอนในปจจบุนัและั

ในอนาคต ไดข้อ้สรปุว่า กลุ่มตวัอยา่งรบัรูว้่าการทําวจิยัในชั �นเรยีนมผีลกระทบที�ดต่ีอการสอน มี
คุณค่าต่อการสอนและการเรยีนรูส้ําหรบัตนเองในฐานะครผููส้อน เช่นเดยีวกบัการรบัรูว้่าการวจิยัในชั �น
เรยีนเป็นสิ�งที�มคี่าต่อผูเ้รยีน นอกจากผลการวจิยัตามวตัถุประสงคท์ี�ตอ้งการแลว้ สิ�งที�กลุ่มตวัอยา่งได้
เรยีนรูเ้พิ�มเตมิคอื การบรกิารจดัการการวจิยัในกรณเีกดิเหตุการณ์ไมค่าดฝน การถูกจาํกดัดว้ยเวลาที�ั

ตอ้งจดัสรรเพื�อพฒันาผูเ้รยีนดา้นอื�น ๆ     
 Crasborn และคณะ (2010) ศกึษาความแตกต่างค่าความถี�ของการสะทอ้นความคดิเกี�ยวกบั
การนิเทศของพี�เลี�ยงของครนูกัวจิยั ซึ�งเปรยีบไดก้บัตวัชี�วดัความใส่ใจต่อการตดิตาม และการไดม้า
ของทกัษะการนิเทศโดยการเสวนาทางวชิาการ (dialogues) กลุ่มตวัอยา่งการศกึษาคอื ครพูี�เลี�ยง
นกัวจิยัจาํนวน 30 คนที�ไดร้บัการฝึกทกัษะการนิเทศ ผลการวเิคราะหค์วามต่างระหว่างบทเสวนา
ก่อนและหลงัฝึกทกัษะการแนะนําการทําวจิยัในชั �นเรยีนดว้ยเทคนิควธิสีะทอ้นความคดิ ผลการวจิยั
พบว่า มคีวามแตกต่างของการใชท้กัษะการแนะแนว และความเป็นไปไดข้องการวดัผลสะทอ้นของ
การวจิยัโดยการกระตุ้นแบบนึกยอ้นกลบั 
 Esposito & Evans-Winters (2007) ซึ�งเป็นครผููส้อนวชิาวจิยัใหก้บันกัศกึษาครผููส้อนใน
โรงเรยีนที�มทีําเลที�ตั �งแถบชนบท ทําการวจิยัโดยวธิสีงัเคราะหบ์ทสะทอ้นผลของงานวจิยัที�นกัศกึษา
ไดร้บัมอบหมายใหท้ํางานวจิยัปฏบิตักิารมปีระเดน็มุง่เน้นการศกึษาถงึพื�นฐานภูมหิลงัของผูเ้รยีนตาม
บรบิทที�ตั �งของโรงเรยีนแต่ละแห่ง การวจิยัมวีตัถุประสงค ์3 ประการ คอื (1) การประยกุตก์ารวจิยัใน
ชั �นเรยีนกบัโรงเรยีนในเขตชนบท (2) เพื�อปฏริปูกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นชนบท และ (3) เพื�อ
ศกึษาแนวทางสําหรบันกัวจิยัทางการศกึษาจากมหาวทิยาลยั และจากโรงเรยีนในระดบัการศกึษาขั �น
พื�นฐาน (k-12) ในการเป็นผูช้ี�นําและเสรมิแรงผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกบัการปฏริปู ผลการวจิยับ่งชี�ว่า
การศกึษาสาเหตุที�แทจ้รงิของปญหาวจิยัมคีวามสาํคญัโดยเฉพาะอย่างยิ�งในเขตพื�นที�ที�มคีวามั

แตกต่างดา้นเชื�อชาต ิ (race) ระดบัชั �นทางสงัคม เพศ และภาวะทางชาตพินัธุ ์ ในการวจิยัยงัตอ้งยดึ
หลกัการสาํคญัของการปฏริปูการศกึษาที�มุง่ส่งเสรมิโอกาสการมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งกบัการ
จดัการศกึษาทุกฝายรวมทั �งผูเ้รยีน ่ ผลการวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการวจิยัครั �งนี�คอื พบว่า รปูแบบของการ
วจิยัในชั �นเรยีนมลีกัษณะสาํคญั 4 ประการ ดงันี� (1) การใหค้วามสําคญัต่อความตอ้งการที�จาํเป็นของ
นกัเรยีนเป็นอนัดบัแรก (2) การใหค้วามใส่ใจต่อสงัคม และวฒันธรรมตามบรบิทในชวีติประจาํวนัของ
นกัเรยีน (3) การเพิ�มโอกาสการมสี่วนรว่มของนกัเรยีนและผูป้กครอง และ (4) ครนูกัปฏบิตักิารควร
คดิสะทอ้นตามขอ้สนันิษฐานที�เกี�ยวขอ้งโดยรวม และไมค่วรจาํกดัขอบเขตแคบๆ เพยีงแค่บรบิทที�
สอน ผลการวจิยัยงัสะทอ้นถงึการมสี่วนรว่มของฝายวจิยั่ ในสถาบนัอุดมศกึษา ที�มต่ีอการพฒันาการ
จดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีนในเขตพื�นที�ชนบท ดงันี� (1) สนบัสนุนการศกึษาคร ู (2) สนบัสนุนการ
ทาํงานของครกูบักลุ่มเยาวชน (3) จดัหลกัสตูร/โปรแกรมกบัโรงเรยีน (4) สนบัสนุนเพื�อการปฏบิตังิาน
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ไดอ้ยา่งยดืหยนุของครนูกัวจิยั (5) สอนวธิกีารประเมนิประสทิธผิลหลกัสตูร/โปรแกรม (6) ส่งเสรมิให้
ครนูกัวจิยัไดคุ้น้เคยกบัการศกึษาในพื�นที� และมกีารศกึษาวรรณกรรมดา้นสงัคมวทิยาที�เกี�ยวขอ้ง 
ผลการวจิยัยงัสะทอ้นใหเ้หน็ความสาํคญัของการประสานรว่มมอืกบัเขตพื�นที�การศกึษา (school 
districts) ดา้นนโยบายและปฏบิตังิาน 

Selepe (2001) เป็นการวจิยัที�มวีตัถุประสงค์เพื�อพฒันาผลของโครงการปฐมนิเทศเชงิ
วชิาการ และพฒันาทกัษะการสะท้อนความคิดเพื�อพฒันาการสอนและการเรยีนรู้ในชั �นเรยีนของ
ครผูู้สอนที�บรรจุใหม่ในสาขาวชิาต่างๆ 35 คน โดยทมีพฒันาของโครงการจดัปฐมนิเทศทางวชิาการ
ตลอดปีการศึกษา ได้ใช้การวจิยัปฏบิตัิการแบบ mini-projects ตามแนวคดิของ the Gauteng 
Education Department ที�ปรบัใหม้คีวามง่ายเหมาะกบัครูในโรงเรยีนที�อาจไม่มคีวามรูท้างการวจิยั
ทางการศกึษาเกบ็ขอ้มลูโดยแบบประเมนิ แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ มกีารสะทอ้นผลการวจิยัเป็น
ระยะ ผลการวจิยั และการสะท้อนผลหลงัการปฏบิตังิานของทมีพฒันาโครงการสรุปว่า ครทูี�เขา้ร่วม
โครงการ 2 คนเปลี�ยนวิธีสอนโดยสิ�นเชิง และที�สําคญัคือพบว่า รูปแบบการวิจยัปฏิบตัิการตาม
แนวคดิ Zuber-Skeritt ที�ใชเ้ดมิค่อนขา้งยากต่อการปฏบิตัขิองครทูําใหใ้นขั �นวางแผนการวจิยัของครู
ในโครงการขนาดเลก็ต้องใชเ้วลาถงึ 4 เดอืน นอกจากนี�ครผูู้สอนไดแ้สดงความต้องการมสี่วนร่วมใน
โครงการ บ่งชี�ว่าการศกึษาความต้องการที�จําเป็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีกบัโครงการมคีวามสําคญั
อยา่งยิ�งเพื�อเพิ�มความรบัผดิชอบต่อการพฒันาตนเองของครทูี�เขา้รว่มโครงการ ผลการประเมนิโดยครู
ที�เขา้ร่วมโครงการพบว่า การพฒันาการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน มปีจจยัที�ส่งผลต่อการปฏบิตัขิองั

ผูเ้รยีน 3 ดา้น ไดแ้ก่ รปูแบบการเรยีนการสอน การประเมนิผลการเรยีนรู ้และการแนะนําโครงสรา้ง
การเรยีนรู ้นอกจากนี�การสะทอ้นผลและการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัยิงัเป็นวธิสีอนและประเมนิผลที�ต่าง
จากเดมิ แต่เป็นพื�นฐานของชวีติที�จะเป็นแนวทางพฒันาปญญาที�ไม่จบสิ�นเพยีงแค่การเรยีนรูใ้นชั �นั

เรยีนแต่ละวนั   
 งานวจยัิ ที�เกี�ยวข้องกบัการออกแบบกระบวนการ 
 ฉตัรชยั  ชเูชื�อ (2550) เป็นการศกึษาเพื�อพฒันาระบบบรหิารโดยการออกแบบกระบวนการ
ใหมต่ามแนวคดิการสถาปนาระบบอย่างมคีุณภาพของ วรีพจน์ ลอืประสทิธสิกุล กระบวนการ\
ออกแบบเริ�มจากการรบัฟงเสยีงผูร้บับรกิารภายนอกระดบั ประกอบดว้ยขั �นตอนหลกัคอื ทบทวนั

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และดชันีวดัคุณภาพ ศกึษาความตอ้งการของผูร้บับรกิารกลุ่มอํานวยการ และ
ประสานงาน ดว้ยการจดัประชุมปฏบิตักิารระดมสมอง ออกแบบกระบวนการโดยใชเ้ครื�องมอืคุณภาพ  
QDM QBP QWA QWP QWF ตรวจสอบความเหมาะสมทางวชิาการโดยผูเ้ชี�ยวชาญ และประเมนิ
ความเป็นไปไดโ้ดยผูป้ฏบิตังิาน สรุปผลการปฏบิตังิานดว้ยการลงมตเิอกฉนัท ์ ความเหมาะสม
สามารถนําไปใชง้านได ้ และสรา้งคู่มอืระบบบรหิาร สรปุไดว้่าความตอ้งการของผูร้บับรกิารซึ�งเป็น
ปจจยัหลกัในการใชบ้รกิาร พบว่าั  ความรวดเรว็ในการตดิต่อและไดร้บับรกิารเป็นปจจยัที�ผูร้บับรกิารั

ตอ้งการมากที�สุด 
 ศุภรา จติภกัดรีตัน์ (2547) ศกึษาการออกแบบกระบวนการจดัการเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษ  

ระดบัการศกึษาขั �นพื�นฐาน  โดยมวีตัถุประสงค ์2 ประการ คอื  1. เพื�อหาแบบอยา่งวธิปีฏบิตัทิี�ดเียี�ยม
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ของกระบวนการจดัการเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษจากครตูน้แบบและ 2.นําแบบอยา่งที�ดเียี�ยมมา
ออกแบบกระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยอาศยัแนวคดิการบรหิารกระบวนการอยา่งมคีุณภาพของ 
วรีพจน์  ลอืประสทิธสิกุล\  และการเทยีบรอยจากวธิปีฏบิตัทิี�ดเียี�ยมของครตูน้แบบ เครื�องมอืในการ
วจิยัจาํแนกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ เครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสมัภาษณ์ตามแนว
คาํถามของเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาตดิา้นความเป็นเลศิทางการศกึษา เป็นขอ้คาํถามแบบเปิด 
ผูใ้หข้อ้มลูคอืครตูน้แบบ 3 คน ชนิดที� 2 คอื เครื�องมอืคุณภาพที�ใชอ้อกแบบกระบวนการ  
ประกอบดว้ย ผงักระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี�มคีุณภาพ ตารางมอบหมายหน้าที�งานที�มคีุณภาพ ผงั
กระบวนการปฏบิตังิานที�มคีุณภาพ และแบบฟอรม์การทาํงานที�มคีุณภาพ ที�วเิคราะหไ์ดจ้ากขอ้มลู
การสมัภาษณ์ และสรุปวธิปีฏบิตัทิี�ดเียี�ยมมาดาํเนินการออกแบบโครงรา่งผงักระบวนการจดัการ
เรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษ  ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงร่างโดยผูท้รงคุณวุฒ  สรา้งตาราง
มอบหมายหน้าที�งานที�มคีุณภาพ  ผงักระบวนการปฏบิตังิานที�มคีุณภาพ และแบบฟอรม์การทํางานที�
มคีุณภาพ ไดอ้อกแบบฟอรม์ตารางวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูช่้วงชั �น แบบตารางสรปุหน่วยการ
เรยีนรู ้ แบบประเมนิการรว่มกจิกรรม แบบสงัเกตพฤตกิรรม แบบประเมนิกระบวนการกลุ่ม  
แบบฟอรม์แผนการเรยีนรู ้ เพื�ออํานวยความสะดวกต่อการปฏบิตังิานของบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง  เป็น
การส่งเสรมิการทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพและคุณภาพในการปฏบิตังิาน ผลจาการตรวจสอบความ
เหมาะสมทางวชิาการโดยผูท้รงคุณวุฒ ิ ไดแ้ก่ครตูน้แบบทั �ง 3 คน พบว่า  กระบวนการจดัการเรยีนรู้
วชิาภาษาองักฤษที�ออกแบบใหม ่  แบบตารางมอบหมายหน้าที�งานที�มคีุณภาพ  ผงักระบวนการ
ปฏบิตังิานที�มคีุณภาพ และแบบฟอรม์การทาํงานที�มคีุณภาพ  ผ่านการตรวจสอบดว้ยมตเิอกฉนัท ์ซึ�ง
หมายความว่า กระบวนการจดัการเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษที�ออกแบบใหมม่คีวามเหมาะสมทาง
วชิาการ และการตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการนําไปใชโ้ดยวเิคราะหค์่าเฉลี�ยของระดบัความเหน็
ของครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศของสถานศกึษาเอกชนแห่งหนึ�งที�สอนในระดบั
การศกึษาขั �นพื�นฐาน จาํนวน 8 คน  พบว่าความเป็นไปไดข้องการนําผงัการปฏบิตังิานที�มคีุณภาพ  
และแบบฟอรม์การทาํงานที�มคีุณภาพไปใชใ้น แต่ละขั �นตอนมคี่าเฉลี�ยความสอดคลอ้งที� 0.75 – 1.00  
 ผุสด ี  เครอืกนก (2548) ออกแบบกระบวนการจดัการเรยีนรูว้ชิาภาษาและวฒันธรรมไทยใน

โรงเรยีนนานาชาต ิ กรณโีรงเรยีนเดอะรเีจน้ท ์ กรงุเทพฯ ดว้ยวธิปีรบัปรงุกระบวนการโดยมขีั �นตอน

ดาํเนินงานดงันี� (1) แสวงหาความรูท้ี�เกี�ยวขอ้ง (2) จดัตั �งทมีงานคุณภาพ (3) จดัทาํผงักระบวนการ

จดัการเรยีนรูใ้นปจจบุนั ั (as-is-process) (4) กําหนดวตัถุประสงคก์ารปรบัปรงุกระบวนการจดัการ

เรยีนรูแ้ละดชันีวดัคุณภาพกระบวนการ (5) ออกแบบและจดัทําผงักระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี�มี

คุณภาพ ตารางมอบหมายหน้าที�งานที�มคีุณภาพ และกระบวนการปฏบิตังิานที�มคีุณภาพ (6) 

ตรวจสอบความเหมาะสมเชงิวชิาการโดยผูเ้ชี�ยวชาญที�ไดร้บัการคดัเลอืกแบบเจาะจง จาํนวน 3 คน 

และ (7) ประเมนิความเป็นไปไดใ้นการนํากระบวนการไปใชจ้รงิ โดยคร/ูอาจารยท์ี�เกี�ยวขอ้งกบั

กระบวนการปฏบิตังิานนั �นทุกคนในองคก์ร (8) สรา้งคู่มอืกระบวนการปฏบิตังิาน ตามรปูแบบเอกสาร

คุณภาพไอเอสโอ (ISO 9000:2000) และประเมนิความเหมาะสมของคู่มอืดา้นรปูแบบ เนื�อหา และ
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ความเป็นไปไดใ้นการนําคู่มอืไปใช ้ ผลการวจิยัพบว่า กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี�ออกแบบใหมม่ ี 4 

ขั �นตอนหลกั ไดแ้ก่ การวางแผน การดําเนินงาน การประเมนิผล และการปรบัปรุง มกีจิกรรมการ

ปฏบิตั ิ 5 กจิกรรม ไดแ้ก่ การปรบัปรงุ/พฒันาสาระหลกัสตูรสถานศกึษา (2) จดักจิกรรมการเรยีนรู้

และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน (3) วดัประเมนิผลปลายปี/ปลายภาคเรยีน (4) ตดิตามผลการสอบ และ(5) 

ปรบัปรงุกระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยมดีชันีวดัคุณภาพของกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ 10 ขอ้ และ

ผลการออกแบบกระบวนการปฏบิตังิานการจดัการเรยีนรูม้ ี 5 กระบวนการ แต่ละกระบวนการมี

จาํนวนขั �นตอนของกจิกรรมการปฏบิตังิาน ดงันี� (1) กระบวนการปรบัปรงุ/พฒันาสาระหลกัสตูร

สถานศกึษา 13 ขั �นตอน (2) กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละพฒันาผูเ้รยีน 12 ขั �นตอน (3) 

กระบวนการวดั/ประเมนิผลปลายภาคม ี8 ขั �นตอน (4) กระบวนการตดิตามผลการสอบ 4 ขั �นตอน (5) 

กระบวนการปรบัปรุงผลกระบวนการจดัการเรยีนรูม้ ี7 ขั �น แต่ละกระบวนการมดีชันีวดัคุณภาพกํากบั

คุณภาพของกจิกรรมการปฏบิตังิาน และกระบวนการปฏบิตังิานรวม 51 ขอ้  ผลการตรวจสอบ

คุณภาพดา้นความเหมาะสมเชงิหลกัการโดยผูเ้ชี�ยวชาญ และความเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัโิดย

อาจารยผ์ูส้อนที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการ มคีวามเหน็เชงิบวกดว้ยมตเิอกฉนัท ์ 

กรอบความคดการวจยัิ ิ  
 การทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งดงักล่าวมาแลว้ ทาํใหไ้ดแ้นวคดิที�จะใชเ้ป็นกรอบการ
ออกแบบรปูแบบเครอืขา่ยวจิยัใหม่ ไดแ้ก่ (1) โครงสรา้งของเครอืข่ายที�ตอ้งประกอบดว้ยสมาชกิ
เครอืขา่ยที�ไมแ่บ่งเป็นระดบัชั �น มคีวามเป็นอสิระระหว่างเครอืขา่ย และไม่มผีลกระทบต่อความเป็น
อสิระส่วนบุคคลและองคก์ร (2) การกําหนดกจิกรรมเครอืขา่ยเพื�อส่งเสรมิใหเ้กดิบรรยากาศโดยรวม
ของเครอืขา่ย ดงันี�  (1) สมาชกิเครอืขา่ยมวีตัถุประสงคร์ว่มกนัหรอืไปในทศิทางเดยีวกนั (2) มกีาร
แลกเปลี�ยนเรยีนรูจ้ากประสบการณ์และ/หรอืศกัยภาพของสมาชกิดว้ยกนั (3) การมสี่วนรว่ม
รบัผดิชอบแบบหุน้ส่วนของสมาชกิแต่ละคน (4) ระบบการเรยีนรู ้ และตดิตามความกา้วหน้าของงาน 
(5) ใชห้ลกัการประชาธปิไตยในการทํางาน (6) สมัพนัธภ์าพ การใหค้วามเคารพ และยอมรบัซึ�งกนั
และกนั (7) ความเสยีสละของสมาชกิเครอืข่าย ซึ�งการทบทวนวรรณกรรมในศาสตรส์าขาการจดัการ
คุณภาพพบว่ามเีครื�องมอืและเทคนิควธิสี่งเสรมิความร่วมมอืรวมพลงัระหว่างบุคลากรของหน่วยงาน 
และมคีวามสอดคลอ้งกบักจิกรรมที�พงึประสงคข์องรปูแบบเครอืขา่ยดงักล่าวแลว้ ไดแ้ก่ (1) กระบวน 
การระดมสมอง (brainstorming) (2) บตัรความคดิเคเจ (3) การศกึษาจากแบบปฏบิตัทิี�ด ี (best 
practices) (4) การทบทวนหลงัปฏบิตังิาน (after action review) (5) การเล่าเรื�อง (storytelling) (6) 
การสะทอ้นความคดิ (reflection) (7) การสื�อสารทางบลอ็ก และจดหมายอเิลคทรอนิกส ์ (blog and 
electronic mail) และ (8) การรวมกลุ่ม (grouping)  
 การดําเนินกาวจิยัแบ่งเป็นสองระยะตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ระยะแรกเป็นการออกแบบ
รปูแบบเครอืขา่ยวจิยัใหม ่ โดยวธิวีจิยัเชงิปฏบิตักิารที�มกีรอบดาํเนินการวจิยัดงัภาพ 11 แสดงใหเ้หน็
ปจจยัปอนั ้  ไดแ้ก่ กระบวนการเครอืข่ายเดมิ และแนวคดิ/ทฤษฎจีากการทบทวนวรรณกรรม 

www.ssru.ac.th



 72 

กระบวนการออกแบบกระบวนการปฏบิตังิานใหมม่ ี 7 ขั �นตอน ไดจ้ากสงัเคราะหแ์นวคดิที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการออกแบบกระบวนการใหม ่ การดาํเนินการวจิยัระยะที� 1 ใชว้ธิดีาํเนินการตามขั �นตอนที� 1-5 
และระยะที�สอง ซึ�งแสดงดงัภาพ 12 ดาํเนินการตามขั �นตอนที� 6 และ 7 ใชว้ธิวีจิยักึ�งทดลองกบัครู
ประจาํการของโรงเรยีนที�มทีี�ตั �งในเขตกรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล การศกึษาคุณภาพของรปูแบบ
โดยเปิดโอกาสใหก้ลุ่มตวัอยา่งซึ�งเป็นสมาชกิเครอืขา่ยแสดงความคดิเหน็ต่อรปูแบบเครอืขา่ย และ
ประเมนิจากคุณภาพของงานวจิยัในชั �นเรยีนที�มรีปูแบบเป็นทางการ ความรูท้ี�ไดจ้ากการทําวจิยั และ
การทํางานเครอืข่ายวจิยั  
  

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

ภาพ 11 กรอบความคดิการดาํเนินการวจิยัระยะออกแบบรปูแบบเครอืข่ายวจิยัใหม่ 
ระยะที�สองมวีตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาผลของรปูแบบเครอืขา่ยวจิยัที�ออกแบบใหม ่ มตีวัแปรที�

เกี�ยวขอ้งประกอบดว้ยชุดของตวัแปรอสิระคอื กระบวนการปฏบิตังิานของเครอืขา่ยกลาง และ
เครอืขา่ยยอ่ย และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ งานวจิยัในชั �นเรยีนที�ใชแ้นวการเขยีนแบบเป็นทางการ ความ
คดิเหน็ต่อรปูแบบเครอืขา่ยวจิยั และความรูป้ฏบิตัดิา้นการเรยีนการสอน และการวจิยัในชั �นเรยีน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 12 กรอบความคดิคุณภาพของรปูแบบเครอืขา่ยวจิยัที�ออกแบบใหม่ 

กระบวนการออกแบบรปูแบบ
เครือขาย่ : 
1. หาขอ้สรปุความตอ้งการของ
ผูเ้กี�ยวขอ้งกบักระบวนการ 
2. ทบทวน และวเิคราะหก์ระบวนการ
เดมิ 
3. กําหนดวตัถุประสงค ์และคา่
เปาหมายของกระบวนการใหม่้  
4. ออกแบบผงักระบวนการใหม ่
5. สรา้งคูม่อืปฏบิตังิานที�เกี�ยวขอ้ง 
(6. ทดลองกระบวนการตามบรบิทจรงิ 
7. ประเมนิและสรปุผลกระบวนการ) 
 

ผลผลติ : 

รปูแบบเครอืขา่ย
วจิยัที�ออกแบบใหม ่

ปัจจยัป้อน 

 

 

รปูแบบเครอืขา่ยวจิยั (เดมิ)  

แนวคดิ/ทฤษฎเีกี�ยวกบั

เครอืขา่ยทางการศกึษา 

รูปแบบเครือข่ายพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน 

กระบวนการปฏบตัของิ ิ เครอืขาย่ กลาง:  
(1) กระบวนการปฏบิตังิานเครอืขา่ยกลาง

ตามที�ออกแบบขึ�นใหม ่
(2) อาํนวยการ และจดัสรรปจจยัั

สนบัสนุน การปฏบิตังิานเครอืขา่ย  

 กระบวนการปฏบตังานิ ิ เครือขายยอย ่ ่ : 
กระบวนการปฏบิตังิานเครอืขา่ยย่อยตามที�
ออกแบบใหม ่

ความรูป้ฏบิตัดิา้นการเรยีนการสอน และ
การวจิยัในชั �นเรยีน  

ความคดิเหน็ต่อรปูแบบเครอืขา่ยวจิยัเพื�อ
พฒันาทกัษะทางการวจิยัในชั �นเรยีน 

งานวจิยัในชั �นเรยีนในรปูแบบที�เป็นทางการ 
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บทที�  3 

วธีดาํเนนการวจยัิ ิ ิ  
 

 การวจิยัครั 
งนี
มวีตัถุประสงค ์ เพื�อพฒันารปูแบบเครอืข่ายวจิยัในการพฒันาทกัษะการทาํวจิยัในชั 
น
เรยีนแก่ครปูระจาํการ และศกึษาผลของรปูแบบเครอืข่ายวจิยัในการพฒันาทกัษะการทาํวจิยัในชั 
นเรยีนแก่
ครปูระจําการ โดยดาํเนินการวจิยักบัครปูระจําการขณะปฏบิตังิานตามบรบิทจรงิของโรงเรยีนตน้สงักดัเป็น
เวลา 1 ปีการศกึษา รายละเอยีดของการดาํเนินการวจิยั มดีงันี%  

1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
            2. เครื-องมอืที-ใชใ้นการวจิยั 
            3. การเกบ็รวบรวบรวมขอ้มลู 

4. การวเิคราะหข์อ้มลู 
  
ประชากรและกลุมตั่ วอยาง่  
 ประชากร และกลุม่ตวัอย่างการวจิยัแบ่งเป็น 2 กลุม่ตามระยะของการดาํเนินการวจิยั ดงันี% 

1. ระยะออกแบบรปูแบบเครอืข่ายวจิยัใหม ่ 
กลุ่มตวัอย่างการวจิยัไดร้บัการคดัเลอืกแบบเจาะจงจากประชากร ดงันี% 
1.1 คณะนักวจิยัจากโครงการวจิยัและพฒันาหลกัสตูรพฒันาทกัษะการทาํวจิยัในชั %นเรยีน

ของครปูระจาํการโดยใชเ้ครอืข่ายวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ทนุสนับสนุนการวจิยัของ 
คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ ประจําปี พ.ศ. 2552 จํานวน 5 คน เป็นกลุ่มตวัอย่างที-ไดจ้ากการเลอืกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) ทาํหน้าที-ทบทวนจุดแขง็และจุดควรปรบัปรงุของรปูแบบเครอืขา่ยวจิยั และ
กระบวนการปฏบิตัขิองเครอืขา่ยวจิยัเดมิ  

1.2 สมาชกิเครอืข่ายวจิยัจากโครงการวจิยัและพฒันาหลกัสตูรพฒันาทกัษะการทําวจิยั 
ในชั %นเรยีนของครปูระจําการโดยใชเ้ครอืขา่ยวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุันทา ทนุสนับสนุนการ
วจิยัของคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิประจาํปี พ.ศ. 2552 กลุม่ตวัอย่างไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจงผูท้ี-เคย
ทาํหน้าที-แกนนํา 3 คน และครนูกัวจิยั 3 คน ทาํหน้าที-ทบทวนความคดิรปูแบบเครอืขา่ยวจิยัและ
กระบวนการปฏบิตังิานของเครอืข่ายวจิยัเดมิ 
    1.3 ผูเ้ชี-ยวชาญดา้นการบรหิารจดัการ การทํางานโดยกระบวนการกลุ่ม การออกแบบ
กระบวนการ การพฒันาบุคลากร และการวจิยัเชงิปฏิบตัิการ เลือกตวัอย่างแบบเจาะจง นักวชิาการที-มี
ความเชี-ยวชาญตามประเดน็ดงักล่าว จํานวน 3 คน ทําหน้าที-ประเมนิความเหมาะสมเชิงวชิาการของ
รปูแบบเครอืขา่ย และเครื-องมอืวจิยัที-พฒันาขึ%น (รายนามในภาคผนวก ก)  
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2. ระยะทดลองรปูแบบเครอืข่ายวจิยัที-ออกแบบใหมโ่ดยวธิวีจิยักึ-งทดลอง (quasi-experimental 

research) กลุ่มตวัอย่างการวจิยั จํานวน 36 คน คอื ครปูระจําการที-สมคัรเขา้รว่มโครงการ และปฏบิตักิาร
สอนในสถานศกึษาขั %นพื%นฐานของโรงเรยีนที-มทีี-ตั %งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และมคีณุสมบตัิ
อื-นๆ ดงันี%  
   2.1 เป็นครูผู้สอนหนึ-งในกลุ่มสาระวิชาต่อไปนี%  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
คณติศาสตร ์สขุศกึษาและพลศกึษา และสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
   2.2 เป็นผูท้ี-มปีระสบการณ์การทําวจิยัในชั %นเรยีน กรณีเป็นครูนักวจิยัจํานวนไม่เกนิ 1 เรื-อง 
และกรณเีป็นแกนนํานักวจิยัจาํนวนไม่ตํ-ากวา่ 3 เรื-อง  
     2.3 สามารถรว่มกจิกรรมเครอืขา่ยตามที-กาํหนดใหไ้ดจ้นเสรจ็สิ%นโครงการ 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจยัิ  
 เครื-องมอืที-ใชใ้นการวจิยัครั %งนี% จาํแนกเป็น 2 ประเภท คอื ประเภทแรกเครื-องมอืคณุภาพ ใชใ้น
ขั %นออกแบบรปูแบบเครอืขา่ยวจิยั ประเภทที-สองเครื-องมอืรวบรวมขอ้มลู ดงัรายละเอยีดต่อไปนี% 
    1.  เครื�องมือคณุภาพ  
   เครื�องมอืคุณภาพ เป็นเครื�องมอืประเภทเทคนิควธิรีวบรวมขอ้มูลเชงิคณุภาพที�มผีูใ้หข้้อมูล 
ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างการวจิยัที�ไดร้บัการเลือกแบบเจาะจง เพื�อให้ได้ขอ้สรุปแนวคดิเกี�ยวกบัรูปแบบของ
เครอืขา่ยวจิยัที�มคีณุภาพ  
   1.1 การระดมสมอง (brainstorming) เป็นเทคนิคเพื�อทาํใหเ้กดิความคดิใหม่จากการประชุม 
โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างที�รว่มประชุมเสนอความคดิเหน็ใหม้ากที�สดุเท่าที�จะมากไดเ้กี�ยวกบัเรื�องใดใดที�กําหนด 
เพื�อใหไ้ดว้ธิปีฏบิตังิานที�ดทีี�สุดในการแกป้ญหาั  และพฒันาคุณภาพ ซึ�งการวจิยัครั 
งนี
ไดใ้ช้วธิรีะดมสมอง
เป็นเครื�องมอืรวบรวมขอ้มลูดงันี
  
      1.1.1 บทสะทอ้นความคดิรปูแบบเครอืข่ายวจิยัเดมิ กลุ่มตวัอย่างเปาหมายการวจิยัที�ใช้้

ในการระดมสมอง ไดแ้ก่ คณะนักวจิยัของโครงการวจิยัและพฒันาหลกัสตูรพฒันาทกัษะการทําวจิยัในชั 
น
เรยีนของครปูระจาํการโดยใชเ้ครอืข่ายวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ภาคเรยีนที� 2/2552  
แกนนํานกัวจิยั และครนูักวจิยัจากโครงการดงักล่าว รวมจาํนวนทั 
งสิ
น 11 คน  
     1.1.2 ประเดน็การแลกเปลี�ยนเรยีนรู้ และการตดิตามประเมนิผลการปฏิบตัิงานเป็น
ระยะๆ ระหวา่งสมาชกิเครอืขา่ยกลาง และของเครอืขา่ยยอ่ยตามกลุม่สาระ 
  1.2  เทคนิคบตัรความคดิเคเจ (KJ: Kawakita-Jiro Technique) เป็นเครื�องมอืคุณภาพที�ใช้
ระหวา่งกระบวนการระดมสมองของกลุ่มตวัอย่างที�เป็นคณะนักวจิยัประจําโครงการ แกนนํานักวจิยั และครู
นักวจิยั โดยใหอ้งคป์ระชุมทุกคนเขยีนความคดิเหน็ของตนเองในบตัรความคดิอย่างไม่จํากดัจํานวน ก่อน
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การจดักลุ่มความคดิ และสรุปประเดน็สําคญั เพื�อลดปญหาการครอบงําความคดิ ั (dominated) และเปิด
โอกาสใหม้กีารแลกเปลี�ยนความคดิอย่างอสิระ  
  1.3 ดชันีวดัคณุภาพของกระบวนการ (process key quality indicators: KQI) คอื ขอ้ความ
อธบิายคุณภาพการปฏบิตักิจิกรรมของกระบวนการปฏบิตังิาน โดยใชล้กัษณะใดๆ ที�เป็นผลเกี�ยวเนื�องกบั
การปฏิบัติที�สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื�อประโยชน์สูงสุดในการชี
นําวิธีติดตาม
ความกา้วหน้า และประเมนิคา่คุณภาพของการปฏบิตังิานเครอืขา่ยวจิยัที�ออกแบบใหม ่ 
   1.4 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที�มีคุณภาพ หรือ QWP (Quality Work Process: 
QWP+KQI+kqi) เป็นแผนภาพแสดงการไหลของกระบวนการปฏบิตังิาน และเทคนิควธิทีี�ใช ้ซึ�งแบ่งหวัข้อ
กิจกรรมอย่างเป็นลําดบัขั 
นตอน รวมทั 
งผู้ปฏิบตัิงานที�เกี�ยวข้อง มีการระบุดชันีวดัคุณภาพของแต่ละ
กจิกรรม เพื�อใหส้ามารถตดิตามการบรรลุวตัถุประสงคข์องกระบวนการปฏบิตังิานอย่างมคีุณภาพตามดชันี
วดัคณุภาพที�กาํหนดไว ้
 1.5 เทคนิคการทบทวนหลงัปฏบิตักิาร (After Action Review: AAR) เป็นเทคนิคหนึ-งใน
วงจรการจดัการความรู ้ที-กาํหนดใหเ้ป็นกจิกรรมหนึ-งในขณะประชุมเครอืข่ายวจิยั เพื-อใหไ้ดค้วามรูจ้ากการ
ปฏบิตัเิกี-ยวกบัเทคนิคการปฏบิตัทิี-เป็นจุดแขง็ และจุดควรปรบัปรงุ ดว้ยการที-ผูป้ฏบิตังิานรว่มกนัทบทวน 
ไตรต่รอง และสรุปความคดิรวบยอด เพื-อใหไ้ดข้อ้มูล/สารสนเทศในการเรยีนรู ้ และปรบัปรุงศกัยภาพ
ปฏบิตังิานในครั %งต่อไป  
 2.  เครื�องมือรวบรวมข้อมูล  
 เครื�องมอืวจิยัในกลุ่มนี
เป็นเครื�องมอืที�ใชเ้พื�อรวบรวมขอ้มลูเกี�ยวกบัความรูค้วามเขา้ใจ ความ
คดิเหน็ตามการรบัรูถ้งึความเหมาะสมของรปูแบบเครอืขา่ย ความเหมาะสมเชงิวชิาการ และความพงึพอใจ
ของกลุม่ตวัอย่าง ซึ�งเป็นขอ้มลูบ่งชี
ถงึคณุภาพของรปูแบบเครอืขา่ยวจิยัที�ออกแบบขึ
น มรีายละเอยีดของ
กระบวนการพฒันาเครื�องมอืแต่ละชิ
น ดงันี
  
   2.1 แบบประเมนิความเหมาะสมเชงิวชิาการของผงักระบวนการปฏบิตังิานอย่างมคุีณภาพ 
(QWP) ของการปฏิบตัิงานเครอืข่ายวจิยั คู่มือการปฏิบตัิงานและเอกสารประกอบ มลีกัษณะเป็นแบบ
ประมาณค่าความคดิชนิดมาตรประมาณคา่ 3 ระดบั คอื เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ และไม่เหน็ดว้ย มปีระเดน็การ
ประเมนิโดยรวม ไดแ้ก ่  
    2.1.1 ผงักระบวนการปฏิบตังิาน ประเดน็การประเมนิมุ่งเน้นที�ความสําคญัของงาน
เครือข่าย ความสมัพนัธ์ของกิจกรรมในแต่ละงานที�ใช้หลกัการของกระบวนการคุณภาพ การแสดงวธิี
ปฏบิตังิานของผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีภายในกระบวนการแต่ละข ั 
นตอน การกาํหนดดชันีวดัคุณภาพกาํกบัการ
ปฏบิตังิานแต่ละขั 
นตอน และคุณภาพของดชันีวดัคณุภาพการปฏบิตังิาน จาํนวนคาํถาม 5 ขอ้ 
    2.1.2 คู่ม ือกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพของเครือข่ายวจิยั และเอกสาร
ประกอบการปฏบิตังิาน ประเดน็การประเมนิมุ่งเน้นที�องคป์ระกอบของคูม่อื การอธบิายวธิปีฏบิตั ิ รปูแบบ
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การนําเสนอสาระสําคญั ความเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานแต่ละงาน และรูปแบบโดยรวมของเอกสาร 
จํานวนคาํถามรวม 5 ขอ้  
  2.2 แบบสอบถามความคดิเหน็ตามการรบัรูต่้อรปูแบบเครอืข่ายวจิยั เป็นแบบสอบถามชนิด
แบบตรวจสอบรายการ (check list) และแบบประมาณคา่ความคดิชนิดมาตรวดั 5 ระดบั ใชส้อบถามกลุ่ม
ตวัอยา่งการวจิยัที-เป็นแกนนํานักวจิยัและครนูกัวจิยั ตามการรบัรูไ้ดถ้งึความเหมาะสมของรปูแบบ
เครอืข่ายวจิยัที-ถูกออกแบบขึ%น มปีระเดน็การถาม 3 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ (1) โครงสรา้งของเครอืขา่ย (2) 
บทบาทหน้าที�ตามกระบวนการปฏบิตังิานเครอืข่ายและ (3) ลกัษณะการร่วมมอืรวมพลงัภายในเครอืขา่ย
แบ่งประเดน็การถามตามหลกัการของเครอืขา่ย ดงันี% (3.1) การมสีว่นรว่มและความเป็นประชาธปิไตย 
(คาํถามขอ้1-9) (3.2) การมคีวามสมัพนัธ์ที-ดรีะหวา่งกนั (คาํถามขอ้10-14) (3.3) การทํางานอย่างมรีะบบ 
(คาํถามขอ้ 15-22)  และ (3.4) การปฏบิตัแิละเสยีสละของผูท้าํหน้าที-แกนนํา (คาํถามขอ้ 23-26) การ
ตรวจสอบคณุภาพของเครื-องมอืดา้นความตรงตามหลกัการ ไดผ้ลการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิค̀วาม 
สอดคลอ้งของความคดิเหน็ของผูท้รงคณุวฒุ ิ (IOC) อยู่ที-ระดบั 0.67-1.00 และการวเิคราะห์คา่สมัประสทิธิ `
ความเที-ยงจากการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธอิลัฟาครอนบคั`  ขอ้มลูที-รวบรวมไดจ้ากกลุม่ตวัอยา่งการวจิยั
(เนื-องจากไมม่กีลุ่มตวัอย่างทดลองเครื-องมอืที-มคีณุสมบตัเิทยีบเคยีงไดก้บักลุม่ตวัอย่างการวจิยั) ไดค่้า
สมัประสทิธคิวามเที-ยงของขอ้คาํถาม` แต่ละตอนดงันี% โครงสรา้งเครอืขา่ย .836 บทบาทหน้าที-ตาม
กระบวนการปฏบิตังิานเครอืขา่ย .926 และลกัษณะการรว่มมอืรวมพลงั .9667 ซึ-งมปีระเดน็การถาม 4 
ส่วน ไดแ้ก่ การมสี่วนร่วมและความเป็นประชาธปิไตย .9454 การมคีวามสมัพนัธ์ที-ดรีะหว่างกนั .9257 
การทํางานอย่างมรีะบบ .9350 และ การปฏบิตัแิละเสยีสละของผูท้าํหน้าที-แกนนํา .8721  
   ขั %นตอนการพฒันาเครื-องมอืวจิยัชนิดนี%มดีงันี%  

 (1) ทบทวนวรรณกรรมที-เกี-ยวขอ้งกบัเครอืขา่ยวจิยั การออกแบบกระบวนการปฏบิตั ิ
งานอย่างมคีณุภาพ และคูม่อืกระบวนการปฏบิตังิานอย่างมคีณุภาพ สรุปสาระสาํคญั และนิยามศพัท ์ 

 (2) รา่งกระทงคาํถามใหค้รอบคลุมสาระสาํคญัที-สรปุไว ้ 
 (3) ตรวจสอบความตรงเชงิเนื%อหา (content validity) ระหวา่งสาระสาํคญัและกระทงการ

ถามของเครื-องมอื โดยผูท้รงคณุวุฒทิี-มคีวามเชี-ยวชาญดา้นการวจิยั การจดัการคณุภาพทางศกึษา รวม
จํานวน 3 ท่าน จากนั %นวเิคราะหค์่าดชันีความสอดคลอ้งของความคดิเหน็ (IOC) ใชข้อ้คาํถามที-มคีา่ดชันี 
0.67-1.00 และปรบัปรงุรายการต่างๆ ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุ ิ
  2.3 แบบทดสอบความรูท้างการวจิยัในชั 
นเรยีน ใช้ทดสอบความสามารถทางปญญาดา้นการั

วจิยัก่อนและหลงัการร่วมกิจกรรมเครือข่ายวิจยั เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก และเติม
คาํตอบแบบสั 
น จาํนวน 24 ขอ้ วดัความรู/้ความเขา้ใจ และการนําไปใช ้ดา้นระเบยีบวธิวีจิยั จํานวน 11 ขอ้ 
(ขอ้ 3, 4, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 22, 23, 24) ดา้นการออกแบบการวจิยั จาํนวน 10 ขอ้ (ขอ้ 1, 2, 5, 10, 
12, 15, 16, 17, 18, 19) และดา้นการเขยีนรายงานการวจิยั จาํนวน 3 ขอ้ (ขอ้ 8,11,13)  
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ขั 
นตอนการพฒันามดีงันี
 
 (1) สรา้งตารางวเิคราะห์วเิคราะหเ์นื
อหาสาระ และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรให ้

สอดคลอ้งกนั และกาํหนดจํานวนขอ้คาํถาม ที�มุ่งเน้นความรู/้ความเขา้ใจหลกัการพื
นฐานทางการวจิยั 
 (2) รา่งกระทงคาํถามของแบบทดสอบตามโครงสรา้งของแบบทดสอบที�กาํหนดไวโ้ดย 

ปรบัปรงุขอ้คาํถามจากงานวจิยัของ นวรตัน์ พนูใย ไดค้าํถาม จาํนวน 28 ขอ้  
 (3) ตรวจสอบความตรงเชงิเนื
อหา (content validity) ความครบถ้วนของประเดน็เนื
อหา

กบัขอ้คาํถาม และความชดัเจนของภาษา โดยผูท้รงคณุวุฒ ิ 3 ทา่น จากนั 
นวเิคราะหค่์าดชันีความ
สอดคลอ้งของความคดิเหน็ตามเกณฑเ์ลอืกขอ้ที�มค่ีา 0.67-1.00 ทาํการปรบัปรงุเนื
อหาและภาษาตาม
คาํแนะนําของผูท้รงคุณวุฒ ิ  

คุณสมบตัขิองผูท้รงคุณวุฒ ิ คอื เป็นอาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอุดมศกึษารายวชิา
วจิยัการศกึษา การวดัและประเมนิผล และอาจารยใ์นโรงเรยีนการศกึษาขั 
นพื
นฐานที�มปีระสบการณ์ดา้น
การวจิยัในชั 
นเรยีนมากกว่า 3 เรื�อง  
   (4) นําแบบทดสอบที�ผ่านการพฒันาดา้นความตรงเชงิเนื
อหาแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่ม 
ตวัอยา่งทดลองเครื�องมอืซึ�งเป็นบุคลากรที�เขา้ร่วมโครงการพฒันาโรงเรยีนตน้แบบ และจดัการเรยีนรูท้ี�เน้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญัของโรงเรยีนในสงักดัสาํนกัการศกึษากรงุเทพมหานคร ตามความรว่มมอืระหวา่ง 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาและสาํนักการศกึษากรุงเทพมหานคร ในปีการศกึษา 2551-2552 และเคย
รบัการอบรมดา้นการวจิยัในชั 
นเรยีนโดยผูว้จิยั จํานวน 30 คน วเิคราะหค์ณุภาพรายขอ้ของแบบทดสอบ
ดา้นความยาก-งา่ย คดัเลอืกไดข้อ้ที�มคีา่ระหว่าง 0.22-0.88 และค่าอาํนาจจําแนก ที�มค่ีาตั 
งแต่ 0.15 ขึ
นไป 
ไดข้อ้คาํถามที�ผ่านเกณฑ์ประเมนิคณุภาพรายขอ้ทั 
ง 2 ดา้น จาํนวน 26 ขอ้ วเิคราะห์คณุภาพแบบทดสอบ
ทั 
งฉบบัโดยวเิคราะหค์า่ความเที�ยงเชงิความสอดคลอ้งภายในโดยสตูร KR-20 ไดค้วามเที�ยง 0.812 และได้
ขอ้คาํถามที�มคุีณภาพจํานวน 24 ขอ้ ดงัแสดงในตาราง  
ตาราง 5 ค่าคณุภาพแบบทดสอบรายขอ้ดา้นความยาก-งา่ย และดา้นอํานาจจาํแนก  

ขอ้ที� ยาก-งา่ย อาํนาจจาํแนก ขอ้ที� ยาก-งา่ย อาํนาจ
จาํแนก 

ขอ้ที� ยาก-งา่ย อาํนาจ
จาํแนก 

1 .22 .25 9 .65 .38 17 .79 .54 
2 .67 .61 10 .45 .46 18 .81 .46 
3 .65 .15 11 .38 .54 19 .28 .15 
4 .79 .23 12 .57 .46 20 .51 .18 
5 .55 .68 13 .50 .38 21 .77 .46 
6 .49 .69 14 .30 .54 22 .67 .31 
7 .33 .18 15 .55 .61 23 .47 .84 
8 .88 .46 16 .79 .15 24 .63 .84 
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  2.4 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั 
นเรียน ที�กลุ่มตัวอย่างการวิจัยทําสําเร็จตาม
กระบวนการที�ออกแบบใหม่ เป็นแบบประเมินที�พฒันาจากงานวจิยัของ นวรตัน์ พูนใย (2545) ที�ศึกษา
ความสมัพนัธ์เชงิเหตุของคณุภาพการทําวจิยัในชั 
นเรยีนของครูผูส้อนระดบัประถมศกึษาของโรงเรยีนใน
สงักดัสาํนักการศกึษากรุงเทพมหานคร ลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่าที�มเีกณฑก์ารให้
คะแนนเป็น scoring rubrics 5 ระดบั จํานวน 12 ขอ้ ประเดน็การประเมนิครอบคลุมชื�อเรื�อง ความเป็นมา
และความสาํคญัของปญหา วตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอบเขตการวจิยั ประโยชน์ที�คาดวา่จะไดร้บั ศพัทเ์ฉพาะั

ของการวจิยั การทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง การเลอืกนวตักรรมการเรยีนการสอน การออกแบบการ
วจิยั การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูล การนําเสนอผลการวจิยั การทบทวนและสะท้อนความคดิผลการวจิยั 
และการจดัพมิพ์และรปูแบบการเขยีนรายงานการวจิยั เครื�องมอืชิ
นนี
ไดร้บัการพฒันาและใช้ในโครงการ
พฒันาคณุภาพการทาํวจิยัในชั 
นเรยีนใหก้บับุคลากรประจําการวจิยัโดย สุชรีา มะหเิมอืง (2553) มคีุณภาพ
ดา้นความตรงเชงิเนื
อหาที�ระดบั 0.67 และความเที�ยงของผลการประเมนิจากผูเ้ชี�ยวชาญ 3 ท่าน ดว้ยคา่
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนัที�ระดบั k 0.824 ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 นอกจากนี
ผลการ
ประเมนิความเที�ยงโดยวธิวีดัซํ
า (test-retest method) งานวจิยัเรื�องเดยีวกนัจาํนวน 2 ครั 
ง แต่ละครั 
งห่าง
กนัสองสปัดาห์โดยผูว้จิยัประเมนิดว้ยตนเอง การวเิคราะห์คา่สมัประสทิธสิหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ระหว่างk
ค่าเฉลี�ยผลการประเมนิงานวจิยัสองครั 
ง (intra-rater reliability) มคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ k 0.863 การ
พฒันาคณุภาพเครื�องมอืชิ
นนี
มดีงันี
 

 (1) ทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการวจิยัในชั 
นเรยีน และสรปุนิยามศพัทข์องคาํว่า 
“คุณภาพงานวจิยัในชั 
นเรยีน”  

 (2) ร่างกระทงคาํถามของแบบประเมนิคณุภาพงานวจิยัในชั 
นเรยีน โดยปรบัปรงุจากแบบ
ประเมนิของ นวรตัน์ พนูใย ใหส้อดคลอ้งกบันิยามศพัทท์ี�กําหนดไวไ้ดร่้างคาํถาม 12 ขอ้  

 (3) ตรวจสอบความตรงเชงิเนื
อหา (content validity) ของแบบประเมนิกบันิยามศพัท ์โดย
ผูท้รงคณุวุฒดิา้นการวจิยั 3 ทา่น จากนั 
นวเิคราะหค์่าดชันีความสอดคลอ้งของความคดิเหน็ (IOC) พบวา่
แต่ละขอ้มค่ีามากกว่า 0.67  

 (4) ตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมนิดว้ยวธิวีเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของผลการ 
ประเมนิงานวจิยัเรื�องเดยีวกนัโดยผูท้รงคุณวฒุ ิ 3 ท่าน (inter-rater reliability) พบวา่ ผลการประเมนิไม่
แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.05 และไดค้า่สมัประสทิธิ kสหสมัพนัธ์แบบเพยีรส์นัที� 0.824 
นอกจากนี
ผลการประเมนิความเที�ยงโดยวธิวีดัซํ
า (test-retest method) งานวจิยัเรื�องเดยีวกนัจาํนวน 2 
เรื�องการวเิคราะหค่์าสหสมัพนัธ์แบบเพยีรส์นัระหว่างคา่เฉลี�ยผลการประเมนิงานวจิยัสองเรื�องที�ผูว้จิยั
ประเมนิโดยตนเองสองครั 
ง แต่ละครั 
งห่างกนัสองสปัดาห ์(intra-rater reliability) ค่าสมัประสทิธสิหสัk มพนัธ์
คอื 0.863 

 คณุสมบตัขิองผูท้รงคณุวุฒ ิ คอื อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอุดมศกึษารายวชิาวจิยั
ทางการศกึษา การวดัและประเมนิผล และอาจารยใ์นโรงเรยีนการศกึษาขั 
นพื
นฐานที�มปีระสบการณ์ดา้น
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การวจิยัในชั 
นเรยีนมากกว่า 3 เรื�อง สาํหรบัรายงานวจิยัในชั 
นเรยีนที�นํามาเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการ
ตรวจสอบคณุภาพเครื�องมอื คอื รายงานการวจิยัในชั 
นเรยีนที�เป็นผลผลติของโครงการพฒันาโรงเรยีน
ตน้แบบและจดัการเรยีนรูท้ ี�เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ของโรงเรยีนสงักดัสาํนักการศกึษากรุงเทพมหานคร  
โดยความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาและสาํนักการศกึษากรงุเทพฯ ปีการศกึษา  
2551-2552  
  2.5 แบบประเมนิความพงึพอใจต่อกจิกรรมประชุมประชาคมวจิยั เป็นแบบสอบถามที�แบ่งเป็น
สองตอน ไดแ้ก่  
     ตอนที� 1 สอบถามขอ้มูลทั �วไปของกลุ่มตวัอย่างที�เขา้ร่วมกจิกรรมประชุมประชาคมวจิยั 
ลกัษณะคาํถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ จาํนวน 8 ขอ้ 
    ตอนที� 2 สอบถามความรูส้กึพงึพอใจต่อกจิกรรมประชุมประชาคมวจิยั ลกัษณะเครื�องมอื
เป็นแบบประมาณคา่ความคดิชนิดมาตรวดั 5 ระดบั จํานวน 16 ขอ้ มปีระเดน็คาํถามเกี�ยวกบับรรยากาศ 
การบรหิารจดัการ เอกสาร/สื�อ เวลา ส่วนจดัแสดง การนําเสนอผลการวิจยัของครูนักวจิยัที�ได้รบัการ
คดัเลอืกจากสมาชกิเครอืข่ายใหเ้ป็นแบบปฏบิตัทิี�ดปีระจําเครอืขา่ยย่อย และการวพิากษ์ของผูท้รงคุณวุฒ ิ
จากวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของความเหน็ต่อคณุภาพดา้นความถูกต้อง เหมาะสมเชงิวชิาการ พบว่า   ค่า
สมัประสทิธคิวามสอดคลอ้งของความเหน็ k (IOC) ประมาณ 0.67-1.00 ขั 
นตอนการพฒันาเครื�องมอืวจิยั
ชนิดนี
ม ีดงันี
  

 (1) ทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัประชุม/โครงการทางวชิาการ สรปุ 
สาระสาํคญั และนิยามศพัท ์ 

 (2) รา่งกระทงคาํถามใหค้รอบคลุมสาระสาํคญัที�สรปุไว ้ 
 (3) ตรวจสอบความตรงเชงิเนื
อหา (content validity) ระหว่างสาระสาํคญัและกระทง 

คาํถามของเครื�องมอื โดยผูท้รงคณุวฒุทิี�มคีวามเชี�ยวชาญดา้นการวจิยัและการวดัประเมนิ การจดักจิกรรม
อบรม จาํนวน 3 ท่าน จากนั 
นวเิคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้งของความคดิเหน็ (IOC) ใชข้อ้คาํถามที�มคีา่
ดชันี 0.67-1.00 และปรบัปรุงรายการต่างๆ ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒ ิ
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การเกบ็รวมรวมขอ้มลูวจิยั แบ่งเป็น 3 ระยะ รายละเอยีดของการปฏบิตัแิต่ละระยะนําเสนอดว้ย
ตาราง 5 W 1 H ดงัต่อไปนี
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ตาราง 6 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยั ระยะที� 1 ออกแบบรปูแบบเครอืข่ายวจิยั    

วตัถุประสงค ์ การปฏบิตักิจิกรรม วธิกีาร/เครื-องมอื ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม สถานที-/เวลา ดชันีวดัคณุภาพ 
1. เพื-อออกแบบรปูแบบ
เครอืขา่ยวจิยัเพื-อพฒันา
ทกัษะการวจิยัในชั %นเรยีน  
 
2. เพื-อวางแผนการใช้
กระบวนการที-ออกแบบ
ใหม ่ตามบรบิทจรงิของ
กลุ่มตวัอย่างการวจิยั 

1. สรุปความตอ้งการของกลุ่มตวัอย่าง
การวจิยั ซึ�งเป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีกบั
กระบวนการ ทั 
งนี
 เพื�อสร้างความพึง
พอใจสงูสดุต่อกระบวนการ 
2. ทบทวน และวิเคราะหก์ระบวนการ
เดิมในมิติของขั 
นตอนที�สร้างคุณค่า 
และที�ไม่สรา้งคณุค่า   
3 .  กํ าหนดวัต ถุ ป ร ะ สง ค์  แล ะ ค่ า
เปาหมายของกระบวนการใหม่้  
4. ออกแบบกระบวนการใหม ่
5. สรา้งคูม่อืปฏบิตังิานทกุงาน และ
เอกสารประกอบ  
6. ประเมนิคุณภาพดา้นความเหมาะสม
เชงิวชิาการ 
7. วางแผนการทดลองใชก้ระบวนการที�
ออกแบบใหมก่บักลุม่ตวัอย่างการวจิยั 
 

การวจิยัเชงิปฏบิตักิารตาม  
แนวปฏบิตักิารออกแบบ
กระบวนการใหม่ มวีธิแีละ
เครื�องมอืที�ใชด้งันี
 
1. สมัภาษณ์เจาะลกึกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั (in-dept 
interview) ที�เป็นนกัวจิยั
หลกัของโครงการเดมิ 
2. การสนทนากลุ่ม (focus 
group discussion) กบั 
แกนนําและครนูกัวจิยัของ
โครงการเดมิ 
3. การสงัเคราะห ์
 วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง 
4. กาํหนดวตัถุประสงค์ 
การปรบัปรงุ และจดัทาํรา่ง
รปูแบบเครอืขา่ยวจิยัใหม ่ 
5. การประเมนิกระบวน 
 การที�ออกแบบใหมโ่ดย
ผูท้รงคุณวุฒเิฉพาะดา้น  

-นกัวจิยัหลกัของ
โครงการเดมิ แกน
นํานกัวจิยั และครู
นกัวจิยั 
-กลุ่มตวัอย่างการ
วจิยัครั %งนี% 
-นกัวจิยัของ
โครงการปจจบุนัั  
-ผูท้รงคุณวุฒดิา้น
การจดัการ
เครอืขา่ย และการ
วจิยั  
 

1.มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัสวนสนุนัทา 
 (ตุลาคม-
พฤศจกิายน 2553) 
 

1. รปูแบบของเครอืขา่ย
วจิยัในสว่นที-เป็น
องคป์ระกอบดา้น
กระบวนการปฏบิตังิาน
เครอืขา่ย และกจิกรรม ที-
ผ่านการประเมนิความ
ถูกตอ้งตามหลกัการ  
2. คู่มอืกระบวนการ  และ
เอกสารประกอบ ที-ผ่านการ
ประเมนิความถูกตอ้งตาม
หลกัการ รายการเอกสาร
ประกอบไดแ้ก่  
2.1 หนงัสอืเรื-อง ความรู้

ปฏบิตั:ิ การจดัการเรยีนรูคู้่
วจิยัจากโครงการวจิยัเดมิ) 
2.2 คู่มอืปฏบิตังิาน

เครอืขา่ย 
  2.3 คู่มอืการตดิต่อสื-อสาร
โดย บลอ็ก  
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ตาราง 7 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยั ระยะที� 2 ทดลองใชร้ปูแบบเครอืขา่ยวจิยัที-ออกแบบใหม่ 
 วตัถุประสงค ์ การปฏบิตักิจิกรรม วธิกีาร/เครื-องมอื ผูร้ว่มกจิกรรม สถานที-/เวลา ดชันีวดัคณุภาพ 

1. เพื-อทดลองใช้
รปูแบบเครอืขา่ย
วจิยัที-ออกแบบไว ้
กบักลุ่มตวัอยา่งการ
วจิยั 
2. เพื-อสะทอ้นผล
การปฏบิตังิาน
เครอืขา่ยวจิยั  
 
 

1. ชี
แจง และทาํความเขา้ใจการ
ดาํเนินงานของโครงการวจิยัฯ 
และรายละเอยีดของกระบวนการที�
ออกแบบไว ้ใหก้บักลุ่มตวัอย่าง
การวจิยั โดยจดัประชมุประกาศ
จดัตั 
งเครอืขา่ย  
2. ทดสอบความรูค้วามเขา้ใจดา้น
การวจิยัก่อนการทดลอง 
3. เครอืขา่ยกลางปฏบิตักิจิกรรม
ตามกระบวนการปฏบิตังิานที�ถูก
ออกแบบขึ
นใหม่ พรอ้มกบัการ
ปฏบิตัติามภาระรบัผดิชอบดา้น
การอาํนวยการเครอืขา่ย  
4. เครอืขา่ยย่อยปฏบิตักิจิกรรม
ตามกระบวนการปฏบิตังิานที�ถูก
ออกแบบขึ
นใหม่ โดยควบคุม
คุณภาพการปฏบิตัดิว้ยดชันวีดั
คุณภาพ 
5.  เครอืขา่ยกลางจดัประชมุ
วเิคราะห ์สรปุผล และสะทอ้น
ความคดิถงึรปูแบบเครอืขา่ยวจิยั 
จากแกนนํา และครนูกัวจิยั 
6. ทดสอบความรูค้วามเขา้ใจดา้น
การวจิยัหลงัการทดลอง 

การวจิยักึ�งทดลองที�มสีิ�งทดลอง
คอื รปูแบบเครอืขา่ยวจิยัที�
ออกแบบขึ
นใหม่:  
1. ประชาสมัพนัธส์รา้งความเขา้ใจ
รว่มกนัระหว่างกลุ่มตวัอยา่งการ
วจิยั กบัผูบ้รหิารโรงเรยีนที-สงักดั 
เกี-ยวกบักจิกรรมของโครงการฯ 
โดยจดหมายชี%แจง  
2. กาํหนดปฏทินิการประชุม
เครอืขา่ยแบบเผชญิหน้าสลบักนั
ระหวา่งเครอืขา่ยกลาง และ
เครอืขา่ยย่อยโดยรวมอย่างน้อย
เดอืนละสองครั %ง  
3. กาํหนดดชันีวดัคุณภาพกาํกบั
กระบวนการ ที-เป็นผลผลติของ
ดาํเนินการวจิยัแต่ละขั %น  
4. การประชุมเครอืขา่ยยอ่ยแบบ
เผชญิหน้าแต่ละครั 
งกลุ่มตวัอย่าง
จะบนัทกึการประชมุ และตอบ
แบบสอบถามที�แสดงใหเ้หน็ถงึ
การปฏบิตักิจิกรรมเครอืขา่ย 
  
 

-นกัวจิยัของ
เครอืขา่ยกลาง 
-วทิยากร
ผูช้าํนาญการดา้น
การวจิยั และการ
วดัประเมนิผล 
-แกนนํานกัวจิยั 
และครนูกัวจิยั 

- มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัสวนสุนนัทา 
 -โรงเรยีนของครนูกัวจิยั 
และแกนนํานกัวจิยั 
 (ธนัวาคม 2553-กนัยายน 
2554) 

-งานวจิยัในชั %นเรยีนที-มี
การเขยีนแบบเป็น
ทางการ และไดร้บัการ
ประเมนิคุณภาพอยูใ่น
ระดบัด ีของกลุ่มตวัอย่าง
การวจิยัคนละ 1 เรื-อง 
- ความคดิเหน็ต่อรปูแบบ
เครอืขา่ย 
- บทสงัเคราะหค์วามรู้
ปฏบิตัดิา้นการวจิยัในชั %น
เรยีน และการปฏบิตังิาน
เครอืขา่ยวจิยั 
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ตาราง 8 ขั %นตอนการดาํเนินการวจิยั ระยะ 3 จดัประชมุประชาคมวจิยั และเขยีนรายงานการวจิยั 

วตัถุประสงค ์ การปฏบิตักิจิกรรม วธิกีาร/เครื-องมอื ผูร้ว่มกจิกรรม สถานที-/เวลา ดชันีวดัคณุภาพ  
1.เพื�อประชาสมัพนัธ์
ผลผลติของโครงการ 
และสรา้งโอกาสใน
การเรยีนรูก้าร
นําเสนอผลการวจิยัใน
ที�ประชุมประชาคม
วจิยัของกลุม่ตวัอย่าง
การวจิยั 
2. เพื�อจดัทาํรายงาน
การวจิยั 

1. ประชมุวางแผนระหว่างเครอืขา่ยกลาง 
และแกนนํานกัวจิยัวางแผนกาํหนด
กจิกรรม 
2. ประชาสมัพนัธไ์ปยงัโรงเรยีนตน้สงักดั
ของกลุ่มตวัอย่าง และอื�นๆ 
3. เครอืขา่ยกลางและเครอืขา่ยยอ่ย
รว่มมอืจดัเตรยีมผลผลติของโครงการ
แสดงต่อที�ประชุมฯ 
4. เครอืขา่ยย่อยแสดงผลผลติในรปูแบบ
ของซุม้จดัแสดงผลผลติของการวจิยั และ
นําผลการวจิยัของแบบปฏบิตัทิี�ดเีพื�อรบั
การวพิากษ์จากผูท้รงคุณวฒุ ิ
5. ประเมนิกจิกรรมประชมุประชาคมวจิยั 
6. สรปุผลโครงการ และเรยีบเรยีงรายงาน
การวจิยั 

1. องคป์ระกอบของการจดั
กจิกรรมประชุมเชงิวชิาการ  
และการประเมนิผล 
2. การเรยีนรูจ้ากวพิากษ์
งานวจิยัโดยผูท้รงคณุวฒุ ิ
3. แบบปฏบิตักิารเขยีนรายงาน
การวจิยัของคณะกรรมการวจิยั
แหง่ชาต ิ
 

-นกัวจิยัของเครอืขา่ย
กลาง 
-กลุ่มตวัอย่างการวจิยั 
-ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการ
วจิยัในชั %นเรยีน 
 

-มหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนสุนนัทา 
(ตุลาคม 2554- 
มนีาคม 2555) 

1. ความพงึพอใจต่อ
การรว่มกจิกรรม
ประชมุประชาคมวจิยั
ของกลุ่มตวัอย่างการ
วจิยั 
2. รายงานการวจิยั
ของโครงการฯ 
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การวเคราะหข้์อมลูิ และสถิตที�ใช้ิ  
 การวจิยัครั 
งนี
เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารที�มขีอ้มูลรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างเปาหมายการวจิยั้

ท ั 
งเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ การวเิคราะหข์อ้มลูดาํเนินการดงัรายการต่อไปนี
 
 การวเคราะหข้์อมลูิ เชงคณุภาพ  ิ  
   การวเิคราะห์เชงิเนื
อหา (content analysis) ขอ้มูลจากการระดมสมองการวเิคราะหร์ปูแบบ
เครอืขา่ยวจิยั บทสรปุและสะทอ้นผลรปูแบบเครอืขา่ยวจิยั 
 การวเคราะหข้์อมลูเชงปรมาณ ิ ิ ิ  
   ขอ้มูลเชิงปรมิาณในการวจิยัครั %งนี%  ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากการรวบรวมด้วยเครื-องมอืวจิยัประเภท
มาตรประมาณคา่ความคดิ 5 ระดบั และแบบทดสอบประเมนิความรูเ้ชงิวชิาการ การวเิคราะหข์อ้มูลและสถติิ
ที-ใชใ้นการวเิคราะห ์เพื-อบรรยายพื%นฐานภูมหิลงัของกลุ่มตวัอย่าง และเพื-อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั มดีงันี% 
   1. การวเิคราะหข์อ้มลูเกี-ยวกบัพื%นฐานภูมหิลงัของกลุม่ตวัอยา่ง ดว้ยคา่ความถี- รอ้ยละ 
คา่เฉลี-ย และสว่นเบี-ยงเบนมาตรฐาน 
   2. การวเิคราะหข์อ้มลูเพื-อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั มดีงันี% 
    2.1 ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง และการประเมนิคณุภาพของการวจิยั ใชว้ธิี
วเิคราะหค่์าเฉลี-ย และส่วนเบี-ยงเบนมาตรฐาน 
    2.2 คะแนนการทดสอบความรูพ้ื%นฐานทางการวจิยั ใชก้ารวเิคราะหค์า่เฉลี-ย และส่วน
เบี-ยงเบนมาตรฐาน และวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี-ยของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงักจิกรรมเครอืขา่ย 
แบบกลุ่มสมัพนัธ ์(independent-sample t-test)  
    2.3 การวเิคราะหค์า่เปาหมายของดชันีวดัคุณภาพรปูแบบเครอืขา่ยที-กําหนดไว ้ใชว้ธิี้

วเิคราะหค่์าความถี- และรอ้ยละ  
   ระดบัความคดิเหน็ที-กาํหนดในเครอืมอืวจิยัแต่ละประเภท และเกณฑป์ระเมนิใชว้ธิี
คาํนวณตามแนวคดิของ บุญชม ศรสีะอาด (2547) ดงันี% 
 ระดบัคณุภาพในแบบประเมนรายงานการวจยัในชั )นเรียนิ ิ  
 ระดบั 5   หมายถงึ   หวัขอ้ที�ประเมนิมคุีณภาพครบถว้นทกุประเดน็ 
  ระดบั 4   หมายถงึ   หวัขอ้ที�ประเมนิมคุีณภาพไม่ครบถว้นขาด 1 ประเดน็ 
 ระดบั 3   หมายถงึ   หวัขอ้ทปีระเมนิมคุีณภาพไม่ครบถว้นขาด 2 ประเดน็ 
                    ระดบั 2   หมายถงึ   หวัขอ้ที�ประเมนิมคุีณภาพไม่ครบถว้นขาด 3 ประเดน็ 
         ระดบั 1   หมายถงึ   หวัขอ้ที�ประเมนิมคุีณภาพไม่ครบถว้นทุกประเดน็  
 เกณฑ์ตดัสนระดบัคณุภาพแตละระดบั และความหมาย ิ ่  
  1.00-1.49   หมายถงึ คุณภาพของงานวจิยัอยูใ่นระดบัตอ้งแกไ้ข/ปรบัปรงุ 
 1.50-2.49   หมายถงึ คุณภาพของงานวจิยัอยูใ่นระดบัคอ่นขา้งตํ�า 
 2.50-3.49   หมายถงึ คุณภาพของงานวจิยัอยูใ่นระดบัพอใช้ 
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   3.50-4.49   หมายถงึ  คณุภาพของงานวจิยัอยูใ่นระดบัด ี
   4.50-5.00   หมายถงึ  คณุภาพของงานวจิยัอยูใ่นระดบัดมีาก 

ความเหน็ตามการรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างต่อรปูแบบของเครอืข่าย และความพงึพอใจ
ต่อกจิกรรมประชุมประชาคมวจิยั ทาํการวเิคราะห์คา่เฉลี-ย และแปลความหมายโดยเทยีบกบัเกณฑ ์ดงันี% 
(บุญชม ศรสีะอาด, 2547) 
   ระดบัความคดิ เหน็จากการสอบถามการรบัรู้ และความพึงพอใจ  
 ระดบั 5   หมายถงึ   มกีารปฏบิตัทิี-เหมาะสมมากที-สดุ/พงึพอใจมากที�สุด 
  ระดบั 4   หมายถงึ   มกีารปฏบิตัทิี-เหมาะสมมาก/พงึพอใจมาก 
 ระดบั 3   หมายถงึ   มกีารปฏบิตัทิี-เหมาะสมพอสมควร/พงึพอใจปานกลาง 
                    ระดบั 2 หมายถงึ   มกีารปฏบิตัทิี-เหมาะสมน้อย/พงึพอใจน้อย 
           ระดบั 1  หมายถงึ   มกีารปฏบิตัทิี-เหมาะสมน้อยที-สุด/พงึพอใจน้อยที�สุด 
  เกณฑค์าระดบัคะแนน่  
                              4.50 – 5.00     หมายถงึ     มกีารปฏบิตัทิี-เหมาะสมมากที-สดุ/พงึพอใจมากที�สุด 

3.50 – 4.49     หมายถงึ     มกีารปฏบิตัทิี-เหมาะสมมาก/พงึพอใจมาก 
                              2.50 – 3.49     หมายถงึ มกีารปฏบิตัทิี-เหมาะสมพอสมควร/พงึพอใจปานกลาง 
                              1.50 – 2.49     หมายถงึ มกีารปฏบิตัทิี-เหมาะสมน้อย/พงึพอใจน้อย 
  1.00 – 1.49     หมายถงึ     มกีารปฏบิตัทิี-เหมาะสมน้อยที-สุด/พงึพอใจน้อยที�สดุ 
 ระดบัความเหน็ของผูท้รงคณุวุฒปิระเมนิความเหมาะสมเชงิวชิาการของ
กระบวนการและคูม่อืกระบวนการที-ออกแบบใหม ่ใชค้า่แทนความคดิเหน็ ดงันี%  (สุวมิล  ตริกานนัท์, 2542)   
       + 1 หมายถงึ    สอดคลอ้ง 
          0 หมายถงึ    ไมแ่น่ใจ 
        - 1      หมายถงึ    ไม่สอดคลอ้ง 
      เกณฑก์ารแปลความหมาย 
      0.50 ถงึ 1.00  หมายถึง  มีความสอดคล้องระหว่างความคิดเห็นในระดับที-
สามารถนําผลไปใชไ้ด ้
      – 1.00 ถงึ 0.49  หมายถงึ  มคีวามสอดคลอ้งระหว่างความคดิเหน็ระดบัตํ-า  ยงัไม
สามารถนําผลไปใชไ้ด ้
        ค่าความสอดคล้องต้องมีค่า 0.50 ขึ%นไปจงึจะถือได้ว่าเครื-องมือวจิยัที-ไดร้บัการ
ประเมนิมคีวามเหมาะสมเชงิวชิาการเป็นที-ยอมรบัได ้
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บทที� 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
 การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยั และพฒันารปูแบบเครอืขา่ยวจิยัเพื#อพฒันา
ทกัษะการทาํวจิยัในชั (นเรยีนครั (งนี( ไดแ้บ่งหวัขอ้การนําเสนอตามลาํดบัของวตัถุประสงคก์ารวจิยัเป็น 
ตอนๆ ดงันี( 

 ตอนที# 1 ผลการสะทอ้นความคดิรปูแบบของเครอืข่ายวจิยัเดมิ 
 ตอนที# 2 ผลการออกแบบรปูแบบของเครอืข่ายวจิยัใหม่ 
 ตอนที# 3 ผลการพฒันาคู่มอืการปฏบิตังิานเครอืข่าย 
 ตอนที# 4 ผลการทดลองใชร้ปูแบบของเครอืข่ายวจิยัที#ออกแบบใหม่ 

ตอนที# 5 ผลการจดักจิกรรมประชุมประชาคมวจิยั  

ตอนที� 1 ผลการสะท้อนความคดิ รปูแบบของเครือขายวจยัเดม่ ิ ิ  
 ผลการสะทอ้นความคดิรปูแบบของเครอืขา่ยวจิยัเดมิ ไดจ้ากการระดมสมอง (brainstorming) 
ของนกัวจิยัชุดเดมิ จากโครงการวจิยัและพฒันาหลกัสตูรทกัษะการทําวจิยัในชั (นเรยีนของครปูระจาํการ  
ทุนสนับสนุนการวจิยัจากคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ ประจาํปี พ.ศ. 2552 จาํนวน 5 คน รว่มกบักลุ่ม
ตวัอยา่งการวจิยัของโครงการนั (นที#ทาํหน้าที#เป็นแกนนํานกัวจิยั จาํนวน 3 คน และครนูกัวจิยั จาํนวน 3 
คน รวมจาํนวนทั (งสิ(น 11 คน ผลการวจิยันําเสนอเป็นความเรยีง ตามลาํดบัความถี#ของความคดิเหน็ 
และขอ้สรปุรปูแบบเครอืขา่ยวจิยัใหมใ่นรปูแบบของผงักระบวนการรปูแบบเครอืข่ายวจิยั เพื#อความ
สะดวกในการศกึษาของสมาชกิเครอืขา่ย  

 ตอนที� 1.1 ข้อสรปุรปูแบบเครือขายวจยัเดม่ ิ ิ  
 ผลการทบทวนกระบวนการปฏบิตังิานเครอืข่ายวจิยัเดมิ ตามกรอบการคดิทบทวนจากการจดั
กจิกรรมการประชุมเครอืขา่ยกลาง เครอืขา่ยยอ่ย เอกสารประกอบกจิกรรมเครอืขา่ย และวธิกีารทาํงาน
ของเครอืขา่ยยอ่ย ทาํใหไ้ดข้อ้สรปุที#แสดงถงึจดุแขง็และจดุควรปรบัปรงุ ดงัปรากฏในตาราง 1 และ 3 

ตาราง 9 ขอ้สรปุจากระดมสมองทบทวนกระบวนการปฏบิตังิานของเครอืข่ายวจิยัเดมิ 
ข้อสรปุจากการระดมสมอง  หวัข้องาน 

(ผู้รบัผดชอบิ ) กจกรรมที�ปฏบตัิ ิ ิ  จดุแขง็ จดุควรปรบัปรงุ  
1. สรา้งความรู/้
ความเขา้ใจแกน
นํา และนกัวจิยั 
(เครือขายกลาง่ ) 

1.จดัประชมุเครอืขา่ยกลาง
เฉพาะแกนนํา และนกัวจิยั 
2. อบรมความรูด้า้นรปูแบบ
เอกสารการวจิยั เทคนิค  

ผูป้ฏบิตังิานมคีวามรู/้ความ
เขา้ใจถงึเทคนิควธิทีี#จะใช้
เป็นเครื#องมอืระหว่างการ
ปฏบิตังิานเครอืขา่ย 

การชี(แจงถงึขอบเขตของ
บทบาทตามหน้าที#ที#ไดร้บั
มอบหมายยงัไมก่ระจ่าง
ถงึแมจ้ะเขยีนกาํหนดไว ้
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ตาราง 9 (ต่อ)  
ข้อสรปุจากการระดมสมอง หวัข้องาน 

 กจกรรมที�ปฏบตัิ ิ ิ  จดุแขง็ จดุควรปรบัปรงุ  
 วธิกีารจดัการความรู ้

เทคนิคการตั (งคาํถามเพื#อให้
เกดิการคดิเชงิสะทอ้นใน
งานวจิยั และวธิปีฏบิตัแิละ
จดักจิกรรมทบทวนหลงัการ
ปฏบิตังิาน (AAR) (1-2 
ชม./หวัขอ้) 

 อยา่งชดัเจนจงึทาํใหก้าร
ปฏบิตังิานมุง่สูเ่ปาหมายได้้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. ประกาศจดัตั (ง
เครอืขา่ยและ
อบรมสรา้งกรอบ
ความคดิ/
ออกแบบการวจิยั 
(6-7 ชม.) 
(เครอืขา่ยกลาง) 

1. เครอืขา่ยกลางจดัประชมุ
ชี(แจงหลกัสตูร  
2. ประกาศจดัตั (งเครอืขา่ย 
3. ฝึกปฏบิตักิารเขยีน
โครงการ 

1. ผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการ
มาครบถว้น  
2. สมาชกิเครอืขา่ยยอ่ย
ทาํงานในโรงเรยีนใกลเ้คยีง
กนั ไมม่ปีญหาเรื#องการั

เดนิทาง 

1. การฝึกเขยีน
โครงการวจิยัในวนัแรก
กอ่ใหเ้กดิปญหั ากบัคนที#ไม่
เคยทาํวจิยัเลย 
2. ใชเ้วลานานนกัวจิยั
บางสว่นไมส่ามารถอยูร่ว่ม
กจิกรรมไมไ่ดต้ลอดวนั 
3. สมาชกิคนละกลุ่มสาระฯ  

2. พฒันา
นวตักรรมการ 
สอน (ม.ิย. 2552)  

(เครือขายยอย่ ่ )  
 

-เครอืขา่ยยอ่ยจดัประชมุ
แลกเปลี#ยนความคดิ 1 ครั (ง 
-เครอืขา่ยกลางจดัประชมุ
เพื#อใหส้มาชกิเครอืขา่ย
ศกึษาตวัอยา่งแบบปฏบิตัทิี#
ดขีองครนูกัวจิยั และแกน
นํานกัวจิยัอยา่งละ 1 ทา่น
พรอ้มทั (งจดัอบรมหวัขอ้ 
นวตักรรมและการหา
ประสทิธภิาพ และการใช้
งานบลอก หวัขอ้ละ 2 ชม.  
- เครอืขา่ยกลางจดัประชมุ
แกนนํา (3 ชั #วโมง)  

1.มกีารแลกเปลี#ยนเรยีนรู้
ระหว่างเพื#อนสมาชกิ
ภายในเครอืขา่ย และต่าง
เครอืขา่ย 
2. การประชมุแกนนําของ
เครอืขา่ยกลางทาํให ้
สามารถนิเทศตดิตาม
ความกา้วหน้า อปุสรรคของ
สมาชกิ และสภาพการ
บรหิารจดัการเครอืขา่ย  
3. การใหค้วามรูส้องหวัขอ้
ดงักล่าวเป็นสิ#งที#ตรงความ
ตอ้งการของสมาชกิ 

1. ระยะเวลาจาํกดัจงึทาํให้
โอกาสในการนําเสนอ
โครงการทาํไดเ้พยีงครู
นกัวจิยัที#เป็นตวัแทน
เครอืขา่ยละคน 
2. สมาชกิเครอืขา่ยกว่าครึ#ง
ทาํงานไมเ่สรจ็ตามกาํหนด 
3. แกนนํานกัวจิยัตอ้งใช้
เวลาในการมารว่มประชมุ
เครอืขา่ยกลางอกี 1 วนั 
4. ระยะเวลาการอบรมน้อย
มาก ควรแยกวนัจดัอบรม 
และควรเพิ#มหวัขอ้เครื#องมอื
วดัผล 

3. วเิคราะหแ์ละ
สรปุผลการวจิยั 
(ก.ค. 2552) 
 

1.เครอืขา่ยยอ่ยจดัประชมุ
แลกเปลี#ยนความคดิ 1 ครั (ง 
2. เครอืขา่ยกลางจดัประชมุ 
ครั (งที# 2 เพื#อใหค้รนูกัวจิยั 

1. สมาชกิเครอืขา่ยไดร้บั
การกระตุน้ และชว่ยเหลอื  
จากเพื#อนสมาชกิภายใน
เครอืขา่ย 

1. การมรีางวลัเป็นสิ#งจงูใจ
อาจเป็นตวัแปรแทรกซอ้น 
เรื#องการทุม้เทการทาํงาน 
และสรา้งความทอ้ถอย 
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ตาราง 9 (ต่อ)  
ข้อสรปุจากการระดมสมอง หวัข้องาน 

 กจกรรมที�ปฏบตัิ ิ ิ  จดุแขง็ จดุควรปรบัปรงุ  
 (เครือขาย่
กลางและ
เครือขายยอย่ ่ ) 
 

ไดนํ้าเสนอนวตักรรมและ
แผนการสอน (3 ชั #วโมง) 
4. เครอืขา่ยกลางจดัประชมุ
แกนนํา และมอบรางวลั
เครอืขา่ยที#มกีจิกรรมดเีด่น 
 (3 ชั #วโมง) 
5. สมาชกิเครอืขา่ยเล่า
ประสบการณ์การทาํวจิยั และ
แกนนําฝึกสงัเคราะหก์ารวจิยั 

2. แกนนําเครอืขา่ยที#ไดร้บั
รางวลัเกดิกาํลงัใจ 

สาํหรบัผูท้ี#ไมไ่ดร้บัรางวลั 
เนื#องจากความสาํเรจ็ของ
เครอืขา่ยสว่นหนึ#งเกดิจาก
คณุภาพของสมาชกิ
เครอืขา่ยทกุคน 

4. เขยีน
รายงานการวจิยั 
(ส.ค. 2552) 
(เครือขาย่
ยอย่ )  

1. เครอืขา่ยยอ่ยจดัประชมุ
แลกเปลี#ยนความคดิ 1 ครั (ง 
2. เครอืขา่ยกลางจดัประชมุ
ครั (งที# 3 อบรมการเขยีน
รายงานการวจิยัและฝึก
ปฏบิตักิารเขยีน 
3. สมาชกิเครอืขา่ยเล่า
ประสบการณ์การทาํวจิยั และ
แกนนําฝึกสงัเคราะหก์ารวจิยั 

สมาชกิเครอืขา่ยไดร้บัการ
ฝึกสะทอ้นความคดิ ขณะที#
แกนนําไดร้บัการฝึกวธิี
สงัเคราะหง์านวจิยั 

1. ระยะเวลาที#ใชใ้นการ
ดาํเนินกจิกรรมคอ่นขา้ง
น้อย  
2. สมาชกิเครอืขา่ย
สว่นมากทาํงานไมท่นัตาม
กาํหนด 

5. ทบทวนและ
สรปุผลการ
ปฏบิตังิาน 
(ก.ย. 2552) 
(เครือขาย่
กลาง) 

1. กจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์
2. เครอืขา่ยยอ่ยประชมุ
ทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน
โดยการสะทอ้นความคดิของ
สมาชกิเครอืขา่ย 
3.การสมัภาษณ์เจาะลกึแกน
นําเครอืขา่ย 

1. การจดักจิกรรมกลุ่ม
สมัพนัธท์าํใหส้มาชกิเริ#มเปิด
ใจตวัเอง และทาํความรูจ้กั
สมาชกิครอืขา่ยอื#นๆ มาก
ขึ(น 
2. ทาํใหไ้ดผ้ลการทบทวน
หลงัการปฏบิตังิานของ
สมาชกิเครอืขา่ยไดร้อบคลุม
หวัขอ้สาํคญัสองเรื#อง คอื 
การทาํงานของเครอืขา่ย 
และเทคนิคการทาํวจิยัในชั (น
เรยีน 

1. กจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ์
น่าจะเป็นประโยชน์มาก
หากจดัในระยะประกาศ
จดัตั (งเครอืขา่ย 
2. การอาํนวยความสะดวก
เรื#องสถานที#จดัประชมุควร
เอื(อต่อการระดมความคดิ 
3. อาจใชว้ธิรีวบรวมขอ้มลู
ดว้ยแบบสอบถามเพิ#มเตมิ 

 ผลการทบทวนการปฏบิตังิานเครอืขา่ยโดยการระดมสมองระหว่างนกัวจิยั และสมาชกิ
เครอืขา่ยวจิยัเดมิ พบว่า งานสาํคญัที#เครอืข่ายกลางตอ้งดาํเนินการ ไดแ้ก่ งานสรา้งความรู/้ความเขา้ใจ
โครงการแก่คณะนกัวจิยั งานประกาศจดัตั (งเครอืขา่ย งานพฒันาความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่สมาชกิ
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เครอืขา่ยวจิยั ดา้นการวจิยัในชั (นเรยีน และกระบวนการเครอืข่ายวจิยั งานทบทวนสรุปผลการ
ดาํเนินงาน สาํหรบังานของสมาชกิเครอืขา่ยยอ่ย ไดแ้ก่ งานประชุมเครอืข่าย งานดาํเนินการตาม
ขั (นตอนวจิยัในชั (นเรยีน และงานที#เครอืขา่ยกลางและเครอืขา่ยยอ่ยตอ้งรว่มมอืกนัคอื งานจดัประชุมเวที
ประชาคมวจิยั  
ตาราง 10 ผลการระดมสมองทบทวนเอกสารเครอืข่าย  

ข้อสรปุจากการระดมสมอง รายการเอกสาร
เครือขาย ่  จดุแขง็ จดุควรปรบัปรงุ 

1. เอกสารหลกัสตูร
การพฒันาทกัษะการ
ทาํวจิยัในชั (นเรยีน  

หวัขอ้ภายในมคีวามครอบคลมุประเดน็
สาํคญัที#สมาชกิเครอืขา่ยควรทราบในระยะ
ประกาศจดัตั (งเครอืขา่ย และรปูเล่มกะทดัรดั  

การใชค้าํว่า “หลกัสตูร” ในหลายๆที#
ทาํใหเ้กดิความสบัสนว่าเป็น หลกัสตูร
อบรมเชงิปฏบิตักิารทั #วๆ ไป  

2. คูม่อืการปฏบิตังิาน
เครอืขา่ยวจิยั สาํหรบั
สมาชกิเครอืขา่ยและ
นกัวจิยั 

- หวัขอ้ “โครงการวจิยัฯ” ทาํใหส้มาชกิทราบ
วตัถุประสงคแ์ละความเป็นมาของโครงการฯ  
- มรีายชื#อสมาชกิและเบอรโ์ทรตดิต่อ 

เนื(อหาสว่นมากซํ(าซอ้นกบัเอกสา
หลกัสตูร การเรยีนรูก้ารใชง้านบลอก 
แนวการจดัประชมุเครอืขา่ยยอ่ย อาจ
จดักลุ่มหวัขอ้ทาํเล่มใหม ่

3. คูม่อืการเขา้รว่ม
ประชมุเครอืขา่ยวจิยั 
สาํหรบันกัวจิยั 

ใชป้ระกอบการประชมุนกัวจิยัเพื#อสรา้ง
ความเขา้ใจงานตามบทบาทหน้าที#ไดด้ ี

เนื(อหาซํ(าซอ้นกบัคูม่อืปฏบิตังิา
เครอืขา่ย  

4. คูม่อืจดัประชมุ
เครอืขา่ย สาํหรบัแกน
นํานกัวจิยัและนกัวจิยั 

ใชป้ระกอบการประชมุแกนนํานกัวจิยัเพื#อ
สรา้งความเขา้ใจงานตามบทบาทหน้าที#ไดด้ ี

เนื(อหาซํ(าซอ้นกบัคูม่อืปฏบิตังิา
เครอืขา่ย 

5.แบบสรปุผลการจดั
ประชมุเครอืขา่ยวจิยั
ของแกนนํา 

ตาราง “สรปุผลงานวจิยัที#เป็นแบบอยา่งที#ดี
ของเครอืขา่ย” ที#ใหส้มาชกิเครอืขา่ย
พจิารณารว่มกนัในการประชมุแต่ละครั (ง  

ควรเปลี#ยนจากการกรอกชื#อสมาชกิที#
เป็นแบบอยา่งที#ด ีเป็นวธิปีฏบิตังิานที#
เป็นแบบปฏบิตัทิี#ดแีต่ละครั (งเพื#อเป็น
บทเรยีนรูแ้กค่นอื#น 

6. คูม่อืที#เป็นเอกสาร
ประกอบการศกึษา
ดว้ยตนเองของ
สมาชกิเครอืขา่ย 
ไดแ้ก ่ 
6.1 คูม่อืปฏบิตังิาน
เขยีนโครงการวจิยั 
6.2 คูม่อืการเขยีน
เอกสารรายงานการ
วจิยั  
6.3 คูม่อืการนําเสนอ
ผลการวจิยั 

เนื(อหาในคูม่อืเป็นประโยชน์ต่อผูท้าํหน้าที#
อบรม และผูร้บัการอบรม ประกอบดว้ย 
ตวัอยา่ง ผลลพัธก์ารอบรม วธิดีาํเนินการ
วจิยัจนไดผ้ลลพัธต์ามลาํดบัหวัขอ้ใน
โครงการวจิยัมเีนื(อหาสาระที#ชว่ยเสรมิ
ความรูด้า้นการวจิยัในชั (นเรยีน และตวัอยา่ง
ของโครงการที#สมบรูณ์ ทาํใหเ้ป็นภาพรวม
ของงาน 

-กาํหนดกลุ่มผูใ้ชคู้ม่อืใหช้ดัเจนว่าควร
เป็นแกนนํานกัวจิยั หรอืครนูกัวจิยั 
เพื#อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุของคูม่อื 
-ปรบัเนื(อหาบางตอนที#ซํ(าซอ้นกบัใ
คูม่อื  
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ตาราง 10 (ต่อ)  
ข้อสรปุจากการระดมสมอง รายการเอกสารเครือขาย ่  

จดุแขง็ จดุควรปรบัปรงุ 
7. หนงัสอืประกอบการศกึษา  
7.1 บทความทางวชิาการเรื#อง 
เครอืขา่ยวจิยัและเครอืขา่ย
ทางการศกึษา  
7.2 หนงัสอืการวจิยัปฏบิตักิารใน
ชั (นเรยีนตามแบบจาํลองคณุภาพ 

  

8. จดหมายขา่วประจาํเดอืนชื#อ 
“สารเครอืขา่ยวจิยั” ใชใ้นการ
ประชาสมัพนัธก์จิกรรมเครอืขา่ย
จาํนวน 4 ฉบบั 

- แจง้ความคบืหน้า กจิกรรม
เครอืขา่ยแกผู่บ้รหิารโรงเรยีนตน้
สงักดัของสมาชกิเครอืขา่ย 
 

- กาํหนดกลุ่มเปาหมายใหช้ดัเจน้

เพื#อการคดัสรรหวัขอ้ขา่วให้
เหมาะสม และลดความซํ(าซอ้นกั
เนื(อหาที#มใีนคูม่อื  
- สมาชกิสว่นมากแจง้ว่าไมไ่ดร้บั 

 ขอ้สรปุการระดมสมองตามตาราง คอื เอกสารแบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ คู่มอืการปฏบิตังิาน
เครอืขา่ย คู่มอืการทําวจิยัในชั (นเรยีน หนงัสอืประกอบการศกึษาเพิ#มเตมิ และจดหมายขา่ว
ประชาสมัพนัธ ์สาํหรบัประเดน็ที#ตอ้งปรบั คอื ความซํ(าซอ้นของเนื(อหา และการระบุกลุ่มผูใ้ชท้ี#ชดัเจนเพื#
การเสนอเนื(อหาที#ตรงกบัประโยชน์ใชส้อย เปลี#ยนการใหร้ะบุชื#อบุคคลที#เป็นแบบปฏบิตัทิี#ดเีป็นระบุวธิ/ี
แนวปฏบิตัทิี#ไดร้บัการยอมรบัจากเครอืขา่ยของตนว่าเป็นแบบปฏบิตัทิี#ด ี

ตาราง 11 ผลการระดมสมองทบทวนกจิกรรมส่งเสรมิการรว่มมอืรวมพลงัของสมาชกิเครอืขา่ย 
ข้อสรปุจากการระดมสมอง 

รายการกจกรรมที�กาํหนดิ  
จดุแขง็ จดุควรปรบัปรงุ 

กจิกรรมเล่าเรื#อง และเขยีนบนัทกึ 
(story-telling) 

สมาชกิเครอืขา่ยเรยีนรูว้ธิี
ทบทวนความคดิ และเขยีน
บนัทกึสิ#งที#ตนเองทาํ 

เนื(อหากจิกรรมมกัซํ(าๆ ไมล่กึซึ(
พอจนเหน็เทคนิควธิปีฏบิตัทิี#เป็น
ความรูจ้ากการปฏบิตั ิ

กจิกรรมเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ(lesson 
learned) 

เป็นกจิกรรมที#เอื(อต่อการ
ทบทวนความคดิ 

สมาชกิยงัตอ้งไดร้บัการฝึก
ทบทวนความคดิของตนเอง 

กจิกรรมคน้หาแบบปฏบิตัทิี#ด ี(best 
practice) 

เป็นกจิกรรมที#ชว่ยเหลอืครู
นกัวจิยัที#ออ่นประสบการณ์ไดด้ ี

มกัไมม่แีบบปฏบิตัใิหเ้ลอืก
เนื#องจากสว่นใหญ่ทาํงานไม่
เสรจ็ทนัตามระยะการประชมุ 

กจิกรรมชว่ยเพื#อน (peer- assisted) มกีารระดมความคดิแบบ
กลัยาณมติรชว่ยเหลอืผูท้ี#ออ่น
ประสบการณ์ไดด้ ี

สมาชกิที#เปิดใจยอมรบัตนเอง
และเพื#อนจะไดป้ระโยชน์
มากกว่าคนที#ปิดใจ 
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ตาราง 11 (ต่อ)  
ข้อสรปุจากการระดมสมอง 

รายการกจกรรมที�กาํหนดิ  
จดุแขง็ จดุควรปรบัปรงุ 

กจิกรรมทบทวนหลงัการปฏบิตั ิ(after 
action review, AAR) 

เป็นกจิกรรมที#ชว่ยเสรมิกจิกรรม
แลกเปลี#ยนเรยีนรูไ้ดด้ ี

สมาชกิที#ถ่ายทอดความคดิมกั
เป็นคนเดมิ 

กจิกรรมจดัประชมุประชาคมวจิยั 
(research forum)  

สรา้งแรงจงูใจที#ดแีกส่มาชกิ
เครอืขา่ยทกุคน เพราะไดร้บัการ
ยอมรบัจากองคก์รตน้สงักดัของ
ตนเองสง่ตวัแทนเขา้รว่ม 

สถานที#จดัไมส่ะดวกในการ
เตรยีมพรอ้มของการจดั 

 
 กจิกรรมเครอืข่ายยอ่ยดงักล่าวช่วยใหส้มาชกิเครอืข่ายมแีนวทางการเรยีนรูผ้ลการปฏบิตัขิอง
ตนเอง และแลกเปลี#ยนเรยีนรูร้ะหว่างเพื#อนรวมวชิาชพีที#ชดัเจนว่าตนเองตอ้งทาํอะไร อยา่งไร ซึ#งสรปุ
ตามลาํดบัขั (นตอนขณะจดัประชุมเครอืข่าย คอื ขั (นแรกสมาชกิแต่ละคนจะทบทวนวธิปีฏบิตังิานตาม
ขั (นตอนการวจิยัของตนเอง และจดบนัทกึ (After Action Review, AAR) ขั (นที# 2 เล่าเรื#องที#บนัทกึ 
(storytelling) เพื#อรายงานความกา้วหน้าและเทคนิควธิดีําเนินการวจิยัอย่างมปีระสทิธภิาพ ต่อที#ประชุม
เครอืขา่ยยอ่ย ขั (น 3 ซกัถามปญหาั /ปรกึษาที#ประชุมกรณมีอุีปสรรคที#ไมท่ราบว่าจะดาํเนินการอย่างไร 
ขั (น 4 แสดงความคดิเหน็หรอืใหค้าํแนะนําเพื#อนสมาชกิที#มคีําถาม/ตอ้งการคาํแนะนําจากที#ประชุม 
(peer- assisted) และขั (น 5 สมาชกิในเครอืขา่ยช่วยกนัสรุปสิ#งที#ไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตัขิองเพื#อน
สมาชกิ (lesson learned) และยอมรบัว่าเป็นแบบปฏบิตัทิี#ดตีามขั (นตอนวจิยั และเทคนิควธิแีกไ้ขปญหาั

อุปสรรคการดําเนินการวจิยั (best practice) ซึ#งการจะทาํตามขั (นตอนต่างๆ ไดส้มาชกิเครอืข่ายตอ้งมี
ทกัษะการปฏบิตัซิึ#งพบว่าที#ควรตอ้งปรบัปรงุคอื กระบวนการคดิทบทวนหลงัการปฏบิตังิานของครู
นกัวจิยัแต่ละคน เพื#อใหส้ามารถสกดัสิ#งที#เป็นเทคนิควธิปีฏบิตัทิี#มปีระสทิธภิาพ  
 

ตอนที� 1.2 ข้อสรปุรปูแบบเครือขายวจยัใหม่ ่ิ  
ผลของการบูรณาการกระบวนการปฏบิตังิานของรปูแบบเครอืขา่ยวจิยัใหม ่ โดยการนําประเดน็

ที#เป็นจดุควรปรบัปรงุของรปูแบบเครอืข่ายวจิยัเดมิที#ไดจ้ากการระดมสมองทบทวนกระบวนการเดมิ กบั
หลกัการสาํคญัที#สงัเคราะหไ์ดจ้ากบททบทวนวรรณกรรมที#เกี#ยวขอ้ง ไดข้อ้สรุปประเดน็ที#ควรปรบัปรงุ
ในแต่ละงานของรปูแบบเครอืขา่ยวจิยัใหม ่แสดงดงัตารางต่อไปนี( 
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ตาราง 12 ประเดน็ที#ควรปรบัปรงุในรปูแบบเครอืข่ายวจิยัใหมด่า้นกระบวนการปฏบิตังิาน 
ประเดน็ที#ควรปรบัปรงุจากรปู
แบบเดมิ 

ประเดน็ที#สงัเคราะหจ์ากทฤษฎ ี ประเดน็ที#ควรปรบัปรงุในรปูแบบ
ใหม ่

1. ปรบัการชี(แจงขอบเขตของ
บทบาทตามหน้าที#ของสมาชกิให้
ชดัเจน และมทีศิทางมุง่เน้น
วตัถุประสงคข์องเครอืขา่ย 
2. การเขยีนโครงการวจิยัในวนั
แรกกอ่ใหเ้กดิปญหากบัคนที#ไมเ่คยั

ทาํวจิยั 
3.  การจดักจิกรรมเชา้-บ่ายทาํให้
สมาชกิบางสว่นไมส่ามารถอยูร่ว่ม
กจิกรรมไมไ่ดต้ลอดวนั 
4. สมาชกิคนละกลุ่มสาระยากต่อ
การแลกเปลี#ยนประสบการณ์ดา้น
การสอน 
5. สมาชกิเครอืขา่ยสว่นมาก
ทาํงานไมท่นัตามกาํหนด จงึไมม่ี
ประเดน็มาประชมุระดมสมอง  
6. กจิกรรมกลุ่มสมัพนัธน่์าจะเป็น
ประโยชน์มากหากจดัในระยะ
ประกาศจดัตั (งเครอืขา่ย 
7. การอาํนวยความสะดวกเรื#อง
สถานที#จดัประชมุสรปุผลควรเอื(อ
ต่อการระดมความคดิ และเพิ#มวธิี
กจกรรมเครือขายยอยิ ่ ่  
1. เนื(อหากจิกรรมมกัซํ(าๆ ไมล่กึซึ(
พอจนเหน็เทคนิควธิปีฏบิตัทิี#เป็น
ความรูจ้ากการปฏบิตั ิ
2. สมาชกิยงัตอ้งไดร้บัการฝึก
สะทอ้นความคดิของตนเอง 
3. มกัไมม่แีบบปฏบิตัใิหเ้ลอืก
เนื#องจากสว่นใหญ่ทาํงานไมเ่สรจ็
ทนัตามระยะการประชมุ 
4. สมาชกิที#เปิดใจรบัจะได้
ประโยชน์มากกว่าคนอื#น 

1. โครงสรา้งสมาชกิเครอืขา่ยที#ไม่
แบ่งเป็นระดบัชั (น มคีวามเป็นอสิระ
ระหว่างเครอืขา่ย และไมม่ี
ผลกระทบต่อความเป็นอสิระของ
บุคคลและองคก์ร 
2. วธิทีาํงานกจิกรรมเครอืขา่ยแบบ
แนวราบ มกีารบรหิารจดัการ
ภายในเครอืขา่ยกนัเอง เพื#อให้
สมาชกิเครอืขา่ยทกุคนบรรลุตาม
วตัถุประสงคท์ี#เป็นประโยชน์
รว่มกนั 
3. สนบัสนุนใหเ้กดิการแลกเปลี#ยน
เรยีนรู ้การรวมพลงั การมสีว่นรว่ม 
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
โครงสรา้งหน้าที# 
4. สนบัสนุนดา้นทรพัยากรในการ
ทาํงานเพื#อความสาํเรจ็ที#ด ี ไดแ้ก ่
จดัหาผูเ้ชี#ยวชาญเฉพาะทาง 
คา่ใชจ้่ายดาํเนินงาน เทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยกีารสื#อสาร  
5. สรา้งความรูส้กึเป็นหุน้สว่น แบ่ง
บนัหน้าที#รบัผดิชอบ มแีกนนําที#
เสยีสละทาํหน้าที# 

1. งานประกาศจดัตั 0งเครือขาย่  
- มกีารระดมสมองระหว่างสมาชกิ
เครอืขา่ยกลางและเครอืขา่ยยอ่ย
เพื#อกาํหนดบทบาทหน้าที# และ
กจิกรรมที#ตอ้งการรว่มกนั 
-  สมาชกิเครอืขา่ยมจีาํนวน 4-5 คน 
เป็นครทูี#สอนในกลุ่มสาระการเรยีนรู้
เดยีวกนั แต่ไมค่าํนึงถงึระยะหา่ง
ของที#ตั (งของโรงเรยีนที#สงักดั 
- จดักจิกรรมกลุ่มสมัพนัธใ์นวนั
ประกาศจดัตั (งเครอืขา่ย 
2. งานพฒันาความรู้ความ
เข้าใจด้านการวจยัและิ
กระบวนการเครือขายวจยั่ ิ   
- มกีจิกรรมอบรมความรูค้วามเขา้ใจ
เกี#ยวกบัพื(นฐานการวจิยัในชั (นเรยีน
เครื#องมอืวจิยั และการใชง้านบลอก
ตามความตอ้งการของสมาชกิ 
- กจิกรรมที#เครอืขา่ยกลางจดัให้
เวลาภาคเชา้ สว่นภาคบา่ยเปิด
โอกาสใหป้ระชมุเครอืขา่ยยอ่ยใน
มหาวทิยาลยั 
- เพิ#มชว่งเวลาการเสนอผลการ
ปฏบิตัทิี#ดแีละฝึกการสะทอ้นผล 
รว่มกนัระหว่างสมาชกิเครอืขา่ย
ยอ่ย 
- จดัใหม้กีารเวยีนกนันําเสนอของ
สมาชกิเครอืขา่ยยอ่ยที#เป็นแบบ
ปฏบิตัทิี#ดเีพื#อกระตุน้การทาํงาน 
และการแลกเปลี#ยนเรยีนรูร้ะหว่าง
กลุ่มสาระ  
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ตาราง 12 (ต่อ)  
ประเดน็ที#ควรปรบัปรงุจากรปู
แบบเดมิ 

ประเดน็ที#สงัเคราะหจ์าก
ทฤษฎ ี

ประเดน็ที#ควรปรบัปรงุในรปูแบบใหม ่

5. สมาชกิที#ถ่ายทอดความคดิมกั
เป็นคนเดมิ 
6. สถานที#ประชมุสรปุผลการ
ดาํเนินงานเครอืขา่ยวจิยัไมเ่อื(อต่อ
การจดักจิกรรม 
 

 3. งานทบทวนสรปุผลการ
ดาํเนนงานิ  
-รวบรวมขอ้มลูดว้ยหลกัการสามเสา้โดย
จดัใหม้กีารสนทนากลุ่ม (focus group 
discussion) แกนนํานกัวจิยั และครู
นกัวจิยั และสอบถามดว้ยแบบสอบถาม
ปลายปิด และปลายเปิดทกุครั (งที#ประชมุ
กลุ่มยอ่ย 
4. งานประชุมเครือขายยอย่ ่  
- เปิดโอกาสใหม้กีารประชมุหลงัการ
ประชมุเครอืขา่ยกลาง (ครึ#งบา่ย) 
-การใหค้าํปรกึษาทางโทรศพัทก์รณีที#
สมาชกิไมส่ะดวกรว่มประชมุแบบ
เผชญิหน้า  
5. งานดาํเนนการตามขั 0นตอนวจยัิ ิ
ในชั 0นเรียน 
-การบนัทกึรายการปฏบิตัทิี#เป็นแบบ
ปฏบิตัทิี#ดเีน้นที#วธิปีฏบิตัทิี#ชดัเจน มี
ความเป็นเหตุผล โดยกาํหนดเกณฑใ์น
การพจิารณา 
6. งานจดัประชุมประชาคมวจยัิ  
-การประชมุวางแผน และดาํเนินการ
รว่มกนัระหว่างนกัวจิยัและสมาชกิ
เครอืขา่ย  

จากตารางแสดงถงึ ประเดน็การปรบัปรงุในเครอืข่ายใหมท่ี#สาํคญั ไดแ้ก่ (1) การใหโ้อกาส
สมาชกิเครอืขา่ยไดม้สี่วนรว่มกําหนดกจิกรรมของโครงการ และเนื(อหาการเรยีนรูแ้ละฝึกฝนทกัษะตาม
ความตอ้งการ (2) การกําหนดโครงสรา้งของเครอืขา่ยเป็นสมาชกิ 4-5 คน ทั (งแกนนําและสมาชกิสอน
ในกลุ่มสาระเดยีวกนั (3) กจิกรรมเครอืข่ายกลางแต่ละครั (งใชเ้วลาไมเ่กนิครึ#งวนั เพื#อเปิดโอกาสใหม้กีาร
ประชุมเครอืข่ายยอ่ย (4) การใหส้มาชกิแต่ละคนไดนํ้าเสนอความกา้วหน้างานของตนเองในที#ประชุม
และรบัการวพิากษ์เพื#อเป็นกรณศีกึษาสาํหรบัผูอ้ื#น (5) ปรบักระบวนการทบทวน สรปุผลทั (งดา้นสถานที# 
วธิรีวบรวมขอ้มลู  
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สาํหรบัขอ้ควรปรบัปรุงเกี#ยวกบัเอกสารที#ตอ้งใชใ้นกระบวนการปฏบิตัขิองรปูแบบเครอืขา่ยวจิยั
ใหมด่งัขอ้มลูแสดงในตาราง 5 สรปุไดว้่า (1) การจดัทาํคู่มอืควรเหมาะกบักลุ่มผูใ้ช ้  และจดักลุ่มของ
เนื(อหาเพื#อลดปญหาความซํ(าซอ้นของเนื(อหาในเอกสารต่างๆ ั (2) มเีอกสารการเรยีนรูว้ธิวีจิยัในชั (นเรยีน
ที#สมบูรณ์ประกอบการคน้ควา้ดว้ยตนเองของครนูกัวจิยัที#มคีวามสามารถต่างกนั (3) มคีู่มอืการใชง้าน
บลอ็ก (4) ปญหาอุปสรรั คของจดหมายขา่วคอืสมาชกิแจง้ว่าไมไ่ดร้บั และโครงการไมม่กีระบวนการ
ตดิตามประเมนิประโยชน์ 

ตาราง 13 ประเดน็ที#ควรปรบัปรงุในรปูแบบเครอืข่ายวจิยัใหมด่า้นเอกสาร  
ประเดน็ที#ควรปรบัปรงุจากรปู
แบบเดมิ 

ประเดน็ที#คาดหวงัตามทฤษฎ ี ประเดน็ที#ควรปรบัปรงุในรปูแบบใหม ่

1. การใชค้าํว่า “หลกัสตูร” ใน
หลายๆที#ทาํใหเ้กดิความสบัสนว่า
เป็น หลกัสตูรอบรมเชงิปฏบิตักิาร
ทั #วๆ ไป  
2. เนื(อหาสว่นมากซํ(าซอ้นกั
เอกสารหลกัสตูร  
3. การเรยีนรูก้ารใชง้านบลอก 
แนวการจดัประชมุเครอืขา่ยยอ่ย 
อาจจดักลุ่มหวัขอ้ทาํเล่มใหม ่
4. เนื(อหาซํ(าซอ้นกบัคูม่อืปฏบิตังิา
เครอืขา่ย จงึควรกาํหนดกลุ่มผูใ้ช้
คูม่อืใหช้ดัเจนเพื#อลดความซํ(าซอ้
และเกดิประโยชน์สงูสดุของคูม่อื 
5. ควรเปลี#ยนจากการกรอกชื#อ
ของสมาชกิที#เป็นแบบอยา่งที#ด ี
เป็นวธิปีฏบิตังิานที#เป็นแบบปฏบิตัิ
ที#ดแีต่ละครั (งเพื#อเป็นบทเรยีนรูแ้ก่
คนอื#น 
6. กรณีจดหมายขา่วควร  
ประเมนิจาํนวนผูอ้า่นอกีครั (ง 

1. มทีรพัยากรสนบัสนุนการ
ทาํงานเครอืขา่ยที#เพยีงพอ มี
คณุภาพเหมาะสมกบั
กลุ่มเปาหมาย้  
2. การสื#อสารโดยจดหมาย
เวยีนไมถ่อืว่าเป็นเครอืขา่ย
เพราะเป็นการสื#อสารแบบทาง
เดยีวตามแนวคดิของ Starkey 

1. คูม่อืการทาํงานควรมกีารจดักลุ่ม
ตามเนื(อหาสาระที#จาํเป็นต่อการ
ปฏบิตังิานเครอืขา่ย และการวจิยัในชั (น
เรยีน เพื#อลดความซํ(าซอ้นของเนื(อหา 
2.  มเีอกสารประกอบการศกึษาดว้ย
ตนเองดา้นการวจิยัในชั (นเรยีนที#
สมบรูณ์เพื#อใหเ้หมาะสมกบั
ความสามารถของสมาชกิเครอืขา่ยที#มี
ประสบการณ์การทาํวจิยัในชั (นเรยีน
ต่างกนัมาก  
3. งดการใชแ้บบฟรอ์มการเตมิคาํลงใน
ชอ่งว่างตามขั (นตอนการวจิยั เพื#อเปิด
โอกาสใหค้รนูกัวจิยัไดต่้อยอดความรู้
ความเขา้ใจ และสรา้งสรรคด์ว้ยตนเอง 
4. การใชจ้ดหมายขา่วไมม่ขีอ้มลูตอบ
กลบัถงึการไดร้บัประโยชน์ที#แทจ้รงิ จงึ
เป็นการสื#อสารแบบทางเดยีว  

 
 ตอนที� 1.3 วตัถปุระสงค ์ดชันีวดัคณุภาพ และคาเป้าหมายของรปูแบบเครือขายใหม ่ ่ ่  
 การกําหนดวตัถุประสงค ์ ดชันีวดัคุณภาพที#แสดงค่าเปาหมายที#ชดัเจน เป็นหนึ#งในขั (นตอน้

สาํคญัของการออกแบบกระบวนการใหมต่ามกรอบความคดิการดาํเนินการวจิยัที#กําหนดไว ้ ซึ#งจะมี
ประโยชน์ทั (งต่อรปูแบบเครอืขา่ยกล่าวคอื เพื#อใหเ้ครอืขา่ยไดม้เีปาหมา้ ยรว่มกนัที#ชดัเจน สามารถใช้
ตรวจสอบผลการปฏบิตังิานไดเ้ป็นระยะ และโครงการยงัใชเ้ป็นเปาหมายการ้ ปรบัปรงุกระบวนการของ
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รปูแบบเครอืขา่ยวจิยัใหม ่ และเป็นเกณฑต์รวจสอบคุณภาพของกระบวนการที#ออกแบบใหม ่ ขอ้สรปุ
ผลการวจิยัที#เป็นวตัถุประสงค ์ดชันีวดัคุณภาพและค่าเปาหมาย ้ มดีงันี(  
 
ตาราง 14 วตัถุประสงค ์ดชันีวดัคุณภาพและค่าเปาหมาย ของ้ รปูแบบเครอืขา่ยวจิยัที#ออกแบบใหม่ 
                                                                 
 
                                                   ดชันีวดัคณุภาพ (KQI) 
    
         
         วตัถปุระสงค ์
 
 รอ้

ยล
ะข

อง
สม

าช
กิเ

คร
อืข

า่ย
ที#ร

บัร
ูไ้ด

ถ้งึ
คว

าม
เห

มา
ะส

มข
อง

รปู
แบ

บเ
คร

อืข
า่ย

ใน
ระ

ดบั
ด ี

รอ้
ยล

ะข
อง

คะ
แน

นห
ลงั

เรยี
นค

วา
มร

ูพ้ื(น
ฐา

น

กา
รว

จิยั
ใน

ชั(น
เรยี

นท
ี#ผ่า

นเ
กณ

ฑ ์
80

 %
 

รอ้
ยล

ะข
อง

งา
นว

จิยั
ที#ม

คีุณ
ภา

พเ
ฉล

ี#ยร
ะด

บัด
 ี

  ร
ปูแ

บบ
เค

รอื
ขา่

ยว
จิยั

ที#ผ
่าน

กร
ะบ

วน
กา

รพ
ฒัน

า  
   

 
  อ

ย่า
ง ค

รบ
ถว้

นต
าม

หล
กัก

าร
 

 

1. เพื#อใหเ้กดิการรว่มมอืรวมพลงัตามรปูแบบเครอืขา่ยเพื#อการพฒันา
ทกัษะทางการวจิยัในชั (นเรยีนของครนูกัวจิยั 

    •             • 

2. เพื#อใหส้มาชกิเครอืขา่ยไดเ้รยีนรูว้ธิรีว่มมอืรวมพลงัแลกเปลี#ยนเรยีนรู้
จากกระบวนการปฏบิตังิานเครอืขา่ย และกจิกรรมต่างๆ ที#กาํหนดไว ้

    •         •    • 

3. เพื#อใหส้มาชกิเครอืขา่ยไดเ้รยีนรูว้ธิดีาํเนินการวจิยัที#ดจีาก
กระบวนการปฏบิตังิานเครอืขา่ยที#ออกแบบขึ(น 

    •     •    •    • 

4. เพื#อใหส้มาชกิเครอืขา่ยสามารถจดัทาํรายงานการวจิยัในชั (นเรยีนได้
อยา่งมคีณุภาพ 

     •    •    • 

คา่เปาหมายกอ่นเริ#มวจิยั้  70 70 70 100 
หน่วยนบั % % % % 
  

จากวตัถุประสงคก์ารวจิยัของโครงการ และประเดน็การปรบัปรงุที#วเิคราะหไ์ดจ้ากขั (นการ
ทบทวนกระบวนการปฏบิตังิานเครอืข่ายวจิยัเดมิ และการทบทวนวรรณกรรมที#เกี#ยวขอ้ง ไดข้อ้สรปุที#
สามารถกําหนดเป็นวตัถุประสงคข์องการปฏบิตังิานเครอืขา่ยวจิยั 4 ขอ้ เกี#ยวกบัรปูแบบเครอืข่ายวจิยั 
สองขอ้ คุณภาพของการดําเนินการวจิยั และจดัทํารายงานการวจิยัซึ#งเป็นผลผลติของเครอืขา่ยวจิยัสอง
ขอ้ มดีชันีวดัคุณภาพของงานตามวตัถุประสงค ์ 4 ดชันี มคี่าเปาหมายแต่ละดชันีที#รอ้ยละ ้ 70 ของ
จาํนวนที#เกี#ยวขอ้ง ทั (งนี(เมื#อดาํเนินการตามโครงการวจิยัเสรจ็สิ(นทุกขั (นตอนคาดหวงัว่าผลการวจิยัจะ
บรรลุตามค่าเปาหมายทุกประเดน็้  
 
 
 
 
ตอนที� 2 ผลการออกแบบรปูแบบเครือขาย่ วจยัิ ใหม่ 
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ผลการวจิยัที#แสดงถงึรปูแบบเครอืขา่ยวจิยัใหม ่ ดา้นกระบวนการปฏบิตังิานเครอืข่ายที#เกดิจาก
การระดมความคดิทบทวนกระบวนการปฏบิตังิานเครอืข่ายวจิยัเดมิโดยคณะนกัวจิยัและสมาชกิ
เครอืขา่ยที#เป็นกลุ่มตวัอยา่งของโครงการวจิยัเดมิ นําเสนอเป็นผงักระบวนการตามลาํดบัหวัขอ้งานดงันี( 

2.1 กระบวนการปฏบตังานตามบทบาทหน้าที�ิ ิ ของเครือขายกลาง่  มทีั (งสิ(น 4 งาน ไดแ้ก่ 
(1) งานประกาศจดัตั (งเครอืขา่ย (2) งานพฒันาความรูค้วามเขา้ใจดา้นการวจิยัและกระบวนการ
เครอืขา่ยวจิยัใหแ้ก่สมาชกิเครอืขา่ยวจิยัยอ่ย (3) งานนิเทศตดิตามการปฏบิตังิานเครอืขา่ยยอ่ย และ 
(4) งานทบทวนสรปุผลการดาํเนินงาน แต่ละงานมกีระบวนการปฏบิตั ิผูป้ฏบิตังิานในกระบวนการหลกั 
และดชันีวดัคุณภาพ นําเสนอดว้ยผงักระบวนการต่อไปนี( 

   
ผูป้ฏบตังานในิ ิ กระบวนการหลกั 

ขั0น
ตอ

น กระบวนการ 
กอนหน้า่  ครู

นักวจยัิ  
แกน
นํา 

นักวจยัหลกัิ ของเครอืขายกลาง่  

 
ดชันีวดัคณุภาพ (kqi/KQI) 

วา
งแ

ผน
 

โครงการ
ประกาศรบั
สมคัรสมาชกิ
เครอืขา่ยที#มี
คุณสมบตัติาม 
เกณฑท์ี#กาํหนด 

    1.สมาชกิเครอืขา่ยย่อยที#เป็น
ครทูี#สอนในกลุ่มสาระเดยีวกนั 
แบ่งเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ 
1.1 แกนนํานกัวจิยั 
1.2 ครนูกัวจิยั 
2. แผนกจิกรรมและเอกสาร
ประกอบการจดัตั (งเครอืขา่ย 

ปฏ
บิตั

กิา
ร      มกีารจดัประชุมชี(แจงโครงการ

และกจิกรรมใหก้บัสมาชกิ
โครงการ 1 ครั (งตาม
กาํหนดการ 

ปร
ะเม

นิผ
ล 

     -รอ้ยละของผูส้มคัรที#เขา้ร่วม
ประชุมประกาศจดัตั (งเครอืขา่ย 
-จาํนวนคาํถามและ
ขอ้เสนอแนะ 

ปร
บัป

รุง
 

     -ขอ้สรุปผลการปฏบิตังิาน  
-ขอ้สรุปขอ้เสนอแนะเพื#อการ
ปฏบิตัทิี#ต่อเนื#อง 
 

ภาพ 13 ผงักระบวนการปฏบิตังิานประกาศจดัตั (งเครอืข่ายวจิยั 
 
 
 

ขั0 นกระบวนการ ผูป้ฏบตังานในกระบวนการหลกัิ ิ   

เริ#มตน้ 

ประชุมวางแผน & จดักลุ่มเครอืขา่ย 

จดัประชุมชี(แจง และประกาศจดัตั (ง
เครอืขา่ยกบัสมาชกิทุกกลุ่ม 

ตรวจสอบจํานวน ความเขา้ใจ 
และขอ้คดิเหน็ ต่อกจิกรรมของ
โครงการ 

ประชุมทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน  

สิ(นสดุ 

เตรยีมเอกสาร & กจิกรรมที#เกี#ยวขอ้ง 
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กอนหน้า่  ครู
นักวจยัิ  

แกนนํา นักวจยัหลกัิ ของเครอืขายกลาง่  
ดชันีวดัคณุภาพ (kqi/KQI) 

วา
งแ

ผน
 

สาํรวจความ
ตอ้งการความรู้
ดา้นการวจิยั 
และการสื#อสาร
โดยใชส้ื#อ
เทคโนโลย ี 
ทางบลอ็ก และ
อนิเตอรเ์น็ต  

    1. หลกัสตูรเพื#อพฒันาความรู/้
ความเขา้ใจเกี#ยวกบัการทาํ
วจิยัในชั (นเรยีน  
2. หลกัสตูรเพื#อพฒันาความ 
สามารถการสื#อสาร โดยใชส้ื#อ
เทคโนโลยทีางบลอ็ก และ
อนิเตอรเ์น็ต 
3. มวีทิยากรและเอกสาร
ความรูป้ระกอบการอบรม 

ปฏ
บตัิ

ิ กา
ร &

 ป
ระ

เม
นิ ผ

ล      1. การจดัประชุมอบรม
ครบถว้นตามหวัขอ้เนื(อหา  
2. การจดัประชุมอบรมตรง
ตามกาํหนดการที#วางแผนไว ้
 

ภาพ 14 ผงักระบวนการปฏบิตังิานพฒันาความรูค้วามเขา้ใจแก่ครนูกัวจิยัและแกนนํา 
 

ผูป้ฏบตังานในกระบวนการหลกัิ ิ  

ขั0น
ตอ

น กระบวนการ 
กอนหน้า่  ครู

นักวจยัิ  
แกนนํา นักวจยัหลกัิ ของเครอืขายกลาง่  

 
ดชันีวดัคณุภาพ (kqi/KQI) 

วา
งแ

ผน
 

     แผนการนิเทศเครอืขา่ยย่อย
ขณะประชมุเครอืขา่ยแบบ
เผชญิหน้าอย่างน้อย 2 ครั (ง 
 
 
 
 
 

ปฏ
บตัิ

ิ กา
ร &

 ป
ระ

เม
นผ

ล
ิ

 นกัวจิยัหลกัของ 
เครอืขา่ยกลาง
ประสานงาน
เตรยีมการ
เดนิทาง 

    - ขอ้มลูสรุปผลการปฏบิตังิาน 
เครอืขา่ยย่อย  
- แผนพฒันาความสาํเรจ็ของ
เครอืขา่ยย่อย 
 
 
 
 

ภาพ 15 ผงักระบวนการปฏบิตังิานนิเทศตดิตามการปฏบิตังิานเครอืข่ายยอ่ย 

ขั0 นกระบวนการ ผูป้ฏบตังานในกระบวนการหลกัิ ิ  ดชันีวดัคณุภาพ 

เริ#มตน้ 

ศกึษาความตอ้งการความรูท้ี#สาํคญั 

ตดิต่อวทิยากร & จดัเตรยีมเอกสาร 

จดัประชุมอบรมตามกาํหนดการ 

สิ(นสดุ 

ประชุมวางแผน & จดัทาํหลกัสตูร 

เริ#มตน้ 

กาํหนดปฏทินินิเทศเครอืขา่ยฯ 

เตรยีมวธิกีาร/เอกสาร และ
ประสานงานกบัเครอืขา่ยยอ่ย 

ร่วมประชุมเครอืขา่ยยอ่ย และ 
สงัเกตผลของงาน/บรรยากาศ 

สิ(นสดุ 

วเิคราะหค์วามสาํเรจ็ตามดชันวีดัคุณภาพ & 
กาํหนดแผนพฒันาความสาํเรจ็ของเครอืขา่ย 

รางปฏิทินประชุม่

แบบเผชิญหนา้ 
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กอนหน้า่  ครู
นกัวจิยั 

แกนนํา นักวจยัหลกัิ ของเครอืขายกลาง่  
(kqi/ KQI) 

วา
งแ

ผน
 

สาํรวจวนั/เวลา/และ
สถานที#ที#สมาชกิมี
ความสะดวกมากที#สดุ
ในการร่วมกจิกรรม
สรุป/ทบทวน 

    -แผนการทบทวน 
และสรุปผลบรรจุใน
กาํหนดการของ
กระบวนการ
ปฏบิตังิานตาม
บทบาทหน้าที#ของ
เครอืขา่ยกลาง 

ปฏ
บตัิ

ิ กา
ร &

 ป
ระ

เม
นผ

ล
ิ

 สรุปรายการของ
กจิกรรมเครอืขา่ย
กลาง และเครอืขา่ย
ย่อยเพื#อใชใ้นการ
ทบทวนการปฏบิตัิ
ขณะสะทอ้นความคดิ 

    -ขอ้มลูสรุปผลการ 
ปฏบิตังิานของ
เครอืขา่ยกลาง 
เครอืขา่ยย่อย และ
ขอ้เสนอแนะจาก
สมาชกิเครอืขา่ย
ครบถว้นตามที#
กาํหนด 

ภาพ 16 ผงักระบวนการปฏบิตังิานสรปุและทบทวนผลการปฏบิตังิานเครอืข่ายวจิยั 
 
 ผงักระบวนการปฏบิตังิานของเครอืขา่ยกลาง ภาพที# 13-16 แสดงใหเ้หน็ กระบวนการ
ปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที#ของเครอืขา่ยกลาง 4 งาน ไดแ้ก่ งานประกาศจดัตั (งเครอืขา่ย งานพฒันา
ความรูค้วามเขา้ใจเกี#ยวกบัการวจิยัในชั (นเรยีนใหก้บัสมาชกิเครอืข่ายยอ่ย งานนิเทศตดิตามการ
ปฏบิตังิานของเครอืข่ายยอ่ย และงานสรปุและทบทวนผลการปฏบิตังิานเครอืขา่ยวจิยั แต่ละงานตอ้ง
ดาํเนินการตามขั (นตอนการปฏบิตังิานเชงิคุณภาพ เริ#มจากขั (นวางแผน ขั (นปฏบิตักิารตามแผน พรอ้ม
กบัการประเมนิผลการปฏบิตั ิสาํหรบัในขั (นประกาศจดัตั (งเครอืขา่ยจาํเป็นตอ้งมขี ั (นการปรบัปรงุเพื#อให้
แน่ใจไดว้่าสมาชกิเครอืขา่ยที#เขา้รว่มโครงการทุกคนรบัรู ้และมคีวามเขา้ใจวตัถุประสงค ์กจิกรรมของ
โครงการที#เป็นแนวปฏบิตัริ่วมกนั เพื#อใหก้ระบวนการปฏบิตังิานเครอืขา่ยดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบรื#น และ
สมาชกิเครอืขา่ยอยูค่รบถว้นจนเสรจ็สิ(น 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ#มตน้ 

กาํหนดกรอบการทบทวน/สรุปผล 

เตรยีมวธิกีาร/เอกสาร และสถานที# 

การสนทนากลุ่ม & สาํรวจขอ้มลู 

สิ(นสดุ 

ตรวจสอบ/วเิคราะหข์อ้มลู & สรุปผล 
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2.2  กระบวนการปฏบตังานตามบทบาทหน้าที�ของิ ิ เครือขาย่ ยอย่  มทีั (งสิ(น 2 งาน ไดแ้ก่ 
งานประชุมเครอืขา่ยยอ่ย และงานปฏบิตักิารตามขั (นตอนวจิยัในชั (นเรยีน นําเสนอตามลาํดบัต่อไปนี( 

 
ผูป้ฏบตังานในกระบวนการหลกัิ ิ  

ขั0น
ตอ

น กระบวนการ 
กอนหน้า่  ครนัูกวจยัิ  แกนนํา นักวจยัหลกัิ ของ

เครอืขายกลาง่  

 
ดชันีวดัคณุภาพ (kqi/KQI) 

วา
งแ

ผน
 

-ร่วมประชมุ/
รบัการอบรม
ตาม
หลกัสตูร 
ต่างๆ ที#
เครอืขา่ย
กลางจดัให ้
 

   1. กาํหนดปฏทินิประชมุกลุ่มย่อย
เป็นระยะที#สอดคลอ้งกบัขั (นตอนของ
กระบวนการทาํวจิยัในชั (นเรยีน 
อย่างน้อย 4 ครั (ง 
2. กาํหนดช่องทางสื#อสารที#สะดวก
ต่อสมาชกิเครอืขา่ยทุกคน 
3. สมาชกิเครอืขา่ยมคีวาม      
พงึพอใจต่อกจิกรรมเครอืขา่ยใน
ระดบัมาก  

ปฏ
บตั

กา
ร

ิ
ิ

 

    1. มกีารจดัประชมุกลุ่มย่อยแบบ
เผชญิหน้าตามปฏทินิที#กาํหนด  
2. มขีอ้สรุปแบบปฏบิตัทิี#ดขีอง
ขั (นตอนการวจิยัในชั (นเรยีน 
 
 
 
 
 
 

ปร
ะเ

มน
ผลิ

    
 
 
 

 - ผลการประเมนิกจิกรรมเครอืขา่ย
โดยสมาชกิเครอืขา่ย 
-ประเดน็การปรบัปรุงสาํหรบัสมาชกิ
รายคนและของเครอืขา่ย 

ภาพ 17 ผงักระบวนการปฏบิตังิานประชุมเครอืขา่ยยอ่ยตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ร่วมสงัเกต
การประชุม
เครอืขา่ย
ย่อย อย่าง
น้อย 2 ครั (ง 

เริ#มตน้ 

กาํหนดปฏทินิ& ช่องทางสื#อสาร 

-ทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน 
(AAR) ของตนเอง 
-เตรยีมประเดน็แลกเปลี#ยนเรยีนรู ้
ระหว่างประชุมเครอืขา่ย 

เล่าเรื#องจากการทาํวจิยัในระยะที#
ผ่านมา& ถาม-ตอบปญหาที#พบั  

แกนนําแจง้เรื#องเพื#อทราบ 

สรปุวธิปีฏบิตัทิี#เป็นแบบปฏบิตัทิี#ด ี

อภปิราย & คดัเลอืกแบบปฏบิตัทิี#ด ี

สิ(นสดุ 

ประเมนิกจิกรรมเครอืขา่ย 
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ขั (นตอน นกัเรยีน ผูม้สีว่น
ไดเ้สยี 

ครนูกัวจิยั โรงเรยีน สมาชกิ
เครอืขา่ยฯ 

 
ดชันีวดัการปฏบิตังิาน 

ขั0น
วา

งแ
ผน

 (P
lan

) 

 
 

 
 
 
 
 
 
                       Yes     
 
 
                       Yes 

 
                    

                    Yes 
                   
 
  

 
 
 
      
      
      
 
 

1. ขอ้มลู/สารสนเทศแสดงปญหาั การจดัการ
เรยีนรูจ้ากแหล่งขอ้มลูปฐมภมู ิและทุตยิภมู ิ
2. ผลการวเิคราะหส์าเหตุแทจ้รงิ และสาํคญั
ของปญหาั ที#คดัเลอืก 
3. วตัถุประสงคก์ารวจิยัที#ชดัเจน สอดคลอ้ง
ปญหา และแนวทางดาํเนินการวจิยัั  
4. นวตักรรมที#มกีารคดัเลอืกอย่างมเีหตุผล 
5. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และการ
ดาํเนินการวจิยัที#สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
การวจิยั และหลกัการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
(แหลงข้อมลูปฐมภมูและทุตยภมู่ ิ ิ ิ ) 
 1. รายงานผลสมัฤทธปิระจาํภาคn /ปี
การศกึษาตามตวัชี(วดัมาตรฐานการเรยีนรู ้
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์สมรรถนะ  
3. ผลการวเิคราะหเ์ชงิเนื(อหา (content 
analysis) บนัทกึการสอน และการสงัเกต/
วเิคราะหผ์ูเ้รยีน และSAR  

ขั0น
 2 

ปฏ
บตั

กา
ร

ิ
ิ

  

   (
Im

pl
em

en
ta

tio
n)

 

    1. กจิกรรมการดาํเนินการวจิยัที#มกีาร
ปฏบิตัอิย่างครบถว้นทุกขั (นตอนตามแผน  
2. ขอ้มลูแสดงผลการจดักจิกรรมที#ครบถว้น  
ตามแผนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยั  
3. ขอ้มลูที#มกีารวเิคราะห ์และนําเสนออย่าง
ครบถว้นตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัที#กาํหนด 

ขั0น
 3 

สะ
ท้อ

นผ
ล 

(R
ef

ec
tio

n)
  

    1. ผลการคดิทบทวนถงึจุดแขง็ และจดุ
ควรปรบัปรงุทุกขั (นตอนการดาํเนินการ
วจิยั และการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
2. ขอ้เสนอแนะเพื#อการปฏบิตังิานที#มี
คณุภาพ และการวจิยัครั (งต่อไป  
 
 
 

ขั0น
 5 

เผ
ยแ

พร
 ่ 

(D
iss

em
in

at
e)

 
      -รายงานการวจิยัที#มแีบบแผนเชงิ

วชิาการ 
-บทความเพื#อการนําเสนอปากเปล่า  
มกีารแลกเปลี#ยนเรยีนรูร้ะหวา่งเพื#อนครู  

ภาพ 18 ผงักระบวนการปฏบิตังิานวจิยัในชั (นเรยีนของครนูกัวจิยัตามบรบิทของโรงเรยีนที#สงักดั 

ปญหาวจิยัครั (งต่อไปั  

จดัลาํดบัและคดัเลอืก 

 

 คดัสรรนวตักรรม 

ออกแบบแผนจดัการ
เรยีนการรู ้ และการวจิยั 

 

เริ	มตน้ 

สนบัสนุน
การแลก 
เปลี#ยน 
เรยีนรู ้ 

เอกสารรายงานการวจิยั 
& นําเสนอปากเปล่า 

วเิคราะหค์วามตอ้งการที#จาํเป็นของ นร.  ใหข้อ้มลูสาํคญั 

- จดักจิกรรมตาม
แผนการเรยีนรู ้ 
- สงัเกต/รวบรวมและ
วเิคราะหผ์ลตามแผนฯ 
-สงัเกตผลกระทบอื	นๆ 

วพิากษ์ 
& 
สนบัสนุน 
โดย
สมาชกิ 
เครอืขา่ย 

พฒันานวตักรรม และ
เครื	องมอืวดั/ประเมนิผล 

- ทบทวนหลังการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการรู ้
และการวจิัยในชั้นเรียน 

แลก 
เปล่ียน 
เรียนรู้
ความรู้
ปฏิบัติ
ระหว่าง
สมาชิก 

-ระบุความรู้การปฏิบัต:ิ 
กิจกรรมการเรียนรู ้& การ
วิจัยในชั้นเรียน  

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติ 

    ตรวจสอบสาเหตุ . 
     สาํคญัของปญหาั  

 
 

วพิากษ ์
& แลก 
เปลี	ยน
เรยีนรู้
โดย
สมาชกิ 
เครอื 
ขา่ย
วจิยั 

สนสดุิ0  
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2.3 กระบวนการปฏบตังานิ ิ รวมระหวาง ่ ่ 2 เครือขาย่  ไดแ้ก่ งานจดัประชุมประชาคมวจิยั  
การจดัประชุมประชาคมวจิยัมวีตัถุประสงค ์ เพื#อสรา้งโอกาสใหค้รนูกัวจิยัไดม้ปีระสบการณ์ใน

การนําเสนอผลการวจิยัของตนเองโดยวธิจีดัซุม้นําเสนอผลผลติของการวจิยั การจดัโปสเตอร ์ และการ
นําเสนอปากเปล่า ใหก้บัสาธารณชนไดร้บัรู ้ จดัว่าเป็นช่องทางหนึ#งของการแลกเปลี#ยนเรยีนรูใ้นหมู่
ชุมชนนกัปฏบิตั ิ นอกจากนี(ยงัเป็นการประชาสมัพนัธ ์ และสรา้งความภาคภูมใิจที#ดใีหก้บัสมาชกิ
เครอืขา่ย 

ภาพ 19 ผงักระบวนการปฏบิตังิานประชุมประชาคมวจิยั 
 
 
 
 
 
 

ผูป้ฏบตังานในกระบวนการหลกัิ ิ  

ขั0น
ตอ

น กระบวน 
การ 
กอนหน้า่  

ครนัูกวจยัิ  แกนนํา นักวจยัหลกัิ ของเครือขาย่
กลาง 

 
ดชันีวดัคณุภาพ (kqi/KQI) 

วา
งแ

ผน
 

-เครอืขา่ย
คดัเลอืกแบบ
ปฏบิตัทิี#ดเีป็น
ตวัแทน
นําเสนอ
ผลการวจิยัใน
ที#ประชุมเพื#อ
รบัการ
วพิากษ์โดย
วทิยากร 

   1. มกีาํหนดการประชมุประชาคม
วจิยัที#ชดัเจน 
2. มกีารประชาสมัพนัธง์านไปยงั
โรงเรยีนที#สงักดัของสมาชกิ
เครอืขา่ย และโรงเรยีนทั #วไป 
3. มอีงคป์ระกอบการจดัประชุม
ประชาคมวจิยัที#ครบถว้นตาม
กาํหนดการ/กจิกรรมที#วางแผนไว ้

ปฏ
บตั

กา
ร

ิ
ิ

 

  
 
 
 
 

  1. มกีารวพิากษ์ผลการวจิยับน
เวท ี
2. มซุีม้จดัแสดงผลผลติของการ
วจิยั: เอกสารรายงานการวจิยั สื#อ 
และผลงานนกัเรยีน 
3. มโีปสเตอรนํ์าเสนอผลการวจิยั 
 

ปร
ะเ

มน
ผลิ

 

   
 
 
 

 - ผลการประเมนิกจิกรรมประชมุ
ประชาคมวจิยั  
-- ประเดน็การปรบัปรุงการจดั
ประชุมประชาคมวจิยั 
 

ประชุมวางแผนการดาํเนินงาน 

-จดัเตรยีมผลผลติ และวธิี
นําเสนอของเครอืขา่ย 
- 

ประชาสมัพนัธง์าน 

-จดัเตรยีมวทิยากร 
เอกสาร รางวลั สถานที# 
ฯลฯ 

เริ่มต้น 

ปฏบิตักิจิกรรมตามหน้าที#ที#รบัผดิชอบในวนัประชมุฯ  

-นําเสนอผลผลติการวจิยั
ในซุม้ของเครอืขา่ย 
-นําเสนอปากเปล่า 

-อํานวยการ & สนบัสนุน
ปจจยัจดัประชุมฯั  
-เตรยีมเอกสาร รางวลั 
สถานที# ฯลฯ 

สิ(นสดุ 

ประเมนิกจิกรรมประชมุประชาคมวจิยั 
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ผลการประเมนความเหมาะสมิ เชงวชาการิ ิ  
 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมตามหลกัการวชิาการของกระบวนการที	ออกแบบใหมโ่ดย
ผูท้รงคุณวุฒติามแบบประเมนิคุณภาพผงักระบวนการคุณภาพ (Quality Work Process, QWP) ของ
รปูแบบเครอืขา่ยวจิยัเพื	อพฒันาทกัษะการทําวจิยัในชั Hนเรยีน แสดงตามตารางต่อไปนีH  
 
ตาราง 15 ดชันีความสอดคลอ้งของความเหน็ของผูท้รงคุณวุฒต่ิอกระบวนการปฏบิตังิานเครอืข่ายกลาง  

ความถี	ของความเหน็ 
ประเดน็ที	ตรวจสอบความเหมาะสมเชงิวชิาการ เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็

ดว้ย 

ค่า 
IOC 

1.ความสาํคญัของงานเครอืขา่ยกลาง 4 งาน ไดแ้ก่ งาน
การประกาศจดัตั Hงเครอืข่าย งานพฒันาความรูค้วาม
เขา้ใจดา้นการวจิยัและกระบวนการเครอืข่ายวจิยั งาน
นิเทศตดิตาม และงานทบทวนสรปุผลการดาํเนินงาน 

3 
 

0 0 1 

2. ความสมัพนัธข์องกจิกรรมในแต่ละงานที	ใชห้ลกัการ
ของกระบวนการคุณภาพ ประกอบดว้ย ขั Hนวางแผน 
ขั Hนดาํเนินงานตามแผน ขั Hนประเมนิผล และขั Hนปรบัปรงุ 

3 0 0 1 

3. แต่ละขั Hนตอนแสดงวธิปีฏบิตังิานของผูม้สี่วนได ้
ส่วนเสยีภายในกระบวนการเครอืขา่ยวจิยั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
ครนูกัวจิยั แกนนํา และนกัวจิยัของเครอืข่ายกลาง   

3 0 0 1 

4. การกําหนดดชันีวดัคุณภาพกํากบัการปฏบิตังิานแต่
ละขั Hนตอนชดัเจน สอดคลอ้งกบัผลผลติที	ตอ้งการ 
สะดวกต่อการปฏบิตัติาม และการทบทวนตรวจสอบ
คุณภาพของกระบวนการ 

2 1 0 .67 

5. คุณภาพของดชันีวดัคุณภาพการปฏบิตังิาน ชดัเจน
สามารถตรวจสอบและวดัไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

2 1 0 .67 

คาเฉลี�ยคณุภาพของผงักระบวนการคณุภาพ่  .87 
การประเมนิคุณภาพดา้นความเหมาะสมตามหลกัการ ของผงักระบวนการคุณภาพการ

ปฏบิตังิานของเครอืข่ายกลาง 4 ผงักระบวนการ ดา้นขั Hนตอนการปฏบิตังิาน ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ขั Hนตอน กระบวนการปฏบิตังิานในแต่ละขั Hนตอน และดชันีวดัคุณภาพ พบว่า มดีชันีวดัความสอดคลอ้ง
ความคดิเหน็ของผูเ้ชี	ยวชาญ (IOC) ผ่านเกณฑ ์0.50 ทุกประเดน็ ค่าเฉลี	ยรวม .86 ประเดน็ที	ค่า IOC 
เป็น 1.00 มสีามรรายการ และ .67 สองรายการคอื ความเหมาะสมของดชันีวดัคุณภาพกระบวนการ 
และค่าที	กําหนด ประเดน็เสนอแนะ คอื ปรบัการเขยีนใหส้ื	อความไดอ้ยา่งชดัเจนงา่ยต่อผูป้ฏบิตั ิ
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ตาราง 16 ดชันีความสอดคลอ้งของความเหน็ของผูท้รงคุณวุฒต่ิอกระบวนการปฏบิตังิานเครอืข่ายยอ่ย  
ความถี	ของความเหน็ 

ประเดน็ที	ตรวจสอบความเหมาะสมเชงิวชิาการ  
เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย 

ค่า 
IOC 

1.ความสาํคญัของงานเครอืขา่ยยอ่ย 2 งาน ไดแ้ก่ งาน
ประชุมเครอืข่าย งานปฏบิตักิารตามขั Hนตอนการวจิยัใน
ชั Hนเรยีน 

3 
 

0 0 1 

2. ความสมัพนัธร์ะหว่างขั Hนตอนการปฏบิตักิจิกรรมของ 
กระบวนการปฏบิตังิานประชุมเครอืข่าย ขั Hนวางแผน 
ขั Hนปฏบิตักิารตามแผน และขั Hนประเมนิผล  

3 0 0 1 

3. ความสมัพนัธร์ะหว่างขั Hนตอนการปฏบิตักิจิกรรมของ 
กระบวนการปฏบิตังิานวจิยัในชั Hนเรยีน ขั Hนวางแผน  
ขั Hนปฏบิตักิาร ขั Hนสะทอ้นผล และเผยแพร่ 

3 0 0 1 

4. แต่ละขั Hนตอนแสดงวธิปีฏบิตังิานของผูม้สี่วนได ้
ส่วนเสยีภายในกระบวนการเครอืขา่ยวจิยั 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
นกัเรยีน ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ครนูกัวจิยั โรงเรยีน และ
สมาชกิเครอืขา่ยวจิยั   

3 0 0 1 

5. การกําหนดดชันีวดัคุณภาพกํากบัการปฏบิตังิานแต่
ละขั Hนตอนชดัเจน สอดคลอ้งกบัผลผลติที	ตอ้งการ 
สะดวกต่อการปฏบิตัติาม และการทบทวนตรวจสอบ
คุณภาพของกระบวนการ 

2 1 0 .67 

6. คุณภาพของดชันีวดัคุณภาพการปฏบิตังิาน ชดัเจน
สามารถตรวจสอบและวดัไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

2 1 0 .67 

คาเฉลี�ยคณุภาพของผงักระบวนการคณุภาพ่  .89 
 การประเมนิคุณภาพดา้นความเหมาะสมตามหลกัการ ของผงักระบวนการคุณภาพการ
ปฏบิตังิานเครอืข่ายยอ่ย 2 งาน ดา้นขั Hนตอนการปฏบิตังิาน ความสมัพนัธร์ะหว่างขั Hนตอน กระบวนการ
ปฏบิตังิานในแต่ละขั Hนตอน และดชันีวดัคุณภาพ พบว่า ค่าดชันีความสอดคลอ้งของความคดิเหน็ผ่าน
เกณฑป์ระเมนิ 0.50 ทุกประเดน็ ค่าเฉลี#ยรวมคอื .89 ประเดน็ที#ผ่านเกณฑร์ะดบั 1 ม ี4 ประเดน็ ส่วน
ประเดน็ที#ไดร้ะดบั .67 ผูท้รงคุณวุฒมิขีอ้เสนอแนะใหป้รบัปรงุความสอดคลอ้งของคาํบรรยายดชันีวดั
คุณภาพ กบัคาํในแผนภาพ 
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ตาราง 17 ดชันีความสอดคลอ้งของความเหน็ของผูท้รงคุณวุฒต่ิอกระบวนการปฏบิตังิานประชุม 
             ประชาคมวจิยั 

ความถี	ของความเหน็ 
ประเดน็ที	ตรวจสอบความเหมาะสมเชงิวชิาการ  

เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย 
ค่า 
IOC 

1. ความสาํคญัของงานประชุมประชาคมวจิยั 2 1 1 .67 
2. ความสมัพนัธร์ะหว่างขั Hนตอนการปฏบิตักิจิกรรมของ 
กระบวนการปฏบิตังิานประชุมประชาคมวจิยั:  
ขั Hนวางแผน ขั Hนปฏบิตักิารตามแผน และขั Hนประเมนิผล  

3 0 0 1 

3. แต่ละขั Hนตอนแสดงวธิปีฏบิตังิานของผูม้สี่วนได ้
ส่วนเสยีภายในกระบวนการเครอืขา่ยวจิยั 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
เครอืขา่ยกลาง และเครอืขา่ยยอ่ย   

3 0 0 1 

4. การกําหนดดชันีวดัคุณภาพกํากบัการปฏบิตังิานแต่
ละขั Hนตอนชดัเจน สอดคลอ้งกบัผลผลติที	ตอ้งการ 
สะดวกต่อการปฏบิตัติาม และการทบทวนตรวจสอบ
คุณภาพของกระบวนการ 

3 0 0 1 

5. คุณภาพของดชันีวดัคุณภาพการปฏบิตังิาน ชดัเจน
สามารถตรวจสอบและวดัไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

2 1 0 .67 

คาเฉลี�ยคณุภาพของผงักระบวนการคณุภาพ่  .87 
การประเมนิคุณภาพดา้นความเหมาะสมตามหลกัการ ของผงักระบวนการคุณภาพการ

ปฏบิตังิานประชุมประชาคมวจิยั ซึ	งกําหนดใหเ้ป็นความรว่มมอืระหว่างสองเครอืข่าย ดา้นขั Hนตอนการ
ปฏบิตังิาน ความสมัพนัธร์ะหว่างขั Hนตอน กระบวนการปฏบิตังิานในแต่ละขั Hนตอน และดชันีวดัคุณภาพ 
พบว่า ค่าดชันีความสอดคลอ้งของความคดิเหน็ผ่านเกณฑป์ระเมนิ 0.50 ทุกประเดน็ ค่าเฉลี#ยรวม
คอื .87 ประเดน็ที#ผ่านเกณฑร์ะดบั 1 ม ี3 ประเดน็ ส่วนประเดน็ที#ไดร้ะดบั .67 มคีวามเหน็ที#ไมแ่น่ใจ
เรื#องความสาํคญัของการประชุมเวทปีระชาคมวจิยัต่อการปฏบิตังิานเครอืขา่ย และขอ้เสนอแนะคอืเพิ#ม
ดชันีวดัคุณภาพที#สอดคลอ้งกบัภาพ คอื การประชาสมัพนัธง์านไปยงัโรงเรยีนต้นสงักดัของสมาชกิ
เครอืขา่ยและโรงเรยีนทั #วไป 
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ตอนที� 3 ผลการพฒันาคมืูอการปฏบตังานเครือขายวจยั่ ่ิ ิ ิ  

 การจดัทําคู่มอืการปฏบิตังิานเป็นขั (นตอนหนึ#งในกระบวนการออกแบบกระบวนใหม่ของรปูแบบ
เครอืขา่ยวจิยั การจดัทาํคู่มอืการปฏบิตังิานนี(ยดึตามโครงสรา้งคู่มอืของไอเอสโอ (ISO) นําเสนอ
ตามลาํดบั 7 งานที#ออกแบบไว ้(รายละเอยีดของเอกสารประกอบอื#นเสนอในภาคผนวก ข) 
เอกสารคมืูอกระบวนการปฏบตังานเครือขายวจยั ่ ่ิ ิ ิ  

เครอืขา่ย................. 
................................ 

หมายเลข
เอกสาร :……… คมืูอกระบวนการปฏบตังานเครือขายวจยัเพื�อ่ ่ิ ิ ิ

พฒันาทกัษะการทาํวิจยัในชั 0นเรียน แกไ้ขครั (งที#
........ 

วนัที#....../...../..... หน้าที#...... 

ลงนาม:……………………………………………… 
              นกัวจิยัผูป้ฏบิตักิจิกรรม 
      วนัที#............../..................../..................... 

ลงนาม.............................................................. 
                  ผูต้รวจสอบกจิกรรม 

วนัที#............../..................../..................... 
เอกสารคมืูอการปฏบตังานของเครือขายกลาง่ ่ิ ิ  1. งานประกาศจดัตั 0งเครือขาย่  

เครือขายกลาง่  หมายเลขเอกสาร: 1-....... 
งานประกาศจดัตั 0งเครือขาย่  

แกไ้ขครั (งที#........ วนัที#....../...../..... หน้าที#...... 
1. วตัถปุระสงค ์:  
         1. เพื#อจดัประชมุชี(แจงโครงการ โครงสรา้งสมาชกิเครอืขา่ย และกจิกรรมเครอืขา่ย 
         2. เพื#อจดักจิกรรมกลุม่สมัพนัธใ์หก้บัสมาชกิเครอืขา่ยไดท้าํความรูจ้กัซึ#งกนั และกนั 
         3. เพื#อสาํรวจความตอ้งการการพฒันาความรู/้ทกัษะที#จาํเป็นต่อทาํวจิยัในชั (นเรยีน และปฏบิตักิจิกรรม
เครอืขา่ยวจิยั 
2. ขอบขายงาน่ : ชี(แจงโครงการ: วตัถุประสงค ์กจิกรรม  สรา้งบรรยากาศของความสมัพนัธท์ี#ดรีะหว่างสมาชกิที#
เขา้รว่มโครงการ และสาํรวจความตอ้งการของสมาชกิเพื#อยนืยนักจิกรรม และปรบัตามความตอ้งการที#สาํรวจได ้ 
3. เอกสาร/สงที�เกี�ยวข้องิ�  
      3.1 คูม่อืปฏบิตังิานเครอืขา่ยสาํหรบัสมาชกิเครอืขา่ย 
      3.2 รายชื#อ และวธิตีดิต่อของสมาชกิเครอืขา่ย 
      3.3 เอกสารประกอบกจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์
      3.4 แบบสาํรวจความตอ้งการการพฒันาความรู/้ทกัษะดา้นการวจิยัในชั (นเรยีน และทาํกจิกรรมเครอืขา่ย 
4. รายละเอียดและผู้รบัผดชอบิ  
     4.1 ผูร้บัผดิชอบ คอื คณะนกัวจิยัของโครงการ  
     4.2 ขั (นตอนการดาํเนินงาน (ตามภาพ 13)  
          4.2.1 ประชมุระดมสมองระหว่างนกัวจิยัของโครงการ จดักลุ่มโครงสรา้งเครอืขา่ย กาํหนดงานและ
กจิกรรมเครอืขา่ย กาํหนดปฏทินิและกจิกรรมวนัประกาศจดัตั (งเครอืขา่ย เตรยีมเอกสาร และตดิต่อวทิยากร
กจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์ 
          4.2.2 บรหิารจดัการกจิกรรมตามกาํหนดการอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
          4.2.3 ประชมุสรปุผล ตดิต่อประสานงานไปยงัผูไ้มเ่ขา้รว่มประชมุเพื#อชี(แจงวตัถุประสงคแ์ละกจิกรรม 
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เอกสารคมืูองานเครือขายกลาง ่ ่ 2. งานพฒันาความรู้การวจยัในชั 0นเรียน และการสื�อสารทางิ
สื�ออเลคทรอนกส์ิ ิ  

เครือขายกลาง่  หมายเลขเอกสาร: 2-....... งานพฒันาความรู้การวจยัในชั 0นเรียน ิ  
และการสื�อสารทางสื�ออเลคทรอนกส์ิ ิ  แกไ้ขครั (งที#........ วนัที#....../...../..... หน้าที#...... 

1. วตัถปุระสงค ์: 1. พฒันาความรู/้ทกัษะทางการวจิยัในชั (นเรยีนใหก้บัสมาชกิเครอืขา่ย 
                        2. พฒันาความรู/้ทกัษะที#จาํเป็นต่อการปฏบิตักิจิกรรมเครอืขา่ยยอ่ย ไดแ้ก ่การใชง้าน
บลอ็ก และการใชง้านจดหมายอเิลคทรอนิกส ์เป็นตน้ 
2. ขอบขายงาน่ : วเิคราะหค์วามตอ้งการการพฒันาความรู/้ทกัษะที#จาํเป็นต่อการทาํวจิยัในชั (นเรยีนดว้ย
ตนเองของสมาชกิเครอืขา่ย และการแลกเปลี#ยนเรยีนรูด้ว้ยสื#ออเิลคทรอนิกส ์ 
3. เอกสาร/สงที�เกี�ยวข้องิ�  
     3.1 หนงัสอืประกอบการศกึษาคน้ควา้เพิ#มเตมิทางการวจิยัในชั (นเรยีน และการเขยีนรายงานวจิยั   
    3.2 หนงัสอืคูม่อืการใชง้านบลอ็ก 
    3.3 วทิยากรชาํนาญการดา้นการวจิยั การวดัประเมนิผล และการใชง้านสื#ออเิลคทรอนิกส ์
4. รายละเอียดและผู้รบัผดชอบิ  
     4.1 ผูร้บัผดิชอบ คอื คณะนกัวจิยัของโครงการ หรอืจากเครอืขา่ยกลาง 
    4.2 ขั (นตอนการดาํเนินงาน (ตามภาพ 14)  
          4.2.1 ศกึษาวเิคราะหเ์อกสารที#เกี#ยวขอ้ง และความตอ้งการของสมาชเิครอืขา่ย  
          4.2.2 จดัเตรยีมแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เอกสารการเรยีนรู ้สื#อ และวทิยากรที#เกี#ยวขอ้ง 
          4.2.3 จดักจิกรรมอบรมตามกาํหนดการ  
          4.2.4 ประเมนิผลจากคณุภาพของงานวจิยัที#ทาํสาํเรจ็เป็นระยะๆ ตามดชันวีดัคณุภาพการปฏบิตัิ
งานวจิยัของเครอืขา่ยยอ่ย 
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เอกสารคมืูองานเครือขายกลาง ่ ่ 3. งานนเทศตดตามการปฏบตังานเครือขายยอยิ ิ ิ ิ ่ ่  
เครือขายกลาง่  หมายเลขเอกสาร: 2-....... 

งานนเทศตดตามการปฏบตังานเครือขายยอยิ ิ ิ ิ ่ ่  
แกไ้ขครั (งที#........ วนัที#....../...../..... หน้าที#...... 

1. วตัถปุระสงค:์  1. ตดิตามความกา้วหน้า และสนบัสนุนการแลกเปลี#ยนเรยีนรูร้ะหวา่งสมาชกิเครอืขา่ยยอ่ย  
                       2. ตดิตามความกา้วหน้า และสนบัสนุนการดาํเนินการวจิยัในชั (นเรยีนของครนูกัวจิยัรว่มกบั
แกนนําเครอืขา่ย 
2. ขอบขายงาน่ : รว่มประชมุเครอืขา่ยยอ่ยอยา่งน้อยสองครั (ง และสงัเกตลกัษณะการรว่มมอืรวมพลงัระหว่าง
สมาชกิเครอืขา่ย และการปฏบิตังิานของแกนนําและครนูกัวจิยั 
3. เอกสาร/สงที�เกี�ยวข้อง ิ�  
4. รายละเอียดและผู้รบัผดชอบิ  
     4.1 ผูร้บัผดิชอบ คอื นกัวจิยัของเครอืขา่ยกลาง 
     4.2 ขั (นตอนการดาํเนินงาน (ตามภาพ 15)  
          4.2.1 ประสานงานกบัแกนนําเครอืขา่ยยอ่ยเพื#อกาํหนดปฏทินิการนิเทศ  
          4.2.2 ศกึษาความกา้วหน้าการปฏบิตังิานของเครอืขา่ยยอ่ยนั (นๆ จากเอกสารเครอืขา่ย การประชมุ
เครอืขา่ยกลางที#จดัเฉพาะแกนนํา และการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์ 
          4.2.3 รว่มประชมุเครอืขา่ยยอ่ยแบบเผชญิหน้าตามปฏทินิที#กาํหนด  
          4.2.4 บนัทกึลกัษณะและบรรยากาศของการแลกเปลี#ยนเรยีนรูข้องสมาชกิเครอืขา่ย และบรบิททั #วไปที#
เกี#ยวขอ้ง  
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เอกสารคมืูองานเครือขายกลาง ่ ่ 4. งานทบทวน/สรปุผลการดาํเนนงานรปูแบบเครือขายวจยัิ ิ่   
เครือขายกลาง่  หมายเลขเอกสาร: 1-....... งานทบทวน/สรปุผลการดาํเนนงานรปูแบบิ

เครือขายวจยั่ ิ  แกไ้ขครั (งที#........ วนัที#....../...../..... หน้าที#...... 
1. วตัถปุระสงค:์ 1. เพื#อตดิตาม และประเมนิผลที#เกดิจากการรว่มกจิกรรมเครอืขา่ยของสมาชกิว่าสาํเรจ็ตาม
ดชันีวดัคณุภาพของการปฏบิตังิานแต่ละระยะตามกาํหนดการหรอืไม ่อยา่งไร 
                      2. เพื#อรวบรวมขอ้มลูที#เป็นความรู ้และความคดิเหน็ที#เกดิจากการปฏบิตัขิองสมาชกิ
เครอืขา่ย ตามประเดน็ดชันบี่งชี(คณุภาพของเครอืขา่ย ขอ้เสนอแนะ และขอ้คน้พบอื#นๆ  
2. ขอบขายงาน่ : รวบรวมขอ้คดิเหน็จากสมาชกิเครอืขา่ยเกี#ยวกบัผลของงานตามดชันีวดัคณุภาพ ผลอื#น ๆ 
และขอ้เสนอแนะเพื#อการปรบัปรงุคณุภาพรปูแบบเครอืขา่ย จากการประชมุกลุ่ม และการสมัภาษณ์สมาชกิ
เครอืขา่ย 
3. เอกสาร/สงที�เกี�ยวข้องิ�  
     3.1 เอกสารคูม่อืปฏบิตังิานเครอืขา่ยของสมาชกิ 
     3.2 แบบประเมนิกจิกรรมเครอืขา่ย 
4. รายละเอียดและผู้รบัผดชอบิ  
     4.1 ผูร้บัผดิชอบ คอื คณะนกัวจิยัของโครงการ หรอืจากเครอืขา่ยกลาง 
     4.2 ขั (นตอนการดาํเนินงาน (ตามภาพ 16)  
          4.2.1 ทบทวนกรอบการสรปุ การทบทวน การประเมนิผล และเตรยีมประเดน็การสนทนากลุ่ม 
          4.2.2 ทาํการรวบรวมขอ้มลูตามกาํหนดการ 
          4.2.3 วเิคราะหส์รปุผล 
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เอกสารคมืูองานเครือขายยอย ่ ่ ่ 1. งานประชุมเครือขายยอย่ ่  
เครือขายยอย่ ่  หมายเลขเอกสาร: 2-....... 

งานประชุมเครือขายยอย่ ่  
แกไ้ขครั (งที#........ วนัที#....../...../..... หน้าที#...... 

1. วตัถปุระสงค ์: เพื#อใชก้ระบวนการรว่มมอืรวมพลงัของสมาชกิเครอืขา่ยในการพฒันาทกัษะการทาํวจิยัใน
ชั (นเรยีนโดยการสนบัสนุน และเป็นพี#เลี(ยงการดาํเนินงานของแกนนํานกัวจิยั 
2. ขอบขายงาน่ : กลุ่มรว่มวางแผนเพื#อกาํหนดการประชมุ ประเดน็การประชมุ และชอ่งทางการแลกเปลี#ยน
เรยีนรูร้ะหวา่งสมาชกิเครอืขา่ย และประเมนิผลกจิกรรมเครอืขา่ยวจิยั 
3. เอกสาร/สงที�เกี�ยวข้องิ�  
     3.1 เอกสารคูม่อืปฏบิตังิานเครอืขา่ยของสมาชกิ 
     3.2 แบบประเมนิกจิกรรมเครอืขา่ย (เอกสารเครอืขา่ยฉบบัที# 2)  
4. รายละเอียดและผู้รบัผดชอบิ  
     4.1 ผูร้บัผดิชอบ คอื แกนนํานกัวจิยั และครนูกัวจิยั 
     4.2 ขั (นตอนการดาํเนินงาน (ตามภาพ 17)  
           4.2.1 ประชมุวางแผนเรื#องกาํหนดการประชมุ ประเดน็การประชมุ และชอ่งทางการแลกเปลี#ยนเรยีนรู ้
           4.2.2 สมาชกิเครอืขา่ยทบทวนการปฏบิตังิานวจิยัของตนเอง และประเมนิกจิกรรมเครอืขา่ยที#ผา่นมา 
(ตอบแบบสอบถามในเอกสารเครอืขา่ยฉบบัที# 1 และ 2)  
           4.2.3 แกนนํานกัวจิยัสรปุผลการทบทวนการปฏบิตังิานของสมาชกิ และประเมนิกจิกรรมเครอืขา่ยที#
ผา่นมา (ตอบแบบสอบถามในเอกสารเครอืขา่ยฉบบัที# 3)  
          4.2.4 แกนนําและสมาชกิเครอืขา่ยรว่มกนัสรปุแบบปฏบิตัทิี#ดขีองเครอืขา่ยตามเอกสารเครอืขา่ยฉบบั
ที# 5  
          4.2.5 แกนนํานกัวจิยัสรปุรายงานการประชมุตามฟอรม์ในเอกสารเครอืขา่ยฉบบัที# 4 
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เอกสารคมืูอเครือขายยอย ่ ่ ่ 2. งานดาํเนนการวจยัในชั 0นเรียนิ ิ  
เครือขายกลาง่  หมายเลขเอกสาร: 2-....... งานดาํเนนการวจยัในชั 0นเรียนิ ิ  

แกไ้ขครั (งที#........ วนัที#....../......../......... หน้าที#...... 
1. วตัถปุระสงค ์: 1. เพื#อดาํเนินการวจิยัตามโครงการวจิยัที#กาํหนดไวใ้นบรบิทจรงิของโรงเรยีนที#ตนสงักดั  
                     2. เพื#อทดลองใชก้จิกรรมเครอืขา่ยวจิยัในการพฒันาความสามารถดา้นการดาํเนินการวจิยั 
ในชั (นเรยีนใหม้คีณุภาพตามเกณฑท์ี#กาํหนดไว ้ 
                     3. เพื#อทบทวนหลงัการปฏบิตั ิ(after action review, AAR) กระบวนการปฏบิตังิานของ
รปูแบบเครอืขา่ยวจิยั และกระบวนการวจิยัในชั (นเรยีน  
2. ขอบขายงาน่ : ดาํเนินการตามขั (นตอนต่างๆ ของวจิยัในชั (นเรยีน ตั (งแต่การวเิคราะหช์ั (นเรยีนเพื#อศกึษา
ปญหาที#ตอ้งการพฒันาั /แกไ้ข/ปรบัปรงุดว้ยกระบวนการวจิยั การคน้หาสาเหตุสาํคญัของปญหาที#เลอืก การั

พฒันานวตักรรมที#สอดคลอ้งกบัสาเหตุ การออกแบบการใชน้วตักรรม การสงัเกตผลของการใช ้การเขยีน
รายงานอยา่งเป็นทางการ กจิกรรมดงักล่าวจะดาํเนินการควบคู่ไปกบัการประชมุเครอืขา่ยยอ่ยเป็นระยะตาม
กาํหนดการที#เป็นขอ้ตกลงของเครอืขา่ยที#ครนูกัวจิยัสงักดั (แยกตามกลุ่มสาระการเรยีนรู)้ ซึ#งกาํหนดของเวลา
ในการดาํเนนิการทั (งสิ(นประมาณ 10 เดอืน ระหว่างภาคเรยีนที# 2/2553-1/2554  
3. เอกสาร/สงที�เกี�ยวข้องิ�  
      3.1 คมืูอปฏบตังานเครือขายของสมาชก่ ่ิ ิ ิ  
      3.2 แบบประเมนิกจิกรรมเครอืขา่ย (เอกสารเครอืขา่ยฉบบัที# 1, 2 และ 5) 
4. รายละเอียดและผู้รบัผดชอบิ  
     4.1 ผูร้บัผดิชอบ คอื ครนูกัวจิยั  
     4.2 ขั (นตอนการดาํเนินงาน (ตามภาพ 18)  
          4.2.1 ครนูกัวจิยัเขา้รบัการชี(แจงรายละเอยีดของโครงการ และรบัการอบรมสาระความรูท้ี#ตอ้งการ
พฒันาเกี#ยวกบัการวจิยัในชั (นเรยีน และเทคนิคการสื#อสารที#จาํเป็นต่อกจิกรรมแลกเปลี#ยนเรยีนรูร้ะหวา่ง
สมาชกิเครอืขา่ยวจิยั 
          4.2.2 ครนูกัวจิยัฝึกปฏบิตัติามขั (นตอนการวจิยัตามบรบิทจรงิในโรงเรยีนที#ตนเองสงักดั ตั (งแต่ขั (น
วเิคราะหช์ั (นเรยีนเพื#อศกึษาปญหา จนถงึขั (นทดลองใชน้วตักรรมกบับรบิทที#เป็นปญหา สงัเกตผล และเขยีนั ั

รายงานการวจิยัดว้ยรปูแบบทางการ 
          4.2.3  ครนูกัวจิยัฝึกการใชก้ารรว่มมอืรวมพลงัระหวา่งสมาชกิเครอืขา่ยในการพฒันาความสามารถ
ของตนเองดา้นการวจิยั ดว้ยการปฏบิตัติามกจิกรรมเครอืขา่ยเพื#อเรยีนรูแ้บบปฏบิตัทิี#ดจีากการทาํงานของ
ตนเอง และสมาชกิคนอื#นๆ ในกลุ่มและนอกกลุ่มเครอืขา่ย  
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เอกสารคมืูอปฏบตังานประชุมประชาคมวจยั่ ิ ิ ิ  
เครือขายกลาง และเครือขาย่ ่
ยอย่  

หมายเลขเอกสาร: 3-....... 
งานประชุมประชาคมวจยัิ  

แกไ้ขครั (งที#........ วนัที#....../...../..... หน้าที#...... 
1. วตัถปุระสงค ์: 1. เพื#อสรา้งโอกาสในการเรยีนรูว้ธินํีาเสนอผลการวจิยัต่อสาธารณชนดว้ยวธิจีดัซุม้นําเสนอ
ผลผลติของการวจิยั การนําเสนอผลการวจิยัดว้ยโปสเตอร ์และปากเปล่า  
                     2. เพื#อสรา้งโอกาสในการรบัการวพิากษ์ผลการวจิยัจากผูท้รงคณุวุฒ ิผูเ้ขา้ชมงาน  
                     3. เพื#อประชาสมัพนัธผ์ลการปฏบิตังิาน การเป็นที#ยอมรบัจากผูบ้รหิารและเพื#อนรว่มงานใน
โรงเรยีนที#เป็นตน้สงักดั ซึ#งจะเป็นการเสรมิแรงใหค้รนูกัวจิยัเกดิความภาคภมูใิจในตนเอง และมกีาํลงัใจที#จะทาํ
การวจิยัต่อไป 
2. ขอบขายงาน่ : วางแผนกาํหนดกจิกรรมเวทปีระชมุประชาคมวจิยัรว่มกนัระหว่างเครอืขา่ยกลาง และ
เครอืขา่ยยอ่ย ประชาสมัพนัธง์านตามโรงเรยีนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จดัเตรยีมเอกสาร
แจก สถานที# วทิยากร และสิ#งอาํนวยความสะดวกในการจดังาน ดาํเนินการตามกาํหนดการ และประเมนิผล
การจดัประชมุประชาคมวจิยั 
3. เอกสาร/สงที�เกี�ยวข้อง ิ�  
     3.1 แบบประเมนิกจิกรรมประชมุประชาคมวจิยั 
     3.2 กาํหนดการจดัประชมุประชาคมวจิยั 
4. รายละเอียดและผู้รบัผดชอบ ิ  
     4.1 ผูร้บัผดิชอบ คอื คณะนกัวจิยัของโครงการ หรอืจากเครอืขา่ยกลาง และสมาชกิเครอืขา่ย 
     4.2 ขั (นตอนการดาํเนินงาน (ตามภาพ 19)  
          4.2.1 คณะนกัวจิยัของโครงการ แกนนํานกัวจิยั และครนูกัวจิยั ประชมุระดมสมองเพื#อกาํหนด
กจิกรรมและบทบาทหน้าที#รว่มกนั 
          4.2.2 เครอืขา่ยกลางออกหนงัสอืราชการเชญิชวนโรงเรยีนสง่ครเูขา้รว่มงาน แกนนํานกัวจิยั และครู
นกัวจิยัรว่มมอืประชาสมัพนัธก์จิกรรมในโรงเรยีนของตนเอง และสรปุยอดผูท้ี#จะเขา้รว่มเพื#อเตรยีมความพรอ้ม
การตอ้นรบั 
          4.2.3 เครอืขา่ยกลาง และแกนนํา รว่มกนัคดัเลอืกงานของครนูกัวจิยัที#เป็นแบบปฏบิตัทิี#ดเีพื#อนําเสนอ
ปากเปล่าในที#ประชมุ แกนนําและครนูกัวจิยัรวมกนัออกแบบโปสเตอร ์และซุม้นําเสนอผลผลติของงานวจิยัใน
เครอืขา่ย ของตนเอง  
         4.2.4 เครอืขา่ยกลางเตรยีมความพรอ้มดา้นสถานที# อาหาร/เครื#องดื#ม วทิยากร เอกสารแจก ของรางวลั 
และประกาศเกยีรตบิตัรต่างๆ  
        4.2.5 ทกุฝายปฏบิตัติามบทบาทหน้าที#ที#ไดร้บัมอบหมาย และประเมนิผลกจิกรรม่  
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ตาราง 18 ดชันีความสอดคลอ้งของความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒต่ิอคู่มอืการปฏบิตังิานเครอืข่าย  
ความถี#ของความเหน็ 

ประเดน็ที#ตรวจสอบความเหมาะสมเชงิวชิาการ 
เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย 

ค่า 
IOC 

คมืูอปฏบตังานเครือขายวจยั่ ่ิ ิ ิ      

1. คู่มอืกระบวนการปฏบิตังิานเครอืข่ายมอีงคป์ระกอบ 
ครบถว้น สามารถชี(นําการปฏบิตังิานไดทุ้กขั (นตอน 

3 0 0 1 

2.แต่ละองคป์ระกอบมกีารอธบิายวธิปีฏบิตัทิี#ชดัเจนง่าย
ต่อการปฏบิตัติาม 

2 1 0 0.67 

3. รปูแบบการนําเสนอที#เป็นระบบสะดวกต่อการใช ้ 3 0 0 1 
เอกสารประกอบการปฏบตังานเครือขายิ ิ ่      
4. เอกสารประกอบมคีวามเหมาะสมกบัการปฏบิตังิาน 
เครอืขา่ยวจิยัแต่ละงาน 

3 0 0 1 

5. เอกสารฯ มรีปูแบบโดยรวมที#เหมาะสมต่อการใชง้าน 3 0 0 1 
  

การประเมนิความเหมาะสมของคู่มอืการปฏบิตังิานเครอืขา่ย แสดงใหเ้หน็ผลการวเิคราะหด์ชันี
ความสอดคลอ้งของความคดิเหน็ (IOC) อยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 ซึ#งผ่านเกณฑ ์0.50 แสดงว่า คุณภาพ
ตามรายการประเมนิของคู่มอืเป็นที#ยอมรบัไดใ้นความเหมาะสมตามหลกัการ อยา่งไรกต็ามหากไดร้บั
การปรบัปรงุเรื#องการอธบิายวธิปีฏบิตัทิี#ชดัเจนงา่ยต่อการปฏบิตัติาม 
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ตอนที� 4 ผลการทดลองรปูแบบของเครือขายวจยัที�ออกแบบใหม่ ่ิ  

 การทดลองใชร้ปูแบบเครอืข่ายวจิยัที�ออกแบบใหม ่ ดว้ยวธิวีจิยักึ�งทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งที�เป็น
ครปูระจาํการโรงเรยีนการศกึษาขั *นพื*นฐานจาํนวน 36 คน ตวัแปรอสิระคอื สิ�งจดักระทําดว้ยรปูแบบ
ของเครอืขา่ยวจิยัเพื�อพฒันาทกัษะการทําวจิยัในชั *นเรยีน และตวัแปรตามคอื ความคดิเหน็ตามการรบัรู้
ถงึความเหมาะสมของรปูแบบเครอืขา่ยวจิยัเพื�อพฒันาทกัษะทางการวจิยัในชั *นเรยีน ความรูแ้ละ
คุณภาพของงานวจิยัในชั *นเรยีนที�จดัทาํในรปูแบบที�เป็นทางการ และความรูป้ฏบิตัดิา้นการวจิยัในชั *น
เรยีน และกระบวนการปฏบิตังิานเครอืข่ายวจิยั ผลการทดลองดงักล่าวนําเสนอตามลาํดบัต่อไปนี* 
  

ตอนที� 4.1 ข้อมลูพื%นฐานของกลมุตวัอยาง่ ่  
 กลุ่มตวัอยา่งการวจิยัที�ใชท้ดลองรปูแบบเครอืข่ายวจิยัทั *ง 36 คน มพีื*นฐานภมูหิลงั ดงันี* 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 91.67) มปีระสบการณ์การทํางานมากกว่า 10 ปี (รอ้ยละ 
61.11) หน้าที�ในปจจบุนัเป็นอาจารยผ์ูส้อน ั 6 กลุ่มสาระวชิาๆ ละ 4-6 คน กว่าครึ�งหนึ�งไมม่ี
ประสบการณ์การทําวจิยัในชั *นเรยีน (รอ้ยละ 61.11) ส่วนมากมวีตัถุประสงคก์ารเขา้รว่มโครงการเพื�อ
ฝึกทกัษะการทาํวจิยัในชั *นเรยีน (รอ้ยละ 83.33)  
ตาราง 19 ความถี� และรอ้ยละของขอ้มลูพื*นฐานของกลุ่มตวัอยา่งการวจิยั  

ข้อมลูพื%นฐาน ความถี� ร้อยละ 
1. เพศ   
       1.1 ชาย  3 8.33 
       1.2 หญงิ 33 91.67 
2. ประสบการณ์การทาํงาน    
       2.1 ตํ�ากว่า 5 ปี 6 16.67 
       2.2 5-10 ปี 8 22.22 
       2.3 มากกว่า 10 ปี 22 61.11 
3. ตาํแหน่งหน้าที�ในปจจุบนัั    
      3.1 ผูอ้าํนวยการ (ผอ.)  - - 
      3.2 ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ 5 13.87 
      3.3 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 8 22.22 
      3.4 อาจารยผ์ูส้อน 23 63.89 
4. วุฒกิารศกึษาสงูสดุ   
       4.1 ปรญิญาตร ี 26 72.22 
       4.2  ปรญิญาโท  10 27.78 
5. กลุ่มสาระวชิาที�สอนในปจจบุนัั    
       5.1 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 6 16.67 
       5.2 กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ 6 16.67 
       5.3 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ 7 19.44 
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ตาราง 19 (ต่อ)  
ข้อมลูพื%นฐาน ความถี� ร้อยละ 

       5.4 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 6 16.67 
       5.5 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา  6 16.67 
       5.6 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ  5 13.89 
6. สถานภาพที�สมคัรเขา้รว่มโครงการวจิยัและพฒันารปูแบบเครอืขา่ยฯ    
      6.1 ครนูกัวจิยั 30 83.33 
      6.2 แกนนํานกัวจิยั 6 16.67 
7. ประสบการณ์การเขา้รว่มกจิกรรมลกัษณะนี*ในระยะ 2 ปีที�ผา่นมา   
      7.1 เคย 14 38.87 
      7.2 ไมเ่คย 22 61.11 
8. วตัถุประสงคข์องการเขา้รว่มโครงการฯ ครั *งนี*    
      8.1 พฒันาทกัษะการทาํวจิยัในชั *นเรยีน 30 83.33 
      8.2 พฒันางานวจิยัเพื�อขอเพิ�มตาํแหน่งทางวชิาการ 4 11.11 
      8.3 หาเพื�อนฝึกทาํวจิยัในชั *นเรยีนดว้ยกนั 1 2.78 
      8.4 อื�น (ระบุ) ...................................................... 1 2.78 

 
 ตอนที� 4.2 ผลการทดลองรปูแบบเครือขายวจยัที�ออกแบบใหม่ ่ิ  
   การนําเสนอผลการทดลองรปูแบบเครอืข่ายวจิยัเรยีงตามลาํดบัดงันี* ความคดิเหน็ตาม
การรบัรูไ้ดถ้งึความเหมาะสมของรปูแบบเครอืข่ายวจิยั ความรู/้ความเขา้ใจหลกัการพื*นฐานของการวจิยั 
และคุณภาพของงานวจิยัในชั *นเรยีนในรปูแบบที�เป็นทางการ    
  4.2.1 ความคดเหน็ตามการรบัรู้ถึงิ ความเหมาะสมของรปูแบบเครือขาย่  

ความคดิเหน็ของสมาชกิเครอืขา่ยยอ่ยตามกลุ่มสาระต่อรปูแบบเครอืขา่ยวจิยั รวบรวม
ดว้ยแบบสอบถามความคดิเหน็ตามการรบัรูเ้กี�ยวกบัความเหมาะสมของรปูแบบเครอืขา่ยวจิยั หลงัจาก
ที�เขา้รว่มกจิกรรมเครอืข่ายวจิยัจนครบถว้นแลว้ แบ่งประเดน็การศกึษาเป็น 3 ประเดน็ ไดแ้ก่ (1) 
โครงสรา้งของเครอืขา่ย (2) บทบาทหน้าที�ตามกระบวนการปฏบิตังิานที�กําหนดขึ*น และ (3) ลกัษณะ
การรว่มมอืรวมพลงัภายในเครอืขา่ย  

ผลการศกึษาความคดิเหน็ตามการรบัรูถ้งึความเหมาะสมของโครงสรา้งเครอืขา่ยวจิยั ขอ้มลู
แสดงในตาราง 20 พบว่า สมาชกิเครอืขา่ยมคีวามคดิเหน็โดยรวมว่าเหมาะสมในระดบัมาก ( X =4.01 
SD=.500) ค่าเฉลี�ยความคดิเหน็สงูสุด คอื การมเีครอืขา่ยกลางที�เป็นนกัวชิาการ และการมแีกนนํา
นกัวจิยัเป็นผูม้ปีระสบการณ์ดา้นการวจิยัในชั *นเรยีนประจาํเครอืข่าย ( X =4.26 SD=.733 และ .871 
ตามลาํดบั) แต่ความคดิเหน็ตํ�าสุดคอื การมสีมาชกิที�ประกอบดว้ยครนูกัวจิยัที�มปีระสบการณ์การทาํงาน 
(อายงุาน) หรอืวยัที�ต่างกนั ( X =3.79 SD=.713) นอกจากนี*พบว่า ความคดิเหน็ของแกนนํานกัวจิยัที�มี
ต่อสมาชกิเครอืข่ายที�มแีกนนํานกัวจิยั และสมาชกิเครอืขา่ยที�สอนกลุ่มสาระวชิาเดยีวกนัมคี่าเฉลี�ย
สงูสุด ( X =4.40 SD=.547)  
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ตาราง 20 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ต่อโครงสรา้งของเครอืขา่ย   
แกนนําฯ ครนูกัวจิยั รวม 2 กลุ่ม 

ลกัษณะของโครงสร้างเครือขาย่  
X  SD X  SD X  SD 

แปลค่า 

1. เครอืขา่ยกลางที�เป็นนกัวชิาการ 4.20 .836 4.28 .726 4.26 .733 มาก 
2. แกนนํานกัวจิยั และสมาชกิเครอืขา่ยที�สอนกลุ่ม
สาระการเรยีนรูเ้ดยีวกนั 

4.40 .547 4.07 .828 4.15 .764 มาก 

3. ครนูกัวจิยัที�มปีระสบการณ์การทาํงาน (อายงุาน) 
หรอืวยัที�ต่างกนั 

3.20 .447 3.64 .744 3.79 .713 ปาน
กลาง 

4. ครนูกัวจิยัที�มปีระสบการณ์/ความสามารถทางการ
วจิยัที�ต่างกนั 

3.20 .447 3.51 .726 3.84 .688 ปาน
กลาง 

5. ครนูกัวจิยัที�ปฏบิตังิานในโรงเรยีนที�ต่างกนั 4.00 .707 3.78 .578 3.84 .602 มาก 
6. สมาชกิเครอืขา่ยที�เป็นครนูกัวจิยั 5-6 คน 4.20 .836 4.00 .679 4.05 .705 มาก 
7. แกนนํานกัวจิยัเป็นผูม้ปีระสบการณ์ดา้นการวจิยัใน
ชั *นเรยีนประจาํเครอืขา่ย 

4.20 .836 4.28 .913 4.26 .871 มาก 

รวม 4.20 .296 3.93 .552 4.01 .500 มาก 

  
ตาราง 21 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ต่อกระบวนการปฏบิตังิานเครอืข่าย  
             ตามบทบาทหน้าที�  

แกนนําฯ ครนูกัวจิยั รวม 2 กลุ่ม กระบวนการปฏบตังานเครือขายที�กาํหนดิ ิ ่
ขึ%นตามบทบาทหน้าที� X  SD X  SD X  SD 

แปลค่า 

เครือขายกลาง่ :         
1. การประชมุอบรมพฒันาความรู/้ทกัษะ
พื*นฐานเกี�ยวกบัการวจิยัในชั *นเรยีนที�แบ่งเป็น
ระยะๆ ตามขั *นตอนการดาํเนนิการวจิยั  

4.40 .547 4.07 .615 4.16 .602 มาก 

2. การอภปิรายและวพิากษ์งานเป็นระยะ เพื�อ
แลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหวา่งสมาชกิต่างเครอืขา่ย 

4.40 .547 4.14 .662 4.21 .631 มาก 

3. การจดัประชมุประชาคมวจิยัเพื�อนําเสนอ/
เผยแพร ่และรบัการวพิากษ์งานวจิยั 

4.20 .836 4.21 .578 4.21 .631 มาก 

4. การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการประชมุ
เครอืขา่ยยอ่ย 

4.00 .100 4.00 .784 4.00 .817 มาก 

5. เครอืขา่ยกลางนิเทศตดิตามการทาํงานของ
เครอืขา่ยยอ่ยตามกลุ่มสาระวชิา  

4.40 .547 4.07 .828 4.15 .668 มาก 
 

6. การจดัประชมุสรปุ ทบทวน และสะทอ้นผล
การปฏบิตังิานเครอืขา่ย 

4.19 .733 4.23 .873 4.21 .730 มาก 

รวม 4.25 .707 4.10 .594 4.15 .608 มาก 
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ตาราง 21 (ต่อ)  
แกนนําฯ ครนูกัวจิยั รวม 2 กลุ่ม กระบวนการปฏบตังานเครือขายที�กาํหนดิ ิ ่

ขึ%นตามบทบาทหน้าที� X  SD X  SD X  SD 
แปลค่า 

เครือขายยอยตามกลุมสาระ่ ่ ่ :        
1. การวางแผนปฏบิตักิจิกรรมเครอืขา่ยอยา่ง
ชดัเจน 

4.40 .547 4.07 .730 4.10 .809 มาก 

2. การประชมุเครอืขา่ยแบบเผชญิหน้าเพื�อ
แลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหวา่งสมาชกิในเครอืขา่ย
อยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครั *ง 

4.20 .836 4.07 .828 4.00 .881 มาก 

3. การทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน (AAR)  
เพื�อแลกเปลี�ยนเรยีนรู/้ประสบการณ์ดา้นการทาํ
วจิยัระหวา่งสมาชกิเป็นระยะๆ  

4.20 .836 3.92 .916 4.16 .834 มาก 

4. การอภปิรายคน้หาแบบปฏบิตัทิี�ด ี(best 
practice) ของเครอืขา่ย เพื�อเป็นตวัอยา่งแบบ
ปฏบิตัทิี�ดใีหก้บัสมาชกิ 

4.00 1.00 4.21 .801 4.00 .816 มาก 

5. ขอ้สรปุแบบปฏบิตัทิี�ดขีองเพื�อนสมาชกิใน
เครอืขา่ยชว่ยชี*นําการปฏบิตัทิี�ดแีกท่า่น 

4.00 1.00 4.00 .877 4.10 .738 มาก 

6. การวเิคราะหจ์ดุแขง็ จดุออ่นของเครอืขา่ย
เป็นระยะๆ ชว่ยใหก้ารปรบัปรงุการปฏบิตังิาน
ของสมาชกิเครอืขา่ยบรรลุตามตวัชี*วดัที�กาํหนด 

4.00 .707 4.14 .770 3.95 .779 มาก 

7. การประเมนิผลสมัฤทธเิทยีบกบัเปาหมายเป็นY ้

ระยะๆ  
3.80 .447 4.00 .877 4.11 .658 มาก 

8. การเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารสื�อสารที�เหมาะสม
กบับรบิท เพื�อชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานของเครอืขา่ยตามตวัชี*วดัการ
ดาํเนินงาน 

4.20 .447 4.07 .730 3.53 .841 มาก 

9. การสนบัสนุนใหใ้ชว้ธิสี ื�อสารดว้ย “บลอ็ก” 
อยา่งทั �วถงึ และมปีระสทิธภิาพ   

3.40 1.14 3.27 .755 3.99 .632 
ปาน
กลาง 

รวม 4.02 .447 4.00 .703 4.01 .633 มาก 

 การสาํรวจความคดิเหน็ของแกนนําและครนูกัวจิยัตามการรบัรูไ้ดถ้งึความเหมาะสมของ
กระบวนการปฏบิตังิานที�ออกแบบขึ*นตามบทบาทหน้าที� พบว่า ค่าเฉลี�ยของความคดิเหน็อยูใ่นระดบั
มากทั *งส่วนที�เป็นบทบาทหน้าที�ของเครอืขา่ยกลาง และเครอืขา่ยยอ่ย ( X =4.15 SD=.608 และ 
X =4.01 SD=.633 ตามลาํดบั) ค่าเฉลี�ยความคดิเหน็สงูสุดในส่วนที�เป็นบทบาทของเครอืขา่ยกลาง 
ไดแ้ก่ การอภปิรายและวพิากษ์งานเป็นระยะเพื�อแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหว่างสมาชกิต่างเครอืขา่ย การจดั
ประชุมประชาคมวจิยัเพื�อนําเสนอ/เผยแพรแ่ละรบัการวพิากษ์งานวจิยั และการจดัประชุมสรปุ ทบทวน 
และสะทอ้นผลการปฏบิตังิานเครอืขา่ย ( X =4.21 SD=.631, .730) อยา่งไรกต็ามมปีระเดน็ตํ�าสุดคอื  
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การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการประชุมเครอืข่ายยอ่ย ( X =4.00 SD=.817) สาํหรบัความคดิเหน็
ต่อบทบาทหน้าที�ตามกระบวนการปฏบิตังิานเครอืข่ายยอ่ยตามกลุ่มสาระ พบว่า การทบทวนหลงัการ
ปฏบิตังิาน (AAR) เพื�อแลกเปลี�ยนเรยีนรู/้ประสบการณ์ดา้นการทาํวจิยัระหว่างสมาชกิเป็นระยะๆ
( X =4.16 SD=.834) แต่ส่วนที�ตํ�าสุดคอื การเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารสื�อสารที�เหมาะสมกบับรบิท เพื�อช่ว
เพิ�มประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของเครอืข่ายตามตวัชี*วดัการดําเนินงาน ( X =3.53 SD=.841) 

นอกจากนี*แกนนํานกัวจิยัไดแ้สดงความคดิเหน็ดว้ยค่าเฉลี�ยที�สงูที�สุด ( X =4.40 SD=.547) คอื
ประเดน็เกี�ยวกบักระบวนการปฏบิตังิานของเครอืขา่ยกลาง ไดแ้ก่ การประชุมอบรมพฒันาความรู/้
ทกัษะพื*นฐานเกี�ยวกบัการวจิยัในชั *นเรยีนที�แบ่งเป็นระยะๆ ตามขั *นตอนการดาํเนินการวจิยั การ
อภปิรายและวพิากษ์งานเป็นระยะ เพื�อแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหว่างสมาชกิต่างเครอืขา่ย และการนิเทศ
ตดิตามการทํางานของเครอืขา่ยยอ่ยตามกลุ่มสาระวชิา และกระบวนการปฏบิตังิานของเครอืข่ายยอ่ย
คอื การวางแผนปฏบิตักิจิกรรมเครอืขา่ยอยา่งชดัเจน 
 
ตาราง 22 ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของความคดิเหน็ต่อลกัษณะการรว่มมอืรวมพลงั 
             ภายในเครอืข่าย 

แกนนําฯ ครนูกัวจิยั รวม 2 กลุ่ม ลกัษณะการรวมมือรวมพลงัภายใน่
เครือขาย่  X  SD X  SD X  SD แปลค่า 

การมีสวนรวมและความเป็นประชาธปไตย่ ่ ิ  
1. ครนูกัวจิยัเล่าปญหาการจดัการเรยีนรูข้องั

ตนใหส้มาชกิเครอืขา่ยทกุคนฟงั 
4.80 .447 3.92 .730 4.16 .764 มาก 

2. ครนูกัวจิยัไดร้บัการกระตุน้ใหแ้สดงความ 
คดิเหน็อยา่งอสิระ 

4.80 .447 4.00 .784 4.21 .787 มาก 

3. สมาชกิรว่มกนัอภปิราย/วพิากษ์ทกุประเดน็
สาํคญัที;เกี;ยวขอ้งกบัการวจิยัอยา่งละเอยีด 
ถี;ถว้น เชน่ การเขยีนแผนการเรยีนรู ้ ปญหาั

วจิยั และนวตักรรม เป็นตน้  

4.80 .447 3.78 .578 4.05 .705 มาก 

4. สมาชกิต่างอภปิรายแสดงความคดิ แลว้ให้
แกนนําเป็นผูต้ดัสนิใจ 

4.60 .547 3.71 .611 3.95 .705 มาก 

5. แกนนําเสนอความคดิ และทกุคนต่างเหน็ 
พอ้งดว้ย 

4.40 .547 4.00 .679 4.10 .657 มาก 

6. สมาชกิผูม้ากประสบการณ์นําเสนอความคดิ
จากนั ?นทกุคนเหน็พอ้งดว้ย 

4.60 .547 3.85 .662 4.05 .705 มาก 

7. แกนนําทาํหน้าที;คนกลางชี?นํา หรอืเกริ;นถงึ
ประเดน็การวพิากษ์ และลงมตสิรปุประเดน็
สาํคญัโดยสมาชกิเครอืขา่ย 

4.40 .547 3.92 .730 4.05 .705 มาก 
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ตาราง 22 (ต่อ)  
แกนนําฯ ครนูกัวจิยั รวม 2 กลุ่ม กจกรรมที$ปฏบตั และบรรยากาศภายในิ ิ ิ

เครือขาย่  X  SD X  SD X  SD 
แปลค่า 

8. สมาชกิเครอืขา่ยถอืว่าการเรยีนรูเ้ป็นหน้าที;
รบัผดิชอบรว่มกนั 

4.60 .460 4.00 .554 4.16 .602 มาก 

9. สมาชกิเครอืขา่ยรว่มกนัคน้ควา้ และ
ถ่ายทอดความรูท้ี;ตอ้งการ 

4.40 .547 4.00 .679 4.10 .657 มาก 

รวม 4.60 .357 3.91 .548 4.10 .585 มาก 
ความสมัพนัธที์$ดีระหวางกนั่         
10. การทบทวนความรู/้ประสบการณ์ที;ไดร้บั
จากการประชมุ/อบรมใหก้บัสมาชกิที;ขาด
ประชมุ  หรอืไมเ่ขา้ใจอยา่งกระจ่างชดั 

4.00 1.00 3.71 .468 3.79 .630 มาก 

11. สมาชกิเครอืขา่ยไดส้รา้งความสมัพนัธ ์และ
สรา้งศรทัธารว่มกนั 

4.60 .894 4.00 .679 4.16 .898 มาก 

12. สมาชกิรวมกลุ่มทาํกจิกรรมอื;น นอกจาก
การทาํวจิยัในชั ?นเรยีน 

3.60 1.34 3.57 1.01 3.58 1.07 มาก 

13. สมาชกิมกีารปรบัทกุข/์สขุเรื;องสว่นตวั หรอื
เรื;องงานที;ทาํ 

4.60 .547 3.42 .851 3.74 .933 มาก 

14. สมาชกิเครอืขา่ยมกีารชว่ยเหลอื เรยีนรู ้
รว่มกนั และการไวเ้นื?อเชื;อใจกนั 

4.60 .547 4.07 .828 4.21 .787 มาก 

รวม 4.28 .756 3.76 .680 3.90 .719 มาก 
การทาํงานอยางมีระบบ่         

15. การนดัหมายกจิกรรม/วางแผนที;ตอ้งทาํใน
ครั ?งต่อไป 

4.40 .547 3.78 .801 3.94 .779 มาก 

16. การสรปุความรูใ้หมท่ี;ไดจ้ากการประชมุ
แลกเปลี;ยนเรยีนรู ้

4.40 .547 3.92 .615 4.05 .621 มาก 

17. การแบ่งหน้าที;สนบัสนุนงานเครอืขา่ยตาม
ความถนดัเฉพาะบุคคล 

4.20 .836 3.64 .633 3.78 .713 มาก 

18. การถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์จาก
สมาชกิเครอืขา่ยเพื;อเตมิเตม็ความรูท้ี;เกี;ยวขอ้ง
กบัการทาํวจิยั 

4.40 .547 3.64 .633 3.84 688 มาก 

19. การวางแผนรว่มกนัเพื;อความสาํเรจ็ตาม
ดชันีวดัคณุภาพของงาน 

4.40 .547 3.78 .578 3.95 .621 มาก 

20.  ครนูกัวจิยัมกีารรายงานความกา้วหน้า 
และสง่งานใหแ้กนนําอา่นล่วงหน้ากอ่นการ
ประชมุครั ?งต่อไป 

3.80 1.09 3.57 .755 3.63 .621 มาก 
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ตาราง 22 (ต่อ)  
แกนนําฯ ครนูกัวจิยั รวม 2 กลุ่ม กจกรรมที$ปฏบตั และบรรยากาศภายในิ ิ ิ

เครือขาย่  X  SD X  SD X  SD 
แปลค่า 

21. เครอืขา่ยทบทวนความรู/้ประสบการณ์ที;
ไดร้บัการถ่ายทอดมา เพื;อสรา้งความเขา้ใจที;
ชดัเจน และรว่มกนัสรา้งแนวทางปฏบิตั ิ

4.00 .707 3.78 .578 3.84 .602 มาก 

22. เครอืขา่ยเลอืกใชช้อ่งทางสื;อสารที;เหมาะสม
กบับรบิทของสมาชกิแต่ละคนเพื;อประสานงาน/
อาํนวยความสะดวกในการประชมุรว่มกนั 

4.60 .547 3.71 .468 3.95 .621 มาก 

รวม 4.28 .562 3.73 .680 3.88 .573 มาก 
การปฏบตัและเสียสละของผูเ้ป็นแกนนํา ิ ิ         
23. แกนนําเผยแพรค่วามรู/้ประสบการณ์ และ/
หรอืแจกเอกสารที;ไดร้บัมาจากแหล่งเรยีนรูอ้ ื;น 

4.40 .547 4.07 .997 4.16 .898 มาก 

24. แกนนําประชาสมัพนัธก์จิกรรมของ 
โครงการฯ และกระตุน้ตดิตาม/ชกัจงูใหใ้ชแ้หล่ง
เรยีนรู ้และการสื;อสารทางบลอ็ก  

4.20 .447 3.78 .578 3.89 .567 มาก 

25. แกนนํากระตุน้ใหใ้ชแ้หล่งเรยีนรู ้และ
ชอ่งทางสื;อสารทางบลอ็ก 

3.80 1.09 3.64 .744 3.68 .820 มาก 

26. แกนนํากระตุน้ตดิตาม และวางแผนการ
ปฏบิตังิานเพื;อใหส้าํเรจ็ตามตวัชี?วดัที;กาํหนดไว้
ของเครอืขา่ยกลาง 

4.60 .547 3.85 .864 4.05 .848 มาก 

รวม 4.25 .559 3.84 .698 3.95 .675 มาก 

  
การศกึษาความคดิเหน็ตามการรบัรูไ้ดถ้งึความเหมาะสมของสมาชกิเครอืข่ายต่อลกัษณะการ

รว่มมอืรวมพลงัของสมาชกิเครอืขา่ย ไดผ้ลการศกึษาที�มปีระเดน็สําคญัตามลาํดบัขอ้มลูในตารางดงันี* 
การมสี่วนรว่มและความเป็นประชาธปิไตยของเครอืขา่ยยอ่ยมคี่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก 

( X =4.10, SD=.585) ซึ�งทั *งแกนนํานกัวจิยั และครนูกัวจิยัต่างเหน็ว่ามกีารกระตุน้ใหแ้สดงความคดิเหน็
อยา่งอสิระดว้ยค่าเฉลี�ยของความคดิเหน็สงูที�สุดในประเดน็นี* ( X =4.80, SD=.447; X =4.21, 
SD=.787 ตามลาํดบั)   

การสรา้งสมัพนัธท์ี;ดรีะหว่างสมาชกิเครอืขา่ย พบว่าค่าเฉลี;ยของความคดิเหน็ต่อประเดน็นี?อยู่
ในระดบัมาก  ( X =3.90, SD=.719) โดยที;แกนนําและครนูักวจิยัต่างรบัรูส้งูที;สุดในประเดน็นี?ว่า สมาชกิ
เครอืขา่ยมกีารช่วยเหลอื เรยีนรูร้ว่มกนั และการไวเ้นื?อเชื;อใจกนั ( X =4.60, SD=.547; X =4.21, 
SD=.787 ตามลาํดบั)  ตรงกนัขา้มที;มกีารรบัรูต้ํ;าสุดคอื การรวมกลุ่มทาํกจิกรรมอื;นๆ ที;ไมใ่ชง้านวจิยัใ
ชั ?นเรยีนมกีารปฏบิตัติํ;าสุดในประเดน็นี? ( X =3.60, SD=1.34; X =3.57, SD=1.01 ตามลาํดบั)   
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การทํางานอย่างมรีะบบ เป็นประเดน็ที;สมาชกิแสดงการรบัรูด้ว้ยค่าเฉลี;ยตํ;าที;สุดของการรว่มมื
รวมพลงัของเครอืข่าย แมว้่าค่าเฉลี;ยของการรบัรูย้งัจดัอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.88, SD=.573) ค่าเฉลี;ย
ของการรบัรูส้งูสุดที;แกนนํา และครนูกัวจิยัเหน็ตรงกนัในประเดน็นี?คอื การสรุปความรูใ้หม่ที;ไดจ้ากการ
ประชุมแลกเปลี;ยนเรยีนรู ้ ( X =4.40, SD=.547; X =3.92, SD=.615 ตามลาํดบั) ขณะที;ค่าเฉลี;ยของ
การรบัรูต้ํ;าสุดที;แกนนําและครนูกัวจิยัเหน็พอ้งกนัคอื   การที;ครนูกัวจิยัมกีารรายงานความก้าวหน้า  แล
ส่งงานใหแ้กนนําอ่านล่วงหน้าก่อนการประชุมครั ?งต่อไป ( X =3.80, SD=1.09; X =3.57, SD=.755 
ตามลาํดบั) อกีประเดน็หนึ;งคอื การแบ่งหน้าที;สนับสนุนงานเครอืข่ายตามความถนดัเฉพาะบุคคล  
( X =4.20, SD=.836; X =3.64, SD=.633 ตามลาํดบั) 

การปฏบิตัแิละเสยีสละของผูเ้ป็นแกนนํา เป็นประเดน็ที;มคี่าเฉลี;ยของการรบัรูโ้ดยรวมใกลเ้คยีง
กบัการสรา้งสมัพนัธท์ี;ดรีะหว่างสมาชกิเครอืข่าย ( X =3.95, SD=.675) และที;แกนนําและครนูกัวจิยัต่าง
เหน็พอ้งกนัดว้ยค่าเฉลี;ยของการรบัรูอ้ยูใ่นระดบัสงูสุดและอนัดบัรองมาคอื การที;แกนนํากระตุ้นตดิตาม 
และวางแผนการปฏบิตังิานเพื;อใหส้าํเรจ็ตามดชันีวดัคุณภาพที;กําหนดไวข้องเครอืข่ายกลาง ( X =4.60,  
SD=.547; X =3.85, SD=.864 ตามลาํดบั) อยา่งไรกต็ามที;มกีารรบัรูด้ว้ยค่าเฉลี;ยที;ตํ;าสุดสอดคลอ้งกั
ระหว่างแกนนําและครนูกัวจิยั คอื การที;แกนนํากระตุน้ใหใ้ชแ้หล่งเรยีนรู ้ และช่องทางสื;อสารทางบลอ็ก 
( X =3.80, SD=1.09; X =3.64, SD=.744 ตามลาํดบั) 
 
ตาราง 23 ความถี� และรอ้ยละของค่าเฉลี�ยความคดิเหน็ที�มต่ีอรปูแบบของเครอืข่ายวจิยัจาํแนกตาม 
    เกณฑท์ี�ใชป้ระเมนิค่าความคดิเหน็ 

(ความถี;)รอ้ยละของค่าเฉลี;ยความเหน็ตามเกณฑป์ระเมนิ รปูแบบเครอืขา่ยวจิยั 
ดมีาก ด ี ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

1. โครงสรา้งเครอืขา่ยวจิยั (3)10.00 (22)73.33 (5)16.67 0 0 
2. กระบวนการปฏบิตังิานเครอืขา่ยที; 
กาํหนดขึ?นตามบทบาทหน้าที;เครอืขา่ยกลาง 

(8)26.67 (17)56.67 (5)16.67 0 0 

3. กระบวนการปฏบิตังิานเครอืขา่ยที; 
กาํหนดขึ?นตามบทบาทหน้าที;เครอืขา่ยยอ่ย 

(8)26.67 (19)63.33 (3)10.00 0 0 

4. การรว่มมอืรวมพลงัภายในเครอืขา่ย      
4.1 การมสีว่นรว่มและความเป็น 
ประชาธปิไตย 

(8)26.67 (18)60.00 (4)13.33 0 0 

4.2 ความสมัพนัธท์ี;ดรีะหว่างกนั (8)26.67 (18)60.00 (5)16.67 (1) 3.33 0 
4.3 การทาํงานอยา่งมรีะบบ (3)10.00 (22)73.33 (5)16.67 0 0 
4.4 การปฏบิตัแิละเสยีสละของแกนนํา  (10)33.33 (14)46.67 (6)20.00 0  

ความถี$ของความคดเหน็โดยรวม ิ  48 130 33 1 0 
ร้อยละของความคดเหน็โดยรวมิ  22.85 61.90 15.71 0.38 0 

หมายเหตุ เกณฑป์ระเมนิ ดทีี�สดุ=4.50-5.00, ด=ี3.50-4.49, ปานกลาง=2.50-3.49, น้อย=1.50-2.49, น้อยที�สดุ=1.00-1.49 
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 ตอนที� 4.2.2 ความรู้/ความเข้าใจพื%นฐานของการวจยัิ  
 การทดสอบวดัความรูพ้ื*นฐานการวจิยัในชั *นเรยีนของกลุ่มตวัอยา่งการวจิยัหลงัรว่มโครงการ 
ดว้ยแบบทดสอบจาํนวน 24 ขอ้ พบว่ามคีวามถี�ของกลุ่มตวัที�ไดร้ะดบัคะแนนต่างๆ ดงัตาราง  
ตาราง 24 ความถี� และรอ้ยละ ผลการทดสอบวดัความรูพ้ื*นฐานฯ ก่อนและหลงัรว่มโครงการ 

คะแนนสอบหลงัฯ (ความถี�) รอ้ยละ คะแนนสอบก่อนฯ ความถี� (รอ้ยละ)  
13 (1) 3.3 6 (1) 3.3 
15 (3) 10.00 9 (2) 6.70 
16 (2)  6.70 10 (2) 6.70 
17 (2) 6.70 11 (1) 3.3 
18 (5) 16.70 12 (5) 16.70 
19 (3) 10.00 13 (3) 10.00 
20 (5) 16.70 14 (5) 16.70 
21 (3) 10.00 15 (1) 3.3 
22 (3) 10.00 16 (3) 10.00 
23 (3) 10.00 17 (2) 6.70 
- - 19 (2) 6.70 
- - 21 (3)  10.00 

รวม (30) 100 รวม  (30) 100 
หมายเหตุ ระดบัคะแนนตามเกณฑร์อ้ยละ 80 คอื 19 คะแนน 
 
 ผลการทดสอบความรู/้ความเขา้ใจหลกัการพื*นของการวจิยัในชั *นเรยีนก่อนและหลงัร่วม
กจิกรรมเครอืข่ายวจิยั พบว่า หลงัรว่มกจิกรรมเครอืขา่ยวจิยั ครนูกัวจิยัสามารถทาํแบบทดสอบได้
คะแนนตํ�าสุด 13 คะแนน สงูสุด 23 คะแนน ต่างจากก่อนรว่มกจิกรรมที�ไดค้ะแนนระหว่าง 6-21 
นอกจากนี*ครนูกัวจิยั 17 คน หรอืรอ้ยละ 56.67 สามารถไดค้ะแนนจากการทดสอบหลงัรว่มกจิกรรม
ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 80 ของคะแนนเตม็ หรอืไดค้ะแนนตั *งแต่ 19 คะแนนขึ*นไป ขณะที�ก่อนรว่มกจิกรรม
ของโครงการมจีาํนวนเพยีง  5 คน หรอืรอ้ยละ 16.70 ที�ไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 80   
 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยของคะแนนผลการทดสอบก่อนและหลงัเรยีนดงัตาราง 24 
พบว่า มคีวามแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลงัรว่มโครงการอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.01  
ตาราง 25 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี�ยความรูด้า้นการวจิยัในชั *นเรยีนระหว่างก่อน และหลงัการ 
    รว่มกจิกรรมเครอืข่ายวจิยัของครนูกัวจิยัแต่ละคน 
ความรูด้า้นการวจิยัในชั *นเรยีน n X  SD t-test P-value 
ก่อนรว่มกจิกรรมเครอืข่ายวจิยั 30 14.07 3.741 10.053** 0.00 
หลงัรว่มกจิกรรมเครอืข่ายวจิยั 30 18.97 2.671   
** ระดบันยัสาํคญัที� 0.01 
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ตอนที� 4.2.3 คณุภาพของงานวจยัในชั %นเรียนในรปูแบบที�เป็นทางการิ   
 การประเมนิคุณภาพรายงานการวจิยัในชั *นเรยีนของครนูกัวจิยัโดยนกัวจิยัของเครอืขา่ยกลาง
เป็นผูป้ระเมนิตามแบบประเมนิคุณภาพงานวจิยัในชั *นเรยีน ผลการประเมนิ 12 ประเดน็นําเสนอโดย
จาํแนกตามเครอืขา่ยยอ่ย เนื�องจากงานวจิยัถอืว่าเป็นผลผลติสาํคญัของเครอืขา่ยวจิยั 
ตาราง 26 ความถี� รอ้ยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพของรายงานการวจิยัที�คร ู
     นกัวจิยัทาํสาํเรจ็หลงัการรว่มกจิกรรมเครอืข่ายวจิยั  

(ความถี$) รอ้ยละ ของระดบัคณุภาพ 
ขอ้ที; เครอืขา่ย 

5 4 3 2 1 X  SD แปลผล 

วทิยาศาสตร ์ (1) 16.70 (4)66.70 (1)16.70 0 0 4.00 .632 ด ี
สงัคมศกึษาฯ (1) 20.00 (2)40.00 0 0 (2)40.00 3.00 1.871 ปานกลาง 

ภาษาไทย (3) 60.00 (2)40.00 0 0 0 4.60 .548 ดทีี;สดุ 
คณิตศาสตร ์ (1) 20.00 (3)60.00 (1) 0.00 0 0 4.00 .707 ด ี
ต่างประเทศ (2) 50.00 (1)25.00 (1)25.00 0 0 4.25 .957 ด ี
สขุศกึษา (3) 27.30 (1)20.00 (1)20.00 0 0 4.40 .894 ด ี1. 

ชื$อ
เร

ื$อง
กา

รว
จยั

ฯ
ิ

 

รวม (11)36.70 (13)43.30 (4)13.30 0 (2)6.70 4.03 1.066 ด ี
วทิยาศาสตร ์ 0 (4)66.70 (2)33.30 0 0 3.67 .516 ด ี
สงัคมศกึษาฯ 0 (2)40.00 (3)60.00 0 0 3.40 .548 ด ี
ภาษาไทย (2) 40.00 (2)40.00 (1)20.00 0 0 4.20 .837 ด ี

คณิตศาสตร ์ 0 (4)80.00 (1)20.00 0 0 3.80 .447 ด ี
ต่างประเทศ (3) 75.00 0 (1)25.00 0 0 4.50 1.00 ดทีี;สดุ 
สขุศกึษา 0 (5)100.00 0 0 0 4.00 .00 ด ี2. 

 ค
วา

มเ
ป็น

มา
ฯ 

รวม (5) 16.70 (17)56.70 (8)26.70 0 0 3.90 .662 ด ี
วทิยาศาสตร ์ (1) 16.70 (2) 33.30 (2)33.30 (1)16.70 0 3.50 1.049 ด ี
สงัคมศกึษาฯ 0 (2) 40.00 (1)20.00 (2)40.00 0 3.00 1.00 ปานกลาง 

ภาษาไทย (2) 40.00 (3) 60.00 0 0 0 4.40 .548 ด ี
คณิตศาสตร ์ 0 (2)40.00 (2)40.00 (1)20.00 0 3.20 .837 ปานกลาง 

ต่างประเทศ (2) 50.00 0 (2)50.00 0 0 4.00 1.155 ด ี
สขุศกึษา (1) 20.00 (4)80.00 0 0 0 4.20 .447 ด ี

3. 
วตั

ถปุ
ระ

สง
คก์

าร
วจ

ยัฯิ
 

รวม (6) 20.00 (13)43.30 (7)23.30 (4)13.30 0 3.70 .952 ด ี
วทิยาศาสตร ์ 0 (4)66.7 (1)16.70 0 (1)16.70 3.33 1.211 ปานกลาง 

สงัคมศกึษาฯ 0 (2)40.00 (3)60.00 0 0 3.40 .548 ปานกลาง 

ภาษาไทย (1)20.00 (4)80.00 0 0 0 4.20 .447 ด ี
คณิตศาสตร ์ (2)40.00 (2)40.00 (1)20.00 0 0 4.20 .837 ด ี
ต่างประเทศ (1)25.00 (2)50.00 0 (1)25.00 0 3.75 1.258 ด ี
สขุศกึษา 0 (4)80.00 (1)20.00 0 0 3.80 .447 ด ี4. 

ขอ
บเ

ขต
กา

รว
จยั

ฯ
ิ

 

รวม (4)13.30 (18)60.00 (6)20.00 (1)3.30 (1)3.30 3.77 .858 ด ี
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ตาราง 26 (ต่อ)  
(ความถี$) รอ้ยละ ของระดบัคณุภาพ ขอ้

ที; 
เครอืขา่ย 

5 4 3 2 1 X  SD แปลผล 

วทิยาศาสตร ์ 0 (3)50.00 (1)16.70 (1)16.70 (1)16.70 3.00 1.265 ปานกลาง 

สงัคมศกึษาฯ 0 (2)40.00 (3)60.00 0 0 3.40 .548 ปานกลาง 

ภาษาไทย 0 (5)100.00 0 0 0 4.00 0.00 ด ี
คณิตศาสตร ์ 0 (3)60.00 (1)20.00 0 (1)20.00 3.20 1.304 ปานกลาง 

ต่างประเทศ (1)25.00 (1)25.00 (1)25.00 (1)25.00 0 3.50 1.291 ด ี
สขุศกึษา 0 (5)100.00 0 0 0 4.00 0.00 ด ี

5. 
ศพั

ทเ์
ฉพ

าะ
ขอ

งก
าร

วจ
ยัิ

 

รวม (1)3.30 (19)63.30 (6)20.00 (2)6.70 (2)6.70 3.50 .938 ด ี
วทิยาศาสตร ์ (1)25.00 (1)25.00 (2)50.00 0 0 3.75 .957 ด ี
สงัคมศกึษาฯ 0 0 (2)66.70 (1)33.30 0 2.67 .577 ปานกลาง 
ภาษาไทย 0 (1)20.00 (2)40.00 (2)40.00 0 2.80 .837 ปานกลาง 
คณิตศาสตร ์ 0 0 (5)100.00 0 0 3.00 0.00 ปานกลาง 
ต่างประเทศ (1)25.00 (2)33.30 0 (1)25.00 0 3.75 1.258 ด ี
สขุศกึษา 0 (2)40.00 (3)60.00 0 0 3.40 .548 ปานกลาง 6. 

ปร
ะโ

ยช
น์ที

$ได้
รบั

ฯ 

รวม (2)7.70 (6)23.10 (14)53.80 (4)15.40 0 3.23 .815 ปานกลาง 

วทิยาศาสตร ์ (1)16.70 (1)16.70 (2)33.30 0 (2)33.30 2.83 1.602 ปานกลาง 
สงัคมศกึษาฯ 0 (2)40.00 0 (1)20.00 (2)40.00 2.40 1.517 น้อย 
ภาษาไทย 0 (5)100 0 0 0 4.00 0.00 ด ี
คณิตศาสตร ์ 0 (3)60.00 0 0 (2)40.00 2.80 1.643 ปานกลาง 
ต่างประเทศ 0 (3)75.00 (1)25.00 0 0 3.75 0.50 ด ี
สขุศกึษา 0 (2)40.00 (3)60.00 0 0 3.40 0.548 ปานกลาง 

7. 
กา

รเ
ลือ

กใ
ช้น

วตั
กร

รม
ฯ 

รวม (1) 3.30 (16)53.30 (6) 20.00 (1) 3.30 (6)20.00 3.17 1.234 ปานกลาง 

วทิยาศาสตร ์ 0 (1)16.70 (3)50.00 (1)16.70 (1)16.70 2.67 1.033 ปานกลาง 
สงัคมศกึษาฯ 0 (2)40.00 (1)20.00 (1)20.00 (1)20.00 2.80 1.304 ปานกลาง 
ภาษาไทย 0 (4) 80.00 0 (1)20.00 0 3.60 0894 ด ี
คณิตศาสตร ์ (1)20.00 (1)20.00 (1)20.00 (2)40.00 0 3.20 1.304 ปานกลาง 
ต่างประเทศ (1)25.00 (1)25.00 (2)50.00 0 0 3.75 .957 ด ี
สขุศกึษา 0 (2) 40.00 (3) 60.0 0 0 3.40 .548 ปานกลาง 

8. 
กา

รอ
อก

แบ
บก

าร
วจ

ยัฯิ
 

รวม (2) 6.70 (11)36.37 (10)33.30 (5)16.70 (2) 6.70 3.20 1.031 ปานกลาง 

วทิยาศาสตร ์ (1)16.70 (2) 33.30 (1) 16.70 (1)16.70 (1)16.70 3.17 1.472 ปานกลาง 
สงัคมศกึษาฯ (1) 20.00 (1) 20.00 (1) 20.00 (2)40.00 0 3.20 1.304 ปานกลาง 
ภาษาไทย (1) 20.00 (3) 60.00 (1) 20.00 0 0 4.00 .707 ด ี
คณิตศาสตร ์ (1) 20.00 (1) 20.00 (3) 60.00 0 0 3.60 .894 ด ี
ต่างประเทศ (1) 25.00 (1) 25.00 (2) 50.00 0 0 3.75 .957 ด ี
สขุศกึษา 0 (2) 40.00 (3) 60.00 0 0 3.40 .548 ปานกลาง 

9. 
กา

รว
เค

รา
ะห

ข์อ้
มูล

ฯ
ิ

 

รวม (5)16.70 (10)33.30 (11)36.70 (3)10.00 (1) 3.30 3.50 1.009 ด ี
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ตาราง 26 (ต่อ)  
(ความถี�) รอ้ยละของระดบัคณุภาพ ขอ้

ที� 
เครอืขา่ย 

5 4 3 2 1 X  SD แปลผล 

วทิยาศาสตร ์ (1)16.70 (2)33.30 (1)16.70 (1)16.70 (1)16.70 3.17 1.472 ปานกลาง 
สงัคมศกึษาฯ (2)40.00 (1)20.00 0 (2)40.00 0 3.60 1.517 ด ี
ภาษาไทย (2)40.00 (1)20.00 (2)40.00 0 0 4.00 1.00 ด ี
คณิตศาสตร ์ (2)40.00 (1)20.00 (2)40.00 0 0 4.00 1.00 ด ี
ต่างประเทศ (1)25.00 (2)50.00 0 (1)25.00 0 3.75 1.258 ด ี
สขุศกึษา 0 (2)40.00 (3)60.00 0 0 3.40 .548 ปานกลาง 

10
. ก

าร
นํา

เส
นอ

ผล
ฯ 

 

รวม (8)26.70 (9)30.00 (8)26.70 (4)13.30 (1)3.30 3.63 1.129 ด ี
วทิยาศาสตร ์ 0 (3)23.10 0 (2)33.30 (1)16.70 2.83 1.329 ปานกลาง 
สงัคมศกึษาฯ 0 (2)40.00 (1)20.00 (2)40.00 0 3.00 1.00 ปานกลาง 
ภาษาไทย 0 (2)40.00 (2)40.00 (1)20.00 0 3.20 .837 ปานกลาง 
คณิตศาสตร ์ 0 (2)40.00 (1)20.00 (2)40.00 0 3.00 1.00 ปานกลาง 
ต่างประเทศ 0 (1)25.00 (2)50.00 0 (1)25.00 2.75 1.258 ปานกลาง 
สขุศกึษา 0 (3)60.00 (2)40.00 0 0 3.60 .548 ด ี

11
. ก

าร
สะ

ท้อ
นผ

ลว
จยั

ฯ
ิ

 

รวม 0 (13) 43.30 (8)26.70 (7)23.30 (2)6.70 3.07 .980 ปานกลาง 

วทิยาศาสตร ์ (23)3.30 0 (2)33.30 (1)16.70 (1)16.70 3.17 1.602 ปานกลาง 
สงัคมศกึษาฯ (2)40.00 (1)20.00 (1)20.00 (1)20.00 0 3.80 1.304 ด ี
ภาษาไทย 0 (4)80.00 0 0 (1)20.00 3.40 1.342 ปานกลาง 
คณิตศาสตร ์ (2)40.0 (1)20.00 0 0 (2)40.00 3.20 2.049 ปานกลาง 
ต่างประเทศ (2)50.00 (1)25.00 (1)25.000 0 0 4.25 .957 ด ี
สขุศกึษา (2)40.0 (3)60.00 0 0 0 4.40 .548 ด ี

12
. ก

าร
จดั

ทาํ
เล

มฯ่
 

รวม (10)33.30 (10)33.30 (4)13.30 (2)6.70 (4)13.30 3.67 1.373 ด ี
คา่เฉลี�ยรวมของเครอืขาย่  X  SD แปลผล 

เครอืขา่ยวทิยาศาสตร ์ 3.17 .853 ปานกลาง 
เครอืขา่ยสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 2.88 .454 ปานกลาง 

เครอืขา่ยภาษาไทย 3.71 .587 ด ี
เครอืขา่ยคณิตศาสตร ์ 3.72 .496 ด ี
เครอืขา่ยภาษาต่างประเทศ 3.61 .801 ด ี
เครอืขา่ยสขุศกึษาและพลศกึษา 3.75 .236 ด ี

รวม 3.52 .643 ด ี

  ผลการประเมนิคุณภาพของงานวจิยัตามแบบประเมนิที�กําหนดขึ*น พบว่า คุณภาพโดยรวมอยู่
ในระดบัด ี ( X =3.52, SD=.643) ที�ครนูกัวจิยัส่วนมากทาํไดด้แีลว้คอื การเขยีนชื�อเรื�องการวจิยั
( X =4.03, SD=1.066) การบรรยายความเป็นมาและความสาํคญัของปญหาวจิยั ั ( X =3.90, SD=.662)  
และการกําหนดขอบเขตการวจิยั ( X =3.77, SD=.858) ขณะที�ประเดน็ที�ยงัตอ้งปรบัปรงุไดแ้ก่ การ
สะทอ้นผลการคดิทบทวนการดําเนินการวจิยั ( X =3.07, SD=.980) การเลอืกใชน้วตักรรมการจดัการ
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เรยีนรู ้( X =3.17, SD=1.1234) การออกแบบการวจิยั ( X =3.20, SD=1.031) และการเขยีนประโยชน์
ที�คาดว่าจะไดร้บัจากการวจิยั ( X =3.23, SD=.815)  
 
ตาราง 27 ความถี� (รอ้ยละ) ของงานวจิยัที�ไดร้บัการประเมนิคุณภาพตามเกณฑป์ระเมนิค่าที�กําหนดไว ้

(ความถี�) รอ้ยละของงานวจิยัที�มคีุณภาพตามเกณฑป์ระเมนิ คณุภาพของงานวจยัิ  
ดทีี�สดุ ด ี ปานกลาง น้อย น้อยที�สดุ 

วทิยาศาสตร ์ 0 3 1 2 0 
สงัคมศกึษาฯ 0 1 4 0 0 
ภาษาไทย 0 4 1 0 0 
คณติศาสตร ์ 0 3 1 1 0 
ต่างประเทศ 0 3 1 0 0 
สุขศกึษา และพลศกึษา 0 5 0 0 0 
รวมทุกเครือขายยอย่ ่  0 (19)  63.33 (8) 26.67 (3)10.00 0 
หมายเหตุ เกณฑป์ระเมนิ ดทีี�สดุ=4.50-5.00, ด=ี3.50-4.49, ปานกลาง=2.50-3.49, น้อย=1.50-2.49, น้อยที�สดุ=1.00-1.49 
 
 การตรวจสอบความถี�และรอ้ยละของรายงานการวจิยัที�ไดร้บัการประเมนิตามแบบประเมนิที�
กําหนดขึ*นในการวจิยั พบว่า งานวจิยั 19 เรื�อง หรอืรอ้ยละ 63.33 ผ่านเกณฑป์ระเมนิระดบัด ีเครอืขา่ย
ยอ่ยที�มงีานวจิยัผ่านการประเมนิระดบัดสีงูสุด ไดแ้ก่ เครอืขา่ยสุขศกึษาฯ เครอืขา่ยภาษาไทย และ
เครอืขา่ยภาษาต่างประเทศ ตามลาํดบั  
 

ตอนที� 4.3 ความรู้ปฏบตัด้านการวจยัในชั %นเรียนิ ิ ิ  และรปูแบบเครือขายวจยั ่ ิ  
 การวเิคราะหเ์ชงิเนื*อหาบทสะทอ้นผลหลงัการปฏบิตังิานขณะประชุมเครอืข่ายยอ่ย บทสะทอ้น
ผลการวจิยัของครนูกัวจิยั และการสนทนากลุ่มเฉพาะ สามารถสรุปประเดน็สาํคญัที�จะเป็นประโยชน์ต่อ
การปรบัปรงุรปูแบบเครอืข่ายวจิยัครั *งต่อไป ดงัตารางต่อไปนี* (ขอ้มลูผลการสนทนากลุ่มเฉพาะของครู
นกัวจิยั และแกนนํา แสดงในภาคผนวก)   
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ตาราง 28 ผลการวเิคราะหเ์นื*อหาความรูป้ฏบิตัดิา้นการวจิยัในชั *นเรยีน 
แหล่งที�มาของความรู ้ 

ประเดน็ความรูป้ฏบิตั ิ บทสะทอ้น
ผลใน
รายงานวจิยั 

การทบทวน
หลงัปฏบิตั ิ
งาน 

การสนทนา
กลุ่มเฉพาะ 

 
รวม
ความถี� 

1. การกาํหนดปญหาวจิยัในชั *นเรยีนไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นั  
ปญหาใหญ่แต่ตอ้งมคีวามชดัเจนั  

√ 
 

  1 

2. การเริ�มตน้ดว้ยวธิกีาํหนดชื�อเรื�อง ทาํใหเ้กดิปญหาความั

ไมส่อดคลอ้งระหว่าง ชื�อเรื�อง วตัถุประสงค ์ปญหาวจิยั และั

หวัขอ้สาํคญัอื�นๆ  

√ 
 

  1 

3. การเริ�มตน้ดว้ยวธิกีาํหนดชื�อเรื�อง ทั *งที�กรอบความคดิการ
วจิยัของผูว้จิยัยงัไมช่ดัเจนทาํใหต้อ้งเสยีเวลากบัการปรบัชื�อ
เรื�องหลายรอบโดยไมจ่าํเป็น 

√ 
 

  1 

4. การอภปิรายชื�อเรื�องวจิยัในที�ประชมุเครอืขา่ย โดยที�
ผูว้จิยัไมม่คีวามชดัเจนในประเดน็วจิยัของตนเอง ทาํใหเ้กดิ
ความสบัสนและคลอ้ยตามผูอ้ื�น เป็นผลใหก้ารดาํเนินวจิยัไม่
ตรงกบัสภาพปญหาตามบรบิทจรงิที�ั รอการแกไ้ข 

√ 
 

  1 

5. ปจจยัที�ั เป็นสาเหตุของปญหา ั ความสามารถใดๆ ที�
ตอ้งการพฒันาใหก้บันกัเรยีนมหีลายประการ ครจูงึตอ้ง
เรยีนรูท้ี�จะสงัเกตและวเิคราะหส์าเหตุใหค้รอบคลุม ทั *งดา้น
ความสามารถพื*นฐานของผูเ้รยีน รปูแบบการคดิ รปูแบบการ
เรยีนรู ้ 

√√√   3 

6. ระยะเวลาที�ตอ้งใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนอาจมาก หรอืน้อย
ขึ*นอยูก่บัความสามารถพื*นฐาน รปูแบบการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน และความต่อเนื�องของกจิกรรม 

√√   2 

7. การเลอืกนวตักรรมที�จะใชพ้ฒันาผูเ้รยีนตอ้งดทูี� 
ความสามารถพื*นฐาน รปูแบบการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และให ้
 แปลกใหมจ่ากของเดมิเพื�อสรา้งแรงจงูใจที�ด ี

√√   2 

8. ครตูอ้งเรยีนรูท้ี�จะปรบัวธิจีดักจิกรรม และภาษาที�จะสื�อกบั
นกัเรยีนอยา่งงา่ยๆ  

√   1 

9. วธิปีฏบิตัทิี�เกี�ยวขอ้งการจดัการเรยีนรูม้ดีงันี* 
    9.1 ศกึษาภมูหิลงัของผูเ้รยีน 
    9.2 ศกึษาความรูเ้กี�ยวกบัเทคนิควธิสีอน สื�อ และ 
เนื*อหาสาระวชิาที�ทนัสมยั 
    9.3 สรา้งบรรยากาศที�ด ีเน้นใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่ม ขณะจดั
กจิกรรม 

 
√ 
√ 
 
√ 
 

   
1 
1 
 
1 
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ตาราง 28 (ต่อ)   
แหล่งที�มาของขอ้มลูการวจิยั  

ประเดน็ความรูป้ฏบิตั ิ บทสะทอ้น
ผลในราย 
งานวจิยั 

ทบทวน
หลงั
ปฏบิตังิาน 

สนทนา
กลุ่มเฉพาะ 

 
รวม
ความถี� 

    9.4 มกีารปรกึษาแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ มอบหมายภาระงาน
แบบบรูณาการระหว่างครทูี�สอนผูเ้รยีนคนเดยีวกนั 
    9.5 ประชาสมัพนัธค์วามสาํเรจ็ และปญหาของผูเ้รยีนเพื�อั

รว่มกนัพฒันาตั *งแต่ตน้ปีการศกึษา  

√ 
 
√ 

  1 
 
1 

10. โครงสรา้งของเครอืขา่ย  
     10.1 สมาชกิเครอืขา่ยอยูใ่นโรงเรยีนเดยีวกนั ทาํใหม้ี
โอกาสในการแลกเปลี�ยนเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลา  
     10.2 แกนนําและสมาชกิเครอืขา่ยอยูใ่นโรงเรยีนเดยีวกนั 
อาจไมส่ง่ผลดเีทา่แกนนําและครนูกัวจิยัอยูต่่างโรงเรยีน  
     10.3 แกนนําและสมาชกิเครอืขา่ยสอนกลุ่มสาระวชิา
เดยีวกนัทาํใหส้ามารถแลกเปลี�ยนเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งลกึซึ*ง 
     10.4 ความสามารถ/ประสบการณ์ดา้นการวจิยัที�ต่างกนั
มากของครนูกัวจิยั มผีลใหแ้กนนําตอ้งเพิ�มความพยายาม 
ความเบื�อหน่ายของสมาชกิบางราย   

   
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√√ 
 
 

 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

11. กระบวนการปฏบิตังิานของเครอืขา่ยกลาง 
     11.1 การคดัสรรแกนนํานกัวจิยั ที�เป็นที�ยอมรบัใน
ความสามารถ จะชว่ยสรา้งความศรทัธาของสมาชกิเครอืขา่ย 
     11.2 การชี*แจงวตัถุประสงค ์ บทบาทของสมาชกิ 
กจิกรรมของเครอืขา่ย และงบประมาณที�สมาชกิจะไดร้บัการ
สนบัสนุน อยา่งชดัเจนเพื�อประกอบการตดัสนิในที�ถกูตอ้ง  
     11.3 การบรหิารจดัการชอ่งทางสื�อสารระหว่างเครอืขา่ย 
ตอ้งมปีระสทิธภิาพ และมคีวามหลากหลายเพื�อเพิ�มความ
สะดวกใหก้บัสมาชกิเครอืขา่ย 
     11.4 การอบรมเชงิปฏบิตักิารที�มุง่เน้นเนื*อหาสาระ ดงันี* 
            11.4.1 การนําเสนอ และอภปิรายผลการวจิยั  
เป็นชอ่งทางสื�อสารของเครอืขา่ย  
            11.4.2 การจดัเตรยีมเอกสารประกอบการ 
ปฏบิตังิานเครอืขา่ย ชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพในการเรยีนรู ้
            11.4.3 การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร/ประชมุโดย 
เครอืขา่ยกลาง ที�ภาคเชา้เป็นทฤษฎแีละภาคบ่ายฝึกปฏบิตัิ
จะชว่ยพฒันาความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ และสรา้งแรงจงูใจให้
สมาชกิใหเ้ขา้รว่มประชมุอยา่งครบถว้น  

  
 

 
 
√ 
 
√ 
 
√√ 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 

 
 
1 
 
1 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
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ตาราง 28 (ต่อ)  
แหล่งที�มาของขอ้มลูการวจิยั  

ประเดน็ความรูป้ฏบิตั ิ บทสะทอ้น
ผลในราย 
งานวจิยั 

ทบทวน
หลงั
ปฏบิตังิาน 

สนทนา
กลุ่มเฉพาะ 

 
รวม
ความถี� 

     11.5 ชว่งเวลาของการจดักจิกรรมเครอืขา่ยที�เหมาะสม
ตอ้งสอดคลอ้งกบักจิกรรมของโรงเรยีนในแต่ละภาคเรยีน 

  √√√ 
 

3 

12. ลกัษณะการรว่มมอืรวมพลงัของสมาชกิเครอืขา่ยยอ่ย 
     12.1 กระบวนการปฏบิตังิานเครอืขา่ยตอ้งมคีวาม 
ยดืหยุน่ ตามปจจยัสว่นบุคคลของสมาชกิเครอืขา่ย ไดแ้ก ่ั  
          12.1.1 ภาระรบัผดิชอบในโรงเรยีนตน้สงักดั 
          12.1.2 ความสะดวกในการสื�อสารเพื�อแลกเปลี�ยน 
เรยีนรู ้
          12.2.3 ความสะดวกในการเดนิทางมารว่มกจิกรรม          

  
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
√ 
 

 
 
 
2 
 
1 
 
1 

     12.2 การชว่ยเหลอืกนัแบบกลัยาณมติรระหว่างผูม้แีละ
ไมม่ปีระสบการณ์ทางการวจิยั  

 √ √√ 
 

3 

     12.3 แกนนําคอยใหก้าํลงัใจ เคารพการตดัสนิใจของครู
นกัวจิยั และมุง่มั �นต่อความสาํเรจ็ของทกุคน  

 √ √ 
 

2 

     12.4 ครนูกัวจิยัมโีอกาสมากในการตดัสนิใจ และเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง 

 √ √ 
 

2 

     12.5 หากมกีารแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหวา่งเครอืขา่ยย่อย 
จะชว่ยมากในเรื�องวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง  

  √ 
 

1 

 13. ประโยชน์ที�ไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการ 
      13.1 ความภาคภมูใิจจากการไดร้บัยอมรบัจาก 
หน่วยงานตน้สงักดั และการทาํหน้าที�ครอูยา่งสมบรูณ์แบบ 
      13.2 มกีารเรยีนรูใ้นสิ�งที�เป็นประโยชน์ต่องานอาชพี 
 ไดแ้ก ่การเขยีนแผน และการวดัประเมนิ   

13.3 มกีารเรยีนรูใ้นสิ�งที�เป็นประโยชน์ต่อการ 
ปฏบิตังิานแบบรว่มมอืรวมพลงัระหว่างเพื�อนรว่ม วชิาชพี   

   
√√ 
 
√√ 
 
√√ 
 

 
2 
 
2 
 
2 

ผลการวเิคราะหเ์นื*อหาจากแหล่งขอ้มลูตามที�ปรากฏในตาราง ไดข้อ้สรุปของความรูจ้ากการ
ปฏบิตังิานเครอืข่าย ดงันี* 

1.การเรยีนรูว้ธิดีําเนินการวจิยั พบว่า ครนูกัวจิยัเรยีนรูถ้งึข ั *นตอนการวจิยัในชั *นเรยีนที�สาํคญั
คอื ขั *นการวเิคราะหผ์ูเ้รยีนใหเ้ขา้ใจอย่างถ่องแทถ้งึปญหา และสาเหตุที�เกี�ยวขอ้ง และหลกัการเลอืกั

นวตักรรม และการบรหิารจดัการที�เหมาะสม เพื�อลดภาวะปญหาั ที�เป็นเปาหมายวจิยั้ ที�มปีระสทิธภิาพ 
2. การเรยีนรูเ้กี�ยวกบัผลของรปูแบบเครอืขา่ยวจิยั และแนวทางปรบัปรงุในครั *งต่อไปมดีงันี* 
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  2.1 โครงสรา้งเครอืขา่ย 
   2.1.1 สมาชกิเครอืขา่ย ที�มผีลต่อการปฏบิตังิานเครอืข่ายในเชงิบวกอยา่ง
ชดัเจนคอื การมสีมาชกิเครอืขา่ยที�สอนกลุ่มสาระเดยีวกนั และการมคีรนูกัวจิยัที�ปฏบิตังิานในโรงเรยีน
เดยีวกนั แต่ที�ส่งผลเชงิลบ หรอืไมป่รากฏผลเชงิบวก คอื การมแีกนนํานกัวจิยัและครนูกัวจิยัปฏบิตังิาน
ในโรงเรยีนเดยีวกนั และการมปีระสบการณ์ที�แตกต่างกนัมากระหว่างครนูกัวจิยั  
   2.1.2 คุณสมบตัขิองแกนนําที�เกี�ยวขอ้งกบัการงานเครอืขา่ยวจิยั ไดแ้ก่ ความ
เป็นกลัยาณมติร เสยีสละ มุ่งมั �นต่อความสําเรจ็ของส่วนรวม ยอมรบัฟงความคดิเหน็ของผู้ั อื�น ใฝเรยีนรู ้่

และเป็นผูท้ี�สมาชกิเครอืขา่ยใหก้ารยอมรบัในความสามารถเชงิวชิาการ  
  2.2 กระบวนการปฏบิตังิานเครอืขา่ย  
   ขอ้มลูมกีารกล่าวถงึผลของการปฏบิตั ิและวธิกีารที�ด ีและที�ควรปรบัปรงุ ดงันี*  
   2.2.1 ช่วงเวลาของกจิกรรมเครอืขา่ยที�เหมาะสม ควรสอดคลอ้งกบักจิกรรม
โดยรวมแต่ละภาคเรยีน ของโรงเรยีนเพื�อใหค้รนูกัวจิยัมเีวลาเพยีงพอแก่การรว่มกจิกรรมของเครอืขา่ย 
   2.2.2 ช่องทางสื�อสารเพื�อการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ควรมุ่งเน้นที�ความหลากหลาย
ตามความสะดวกของสมาชกิ การพฒันาความรู/้ทกัษะเพื�อการใชง้านสื�อเทคโนโลยกีารสื�อสารนั *นๆ ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด และการกระตุน้/สรา้งแรงจงูใจใหม้กีารใชง้าน 
   2.2.3  การปฏบิตังิานอื�นที�ไดร้บัการกล่าวถงึพอๆ กนั ไดแ้ก่ การชี*แจงอย่าง
ชดัเจนเกี�ยวกบัวตัถุประสงค ์การปฏบิตังิานและกจิกรรมของเครอืขา่ย และทรพัยากรสนบัสนุนการ
ปฏบิตัริว่มกจิกรรมเครอืข่าย การพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเนื*อหาสาระทางการวจิยัในส่วนของการ
นําเสนอและอภปิรายผล และการใชเ้วลาในการอบรมความรูพ้ื*นฐาน และฝึกปฏบิตักิารใหเ้ตม็วนั 
  2.3 ลกัษณะการรว่มมอืรวมพลงัระหว่างสมาชกิเครอืขา่ย เป็นแบบกลัยาณมติร 
ระหว่างผูม้ปีระสบการณ์การวจิยัต่างกนั แกนนํามกีารใหก้ําลงัใจโดย เคารพการตดัสนิใจ และใหอ้สิระ
ในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองแก่ครนูกัวจิยั  
  2.4 ประโยชน์ที�ไดร้บัจากการเขา้รว่มกจิกรรม คอื ความภาคภมูใิจจากการไดร้บัการ
ยอมรบั การปฏบิตัหิน้าที�ครอูยา่งสมบรูณ์แบบ และเรยีนรูว้ธิรีว่มมอืรวมพลงัระหว่างเพื�อนคร ู 
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ตอนที� 5 ผลการจดักจกรรมประชุมิ ประชาคมวจยัิ  
 เพื�อใหส้มาชกิเครอืข่ายวจิยัไดม้ปีระสบการณ์ตรงในการเขา้รว่มประชุมประชาคมวจิยัเพื�อ
นําเสนอผลการวจิยั และรบัการวพิากษ์โดยผูท้รงคุณวุฒ ิ การจดัซุม้นําเสนอผลผลติจากการวจิยั การ
แลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหว่างสมาชกิเครอืขา่ยและผูเ้ขา้ชมงาน และเพื�อประชาสมัพนัธผ์ลผลติของ
เครอืขา่ยวจิยัครั *งนี* การจดักจิกรรมดงักล่าวสรา้งความพงึพอใจต่อสมาชกิเครอืข่ายวจิยั ดงัตาราง  
ตาราง 29 ค่าเฉลี;ยและส่วนเบี;ยงเบนมาตรฐานความพงึพอใจต่อการจดัประชุมประชาคมวจิยั 

แกนนํา ครนูกัวจิยั รวม 2 กลุ่ม 
ประเดน็คณุภาพการจดัประชมุเวทวีจิยั 

X  SD X  SD X  SD 
แปล
คา่ 

ดา้นบรรยากาศแวดลอ้ม และการบรหิารจดัการ        
1. การจดัหอ้งประชมุมคีวามเหมาะสมกบักจิกรรม 
แต่ละชว่ง 

4.00 1.00 4.17 .835 4.13 .834 มาก 

2. คณุภาพของอาหาร เครื;องดื;ม และการบรกิาร 4.67 .578 4.00 .852 4.13 .834 มาก 
3. ความเหมาะสมของสื;อ/อปุกรณ์เทคโนโลยใีนหอ้ง
ประชมุ 

4.33 1.16 4.00 .734 4.07 .799 มาก 

4. การอาํนวยความสะดวกระหว่างจดัประชมุ 4.33 .577 4.08 .669 4.13 .640 มาก 
5. ความเหมาะสมอของสถานที;จดัประชมุฯ 4.33 .577 4.08 .669 4.13 .640 มาก 

รวม 4.33 .633 4.08 .633 4.13 .675 มาก 
ดา้นเอกสาร/สื �อ เวลา สว่นจดัแสดง การนําเสนอ
รายงานวจิยั และวพิากษ์โดยผูท้รงคุณวุฒ ิ

       

6. ความเหมาะสมของระยะเวลาที;ใชใ้นการทาํ
กจิกรรมแต่ละตอน 

4.00 .000 3.83 .578 3.87 .516 มาก 

7. การชี?แจงลาํดบัขั ?นกจิกรรมมคีวามชดัเจน ทาํให้
งา่ยต่อการตดิตามกจิกรรม  

4.00 .000 3.67 .492 3.73 .458 มาก 

8. เอกสารรวบรวมบทคดัยอ่งานวจิยัเป็นประโยชน์
ต่อการทาํความเขา้ใจระหว่างการวพิากษ์งานวจิยั 

4.33 .577 4.00 .426 4.07 .458 มาก 

9. สาระที;เป็นประโยชน์ต่อการประยกุตใ์ชข้องซุม้จดั
แสดงผลการวจิยัและนวตักรรมตามกลุ่มสาระฯ ให ้

4.33 .577 3.58 .515 3.73 .594 มาก 

10. การนําเสนอปากเปลา่ผลการวจิยัของแบบปฏบิตัิ
ที;ดเีครอืขา่ยยอ่ยตามกลุ่มสาระ ชว่ยเตมิเตม็ความรู ้
ความเขา้ใจดา้นการทาํวจิยัในชั ?นเรยีนของทา่น 

4.00 .00 3.58 .515 3.67 .488 มาก 

11. การนําเสนอปากเปลา่ผลการวจิยัของแบบปฏบิตัิ
ที;ดปีระจาํกลุ่มสาระฯ มคีวามชดัเจน สามารถทาํ
ความเขา้ใจตามไดง้า่ย 

4.00 .000 3.58 .996 3.67 .900 มาก 

12. การนําเสนอปากเปลา่ผลการวจิยัโดยแบบปฏบิตัิ
ที;ดปีระจาํกลุ่มสาระฯ ใหส้าระที;เป็นประโยชน์ต่อการ
ประยกุตส์ูก่ารปฏบิตังิานตามบรบิทของทา่น 

4.67 .577 3.58 .996 3.80 1.01 มาก 
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ตาราง 29 (ต่อ) 
แกนนํา ครนูกัวจิยั รวม 2 กลุ่ม 

ประเดน็คณุภาพการจดัประชมุเวทวีจิยั 
X  SD X  SD X  SD 

แปล
คา่ 

13. ขอ้เสนอแนะของวทิยากรผูว้พิากษ์ชว่ยเสรมิสรา้ง
ความรู/้ความเขา้ใจเรื;องการทาํวจิยัในชั ?นเรยีน 
ของทา่น 

4.33 .577 4.50 .674 4.47 .639 มาก 

14. ทา่นตั ?งใจที;จะนําความรู ้/ประสบการณ์จาก
กจิกรรมประชมุครั ?งนี?ไปขยายผลสูผู่เ้กี;ยวขอ้งเพื;อ
สง่เสรมิการทาํวจิยัวจิยัในชั ?นเรยีนตามโอกาสอนัควร 

4.67 .577 4.33 .492 4.40 .507 มาก 

15. ประโยชน์โดยรวมที�ไดร้บัจากการรว่มประชมุเวที
วจิยัครั *งนี* 

4.67 .577 4.17 .835 4.27 .799 มาก 

รวม 4.30 .278 3.93 .382 4.02 .386 มาก 

 
 การสาํรวจความพงึพอใจของแกนนํา และครนูกัวจิยัที�เขา้รว่มประชุมเวทวีจิยั พบว่า ค่าเฉลี�ย
ความพงึพอใจโดยรวมดา้นบรรยากาศแวดลอ้ม และการบรหิารจดัการประชุมจดัอยูใ่นระดบัมาก 
( X =4.13, SD=.675) และที�สาํคญัคอื ดา้นวชิาการที�มปีระเดน็การประเมนิเกี�ยวกบัเอกสาร/สื�อ เวลา 
ส่วนจดัแสดง การนําเสนอรายงานวจิยั และวพิากษ์โดยผูท้รงคุณวุฒ ิ มคี่าเฉลี�ยความพงึพอใจอยูใ่น
ระดบัมากเช่นกนั ( X =4.02, SD=.386) การพจิารณารายประเดน็ พบว่าค่าเฉลี�ยสงูสุดคอื ขอ้เสนอแนะ
ของวทิยากรผูว้พิากษ์ช่วยเสรมิสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจต่อการทาํวจิยัในชั *นเรยีน ( X =4.47, 
SD=.639) รองลงมาคอื ต่างมคีวามตั *งใจที�จะนําความรู/้ประสบการณ์จากกจิกรรมประชุมไปขยายผลสู่
ผูเ้กี�ยวขอ้งเพื�อส่งเสรมิการทาํวจิยัวจิยัในชั *นเรยีนตามโอกาสอนัควร ( X =4.40, SD=.507) อยา่งไรก็
ตามพบว่าค่าเฉลี�ยความพงึพอใจตํ�าสุด  ไดแ้ก่  การนําเสนอปากเปล่าผลการวจิยัของแบบปฏบิตัทิี�ด
ประจาํเครอืขา่ยยอ่ยตามกลุ่มสาระ ที�จะช่วยเตมิเตม็ความรู ้ความเขา้ใจดา้นการทําวจิยัในชั *นเรยีน และ
ความชดัเจนจนสามารถทาํความเขา้ใจตามไดโ้ดยงา่ย ( X =3.67, SD=.488; .900 ตามลาํดบั)   
 อยา่งไรกต็ามเมื�อพจิารณาความพงึพอใจเฉพาะกลุ่มครนูกัวจิยั พบว่า ความพงึพอใจที�ตํ�าสุดคอื
การมองเหน็ประโยชน์ของการประยกุตค์วามรูจ้ากซุม้จดัแสดงผลการวจิยั และนวตักรรมตามกลุ่มสาระ
ฯ การนําเสนอปากเปล่าผลการวจิยัของแบบปฏบิตัทิี�ด ีความชดัเจนของการนําเสนอจนสามารถทําตาม
ไดง้า่ย และเป็นประโยชน์ต่อการประยกุตส์ู่การปฏบิตังิานตามบรบิทของครนูกัวจิยัแต่ละคน ( X =3.58, 
SD=.515; .996 ตามลาํดบั) แต่ครนูกัวจิยัรูส้กึพงึพอใจต่อขอ้เสนอแนะของวทิยากรผูว้พิากษ์ที�ช่วย
เสรมิสรา้งความรู/้ความเขา้ใจเรื�องการทําวจิยัในชั *นเรยีน ( X =4.50, SD=.674) ต่างจากแกนนําที�เหน็
ว่าการนําเสนอของแบบปฏบิตัทิี�ดปีระจาํกลุ่มสาระฯ ไดใ้หส้าระที�เป็นประโยชน์ต่อการประยกุตส์ู่การ
ปฏบิตังิาน ( X =4.67, SD=.577) 
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บทที� 5 

สรปุผลการวจยั อภปรายผล และข้อเสนอแนะิ ิ  
 

 การวจิยัครั �งนี�มวีตัถุประสงค ์ เพื�อพฒันารปูแบบเครอืข่ายวจิยัเพื�อพฒันาทกัษะการทาํวจิยัใน
ชั �นเรยีนแก่ครปูระจาํการ และเพื�อศกึษาผลของรปูแบบเครอืขา่ยวจิยัเพื�อพฒันาทกัษะการทําวจิยัใน
ชั �นเรยีนแก่ครปูระจาํการ ดาํเนินการวจิยัตามแบบแผนของการวจิยัที�แบ่งเป็นสองระยะ คอื ระยะ
พฒันารปูแบบเครอืข่ายวจิยัเพื�อพฒันาทกัษะการวจิยัในชั �นเรยีน กลุ่มตวัการวจิยัไดจ้ากการคดัเลอืก
แบบเจาะจงเป็นนกัวจิยัของเครอืขา่ยกลาง แกนนํานกัวจิยั และครนูกัวจิยั ของโครงการวจิยัและ
พฒันาหลกัสตูรพฒันาทกัษะการทาํวจิยัในชั �นเรยีนของครปูระจาํการ โดยเครอืข่ายวจิยัมหาวทิยาลยั
ราชภฏัสวนสุนนัทา ภาคเรยีนที� 2 ปีการศกึษา 2552 และผูท้รงคุณวุฒดิา้นการจดักจิกรรมพฒันา
ทกัษะการทาํวจิยัในชั �นเรยีนใหก้บับุคลากรประจาํการ และระยะที�สองศกึษาผลของรปูแบบเครอืขา่ย
วจิยัที�พฒันาขึ�นในบรบิทจรงิเป็นเวลา 1 ภาคเรยีนโดยการวจิยักึ�งทดลองที�มกีลุ่มตวัอยา่งการวจิยัคอื 
ครปูระจาํการของโรงเรยีนที�มทีี�ตั �งในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล ไดร้บัการคดัเลอืกแบบ
เจาะจงตามความสมคัรใจ และมคีุณสมบตัติามเกณฑก์ล่าวคอื แกนนํานกัวจิยั ตอ้งเป็นครปูฏบิตักิาร
สอนในโรงเรยีนการศกึษาขั �นพื�นฐาน ที�มปีระสบการณ์การทําวจิยัในชั �นเรยีนอย่างมคีุณภาพไมน้่อย
กว่า 3 เรื�อง และครนูกัวจิยัตอ้งเป็นครปูฏบิตักิารสอนในโรงเรยีนการศกึษาขั �นพื�นฐานที�มี
ประสบการณ์ทาํวจิยัในชั �นเรยีนไมเ่กนิ 1 เรื�อง สิ�งทดลองที�ใชใ้นการวจิยัระยะที�สองคอื รปูแบบ
เครอืขา่ยวจิยัที�พฒันาขึ�นจากการวจิยัระยะแรก  เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัไดร้บัการพฒันาขึ�นเพื�อเป็น
สิ�งทดลอง และรวบรวมขอ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ประกอบดว้ย (1) คู่มอืการปฏบิตังิาน
เครอืขา่ย (2) แบบประเมนิคุณภาพเชงิวชิาการของรปูแบบเครอืขา่ย และคู่มอืการปฏบิตังิาน
เครอืขา่ย (3) แบบประเมนิคุณภาพงานวจิยัในชั �นเรยีนมกีารนําเสนอในรปูแบบที�เป็นทางการ (4) 
แบบทดสอบความรูด้า้นการวจิยัในชั �นเรยีน และ (5) แบบสาํรวจความคดิเหน็ตามการรบัรูไ้ดถ้งึความ
เหมาะสมของรปูแบบเครอืข่าย   
 

สรปุผลการวจยัิ  
 ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคส์องประการที�กําหนดไว ้สรปุไดด้งันี� 
 1. รปูแบบของเครอืข่ายวจิยัที�ไดร้บัการพฒันาขึ�นมอีงคป์ระกอบสําคญั ไดแ้ก่ โครงสรา้ง 
เครอืขา่ย กระบวนการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที� กจิกรรม ดชันีวดัคุณภาพ และคู่มอืการ
ปฏบิตังิาน  
  1.1 โครงสร้างของเครือขาย ่  

โครงสรา้งของเครอืขา่ยเป็นแบบดาว หรอืแบบวงลอ้ที�มเีครอืขา่ยกลาง 1 เครอืขา่ย 
มสีมาชกิเป็นนกัวจิยัประจาํโครงการ จาํนวน 3 คน เจา้หน้าที�ประจาํเครอืขา่ย 1 คน และเครอืขา่ย
ยอ่ย 6 เครอืขา่ย แต่ละเครอืขา่ยมสีมาชกิสองประเภท ไดแ้ก่ ครนูกัวจิยัจาํนวน 4-6 คน และแกนนํา
นกัวจิยั จาํนวน 1 คน คุณสมบตัขิองสมาชกิเครอืข่ายคอื เป็นอาจารยผ์ูส้อนในกลุ่มสาระวชิาเดยีวกนั 
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และมปีระสบการณ์ตรงในการทําวจิยัในชั �นเรยีน กรณีของครนูกัวจิยัไมเ่กนิ 1 เรื�อง และกรณขีอง
แกนนํานกัวจิยัอยา่งน้อย 3 เรื�อง  

1.2 กระบวนการปฏบตังานตามบทบาทหน้าที$ ิ ิ  
กระบวนการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที�แบ่งไดเ้ป็น กระบวนการปฏบิตังิานตาม

บทบาทหน้าที�ของเครอืขา่ยกลาง และเครอืขา่ยยอ่ย ดงันี� 
 1.2.1 กระบวนการปฏบิตังิานของเครอืขา่ยกลางม ี4 งาน ไดแ้ก่    
 1.2.1.1 งานประกาศจดัตั �งเครอืขา่ย มดีชันีวดัคุณภาพ ไดแ้ก่ (1) 

สมาชกิเครอืขา่ยยอ่ยที�ประกอบดว้ย แกนนํานกัวจิยัและครนูกัวจิยัมจีาํนวน และคุณสมบตั ิ ตามที�
กําหนด (2) มนีกัวจิยัจากเครอืขา่ยกลางดแูลประจาํเครอืขา่ยยอ่ยแต่ละเครอืขา่ย (3) มกีารจดัประชุม
ประกาศจดัตั �งเครอืข่าย วตัถุประสงคเ์พื�อชี�แจงโครงการและกจิกรรมเครอืข่ายใหก้บัสมาชกิเครอืขา่ย
ก่อนเริ�มดําเนินการ (4) ครนูกัวจิยัและแกนนํานกัวจิยัเขา้รว่มประชุมประกาศจดัตั �งเครอืขา่ยอย่าง
ครบถว้น (5) มขีอ้เสนอแนะจากสมาชกิเครอืข่ายหลงัการรบัทราบกจิกรรมเครอืขา่ย เพื�อเป็น
สารสนเทศพฒันาหลกัสตูรพฒันาทกัษะการวจิยัในชั �นเรยีน และคู่มอืการปฏบิตังิานเครอืขา่ยวจิยั 
 1.2.1.2 งานพฒันาความรูค้วามเขา้ใจแก่ครนูกัวจิยัและแกนนํา ดชันีวดั
คุณภาพ ไดแ้ก่ (1) หลกัสตูรพฒันาทกัษะการทาํวจิยัในชั �นเรยีน และการสื�อสารโดยใชส้ื�อเทคโนโลยี
ทางบลอ็ก และอนิเตอรเ์น็ต (2) จาํนวนวทิยากร และเอกสารความรูป้ระกอบการจดัประชุมอบรม/
สมัมนาตามหลกัสตูร และ (3) การจดัประชุมอบรมครบถว้นตามจาํนวน และหวัขอ้ที�กําหนดใน
หลกัสตูร  
 1.2.1.3 งานนิเทศตดิตามการปฏบิตังิานเครอืข่ายยอ่ย ดชันีวดัคุณภาพ 
ไดแ้ก่ แผนการนิเทศเครอืขา่ยยอ่ยขณะประชุมแบบเผชญิหน้า การสรุปผลการปฏบิตังิานของ
เครอืขา่ยยอ่ย และแผนพฒันาความสาํเรจ็ของเครอืขา่ยยอ่ย 
 1.2.1.4 งานสรุปและทบทวนผลการดําเนินงานเครอืข่ายวจิยั ดชันีวดั
คุณภาพ ไดแ้ก่ (1) แผนการทบทวนและสรุปผลการดําเนินงานบรรจใุนปฏทินิดาํเนินงานของ
เครอืขา่ยกลาง และ (2) ขอ้มลูสรปุผลการดําเนินงาน และขอ้เสนอแนะจากสมาชกิเครอืขา่ยอยา่ง
ครบถว้น  
  1.2.2 กระบวนการปฏบิตังิานของเครอืขา่ยยอ่ย 2 งาน ไดแ้ก่  
 1.2.2.1 งานประชุมเครอืข่ายยอ่ย ดชันีวดัคุณภาพ ไดแ้ก่ (1) การ
กําหนดปฏทินิการประชุมกลุ่มยอ่ย แบบเผชญิหน้าเป็นระยะๆ ตามขั �นตอนการดําเนินการวจิยั รวม 
4 ครั �ง (2) การกําหนดช่องทางการสื�อสารที�สะดวกต่อสมาชกิเครอืข่าย (3) ผลการประเมนิความ 
พงึพอใจของสมาชกิเครอืข่าย และ (4) จาํนวนหลกัฐานการแลกเปลี�ยนเรยีนรูข้องสมาชกิเครอืขา่ยที�
สาํคญั ไดแ้ก่ ขอ้สรปุแบบปฏบิตัทิี�ดดีา้นการดาํเนินการวจิยัในชั �นเรยีน นวตักรรมการจดัการเรยีนรู้
ตามกลุ่มสาระ และผลการประเมนิกจิกรรมเครอืข่าย  
 1.2.2.2 งานดาํเนินการวจิยัตามกระบวนการ 4 ขั �นตอน กจิกรรมตาม
ขั �นตอนการวจิยั และดชันีวดัคุณภาพ ดงันี� 
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         ขั �นวางแผน มกีจิกรรม ได้แก่ การวเิคราะหค์วามต้องการที)จําเป็น
ของนักเรยีน การจดัลําดบัและคดัเลอืกปญหา การตรวจสอบสาเหตุสําคญัของปญหา การคดัสรรั ั

นวตักรรม การออกแบบแผนการเรยีนรูแ้ละการวจิยั ดชันีวดัคุณภาพ ไดแ้ก่   
 (1) ขอ้มลู/สารสนเทศแสดงปญหาการจดัการเรยีนรูจ้ากั  
แหล่งขอ้มลูปฐมภูม ิและทุตยิภูม ิ
   (2) รอ้ยละของสาเหตุของปญหาที)มกีารรวบรวมดว้ยั  
กระบวนการสบืสอบเชงิเหตุผล พรอ้มอา้งองิเอกสาร หลกัฐานประกอบไดอ้ยา่งที)น่าเชื)อถอื และมกีาร
ระบุถงึการปฏบิตัแิละนโยบายที)เกี)ยวขอ้งเพื)อสนบัสนุนใหเ้หน็ความสําคญั  
  (3) รอ้ยละของปญหา และสาเหตุสาํคญัที)ไดร้บัการั  
กําหนดความหมายที)ชดัเจนเป็นรปูธรรม สามารถบ่งชี�แนวทางปฏบิตัทิี)ต่อเนื)องได ้ 
     (4) รอ้ยละของวตัถุประสงคก์ารวจิยัที)มกีารกําหนดขึ�น 
อยา่งชดัเจน เป็นรปูธรรม สอดคลอ้งกบัปญหาที)คดัั เลอืกไว ้ สามารถบ่งชี�แนวทางปฏบิตัเิพื)อคน้ควา้
ความรูท้ี)ตอ้งการดว้ยกระบวนการวจิยั  
     (5) รอ้ยละของนวตักรรมที)ใชใ้นการวจิยั ที)ไดร้บัการพฒันา
อยา่งถูกตอ้งตามหลกัการ และมกีารเตรยีมความพรอ้มก่อนใชง้านจรงิ   
          (6) ร้อยละของกระบวนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ด้วย
นวตักรรมที)กําหนด ที)ได้รบัการออกแบบขั �นตอนการปฏิบตัิจรงิ โดยคํานึงวตัถุประสงค์การวิจยั 
กลุ่มเปาหมาย ระยะเวลา และการวดัและประเมนิผล อยา่งชดัเจน เป็นระบบและสอดคลอ้งกนั้  
        ขั �นปฏบิตักิารตามแผน มกีจิกรรมที)เกี)ยวขอ้ง คอื การใชน้วตักรรม
ตามแบบแผนการวจิยัที)กําหนดไว้ การวเิคราะห์ และการนําเสนอผลตามวตัถุประสงค์ของการวจิยั 
ดชันีวดัคุณภาพม ี2 ตวั ไดแ้ก่  
  (1) รอ้ยละของขั �นตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ย 
นวตักรรมที)กําหนด และการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแสดงผลที)เกดิจากการจดักจิกรรมที)ถูกตอ้ง ชดัเจน 
สามารถตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัไดอ้ยา่งครบถว้น 
     (2) รอ้ยละของขอ้มลูแสดงผลการจดักจิกรรมที�ครบถว้น
ตามแผนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยั  
  (3) รอ้ยละของผลการวจิยัที�มกีารวเิคราะห ์ และนําเสนอ
อยา่งถูกตอ้ง และแสดงผลการใชน้วตักรรมไดอ้ยา่งชดัเจน และตรงตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั  
  ขั �นสะทอ้นผล มกีจิกรรมที)เกี)ยวขอ้ง คอื การวเิคราะหท์บทวนหลงั
การปฏบิตังิาน เพื)อใหไ้ดข้อ้สรปุวธิปีฏบิตังิานที)เหมาะสมที)สุดกบับรบิทปญหาที)นํามาวจิยั และั

ความรูป้ฏบิตัเิกี)ยวกบักระบวนการวจิยัในชั �นเรยีน  ดชันีวดัคุณภาพ 2 ตวั คอื  
     (1) ผลการคดิทบทวนถงึจุดแขง็ และจดุควรปรบัปรงุทุก
ขั �นตอนการดาํเนินการวจิยั และการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
     (2) ขอ้เสนอแนะเพื�อการปฏบิตังิานที�มคีุณภาพ และการ
วจิยัครั �งต่อไป  
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    ขั �นการเผยแพรผ่ลการวจิยั มกีจิกรรมที)เกี)ยวขอ้ง ไดแ้ก่ การเขยีน
รายงานวจิยั และการเผยแพรผ่ลการวจิยัในที)ประชุมวชิาการ มดีชันีวดัคุณภาพ 2 ตวั คอื  
  (1) คุณภาพของเอกสารรายงานการวจิยัที)นําเสนอดว้ย
รปูแบบที)เป็นทางการ ที)ไดร้บัการประเมนิในเกณฑด์ขีึ�นไป  
     (2) มบีทความเพื�อการนําเสนอปากเปล่า หรอืเอกสาร 
ประกอบการแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหว่างเพื�อนคร ู
 1.2.3 งานรว่มระหว่างเครอืขา่ยกลางและเครอืข่ายยอ่ย มหีนึ)งงาน คอื งาน
จดัเวทปีระชาคมวจิยั ที)มดีชันีวดัคุณภาพกจิกรรม คอื  
  (1) มกีารจดัประชุมเวทปีระชาคม 1 ครั �งเพื)อเปิดโอกาสให้
มกีารแลกเปลี)ยนเรยีนรู ้ระหว่างสมาชกิเครอืข่าย และผูไ้ดร้บัเชญิเขา้ชมงาน 
  (2) ผลการประเมนิความพงึพอใจของการประชุมประชาคม
วจิยัที)จดัอยูใ่นระดบัมากขึ�นไป  
 1.3 คมืูอการปฏบตังาน่ ิ ิ เครือขายวจยั่ ิ  
 การจดัทําคู่มอืการปฏบิตังิานครั �งนี�ยดึตามโครงสรา้งคู่มอืของไอเอสโอ 
(ISO) แบ่งเป็น 7 งาน ไดแ้ก่ คู่มอืการปฏบิตังิานของเครอืขา่ยกลาง 4 งาน คู่มอืการปฏบิตังิานของ
เครอืขา่ยยอ่ย 2 งาน และคู่มอืการปฏบิตังิานรว่มระหว่างเครอืขา่ยกลาง และเครอืขา่ยยอ่ย 1 งาน  
หวัขอ้สาํคญัที)ปรากฏในคู่มอืเพื)อเป็นแนวทางปฏบิตัสิําหรบัผูม้สี่วนเกี)ยวขอ้งการปฏบิตักิจิกรรมของ
แต่ละงาน ไดแ้ก่   
 1.3.1 วตัถุประสงค ์เป็นขอ้ความที)ระบุถงึสิ)งที)ตอ้งทาํ และผลที)เกี)ยวขอ้ง 
 1.3.2 ขอบขา่ยงาน เป็นขอ้ความที)ระบุถงึเนื�อหาสาระของกจิกรรม ความรู้
และเทคนิควธิทีี)เกี)ยวขอ้งกบัการปฏบิตักิจิกรรม 
 1.3.3 เอกสาร/สื)อที)เกี)ยวขอ้ง แสดงถงึสื)อสิ)งพมิพ ์ และแหล่งความรูเ้กี)ยวกบั
การปฏบิตักิจิกรรม 
 1.3.4 รายละเอยีด และผูร้บัผดิชอบ เป็นรายการที)ระบุถงึผูร้บัผดิชอบหลกั
ของงานนั �น และขั �นตอนการปฏบิตัติามลาํดบั  
   ผลการประเมนิคุณภาพดา้นความตรงตามทฤษฎ ี และความเป็นไปไดใ้นการปฏบิตั ิ
โดยผูท้รงคุณวุฒ ิ3 ท่าน พบว่า ผ่านการประเมนิคุณภาพดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้งของความเหน็  

 2. การศกึษาผลของรปูแบบเครอืขา่ยวจิยัเพื�อพฒันาทกัษะการทําวจิยัในชั �นเรยีนแก่ครู
ประจาํการ โดยการวจิยัแบบกึ�งทดลอง ที�มกีลุ่มตวัอยา่งคอื ครปูระจาํการของโรงเรยีนที�ตั �งในเขต
กรงุเทพฯ และปรมิณฑล จาํนวน 30 คน และแกนนํานกัวจิยั จาํนวน 6 คน ไดผ้ลการทดลองโดยสรปุ 
ดงันี� 

2.1 โครงสรา้งของเครอืขา่ย ประกอบดว้ย เครอืขา่ยกลาง 1 เครอืขา่ย มสีมาชกิคอื
นกัวจิยัประจาํโครงการ 3 คน ทาํหน้าที)นิเทศตดิตามงานเครอืขา่ยยอ่ยคนละ 2 เครอืขา่ย จาํนวนรวม 
6 เครอืขา่ย จาํแนกตามกลุ่มสาระวชิา ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษาฯ  
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สุขศกึษาและพลศกึษา และภาษาต่างประเทศ จาํนวนสมาชกิเครอืขา่ย 3-6 คน แต่ละเครอืขา่ยต่าง
เป็นอสิระต่อกนั หรอืไมม่กีารเชื)อมโยงกนัเองแต่จะเชื)อมโยงโดยตรงกบัเครอืข่ายกลาง ที)มนีกัวจิยั
ประจาํโครงการทําหน้าที)นิเทศตดิตามกจิกรรมของเครอืขา่ยโดยทางโทรศพัท ์ เขา้รว่มประชุมเพื)อ
สงัเกต และรวบรวมขอ้มลูบรรยากาศประชุมแบบเผชญิหน้า  
  ผลสาํรวจความคดิเหน็ตามการรบัรูข้องสมาชกิเครอืข่ายต่อความเหมาะสม
ของรปูแบบเครอืขา่ยวจิยัดา้นโครงสรา้ง พบว่าค่าเฉลี)ยของความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก 

2.2 การปฏบิตังิานในบทบาทหน้าที)ของเครอืข่ายกลาง และเครอืขา่ยยอ่ย มผีลการ
ปฏบิตัโิดยสรปุดงันี�  

 2.2.1 การปฏบิตังิานของเครอืขา่ยกลาง พบว่า มกีารจดัประชุมและอบรม
เพื)อพฒันาทกัษะการทําวจิยัในชั �นเรยีน และเทคนิคการทาํงานแบบเครอืขา่ย จาํนวน 9 ครั �ง ประเดน็
การอบรม ไดแ้ก่ (1) การใชบ้ลอ็ก (2) การวเิคราะหช์ั �นเรยีน (3) กําหนดนวตักรรม และการพฒันา 
(4) เครื)องมอืรวบรวมขอ้มลูวจิยั และการพฒันา (5) การพฒันาสื)อคอมพวิเตอรช่์วยสอน (CAI) (6) 
การคาํนวณคุณภาพเครื)องมอืมอืวจิยั (7) ฝึกปฏบิตักิารเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยั (8) ฝึกปฏบิตักิาร
วเิคราะหข์อ้มลู และ (9) ฝึกปฏบิตักิารเขยีนรายงานการวจิยั นอกจากนี�เครอืข่ายกลางยงัจดัใหม้กีาร
นิเทศตดิตามความกา้วหน้าของสมาชกิเครอืขา่ยยอ่ยในขณะประชุมเครอืข่ายกลางตามวาระ และ
นกัวจิยัของโครงการรว่มประชุมเครอืขา่ยยอ่ยเพื)อสงัเกตบรรยากาศของการประชุมแบบเผชญิหน้า
ของเครอืขา่ยยอ่ยๆ ละ 1-2 ครั �ง  
 ผลสาํรวจความคดิเหน็ตามการรบัรูข้องสมาชกิเครอืข่ายต่อความเหมาะสม
ของการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที)ของเครอืขา่ยกลาง และเครอืขา่ยยอ่ยมคี่าเฉลี)ยอยูใ่นระดบัมาก
ทุกรายการ ยกเวน้ดา้นความมปีระสบการณ์การทํางาน (อายงุาน)/วยัที)ต่างกนั และการสนบัสนุนให้
ใชช่้องทางสื)อสารทางบลอ็ก ที)จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง   
   2.2.2 ลกัษณะการรว่มมอืรวมพลงัระหว่างสมาชกิภายในเครอืข่ายยอ่ย 
พบว่า สมาชกิเครอืขา่ยมกีารศกึษากระบวนการดาํเนินการวจิยัดว้ยตนเอง จากเอกสารที)กําหนดให ้
ไดแ้ก่ (1) หนงัสอืความรูป้ฏบิตักิารจดัการเรยีนรูคู้่วจิยั (2) คู่มอืปฏบิตังิานเครอืข่าย (3) คู่มอืการ
สรา้งบลอ็ก และ (4) คู่มอืการเขยีนรายงานการวจิยั นอกจากนี�สมาชกิเครอืขา่ยยอ่ยมกีารปฏบิตัิ
กจิกรรมที)กําหนดให ้ไดแ้ก่ การทบทวนหลงัปฏบิตังิาน (AAR) แต่ละขั �นตอนการวจิยั โดยครนูกัวจิยั
เล่าเรื)องจากประสบการณ์ (story telling) และอภปิรายคดัเลอืกแบบปฏบิตัทิี)ด ี (best practice) ของ
สมาชกิเครอืขา่ยเดยีวกนั 
   ผลการสาํรวจความคดิต่อการรบัรูไ้ดถ้งึความเหมาะสมของลกัษณะการ
รว่มมอืรวมพลงัระหว่างสมาชกิเครอืขา่ยดงักล่าวจดัอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ  
   2.2.3 การปฏบิตังิานรว่มระหว่างเครอืข่ายกลางและเครอืขา่ยยอ่ย ไดแ้ก่ 
การจดัประชุมประชาคมวจิยั เพื)อแลกเปลี)ยนเรยีนรูร้ะหว่างครนูกัวจิยัแต่ละเครอืข่าย ผูท้รงคุณวุฒ ิ
และผูร้บัเชญิเขา้รว่มงาน จาํนวน 1 ครั �ง  

ผลสาํรวจความคดิเหน็ตามการรบัรูข้องสมาชกิเครอืข่าย พบว่า มคีวามพงึ
พอใจโดยเฉลี)ยในระดบัมากทุกรายการ 
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 2.3 การวดัและประเมนิความรูพ้ื�นฐานดา้นการวจิยัในชั �นเรยีนของกลุ่มตวัอยา่งก่อน
และหลงัรว่มโครงการ พบว่า รอ้ยละ 56.67 มคีะแนนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 80 ของคะแนนเตม็ 
นอกจากนี�การเปรยีบเทยีบค่าเฉลี)ยของคะแนนก่อนและหลงัเรยีนพบความแตกต่างอยา่งมนียัสําคญั
ที)ระดบั 0.01  
 2.4 ผลการประเมนิคุณภาพของงานวจิยัในชั �นเรยีน ดว้ยแบบประเมนิคุณภาพ
งานวจิยัที)พฒันาขึ�นอยา่งมคีุณภาพตามหลกัการ พบว่า งานวจิยั 19 เรื)อง หรอืรอ้ยละ 63.33 ผ่าน
เกณฑป์ระเมนิระดบัด ีอยา่งไรกต็ามพบประเดน็ที)งานวจิยัส่วนมากไดค้ะแนนการประเมนิระดบั 
ปานกลาง ไดแ้ก่ การสะทอ้นผลการคดิทบทวนการดาํเนินการวจิยั การเลอืกใชน้วตักรรมการจดัการ
เรยีนรู ้การออกแบบการวจิยั และการสรปุถงึประโยชน์ที)คาดว่าจะไดร้บั  
 3. ความรูป้ฏบิตัทิี)วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหจ์ากบททบทวน และบทสะทอ้นผลการวจิยั  
ไดข้อ้สรปุสองประเดน็ ดงันี� 
  3.1 ดา้นการวจิยัในชั �นเรยีน ไดข้อ้สรปุผลการศกึษาว่า ครนูกัวจิยัสามารถเรยีนรูก้าร
ดาํเนินการวจิยัขั �นการวเิคราะหป์ญหาและสาเหตุ การเลอืกนวตักรรมและการบรหิารจดัการกจิกรรม ั

นอกจากนี�รปูแบบเครอืขา่ยวจิยั  
  3.2 ดา้นรปูแบบของเครอืข่าย พบว่า โครงสรา้งเครอืข่ายที)มผีลเชงิบวกคอื การที)ครู
นกัวจิยัสอนกลุ่มสาระวชิาเดยีวกนั และสอนในโรงเรยีนเดยีวกนั แต่ผลเชงิลบคอื แกนนําและครู
นกัวจิยัอยูใ่นโรงเรยีนเดยีวกนั และการที)ครนูกัวจิยัมปีระสบการณ์ดา้นการวจิยัต่างกนัมาก  สาํหรบั
ดา้นกระบวนการปฏบิตังิาน และลกัษณะการรว่มมอืรวมพลงัของสมาชกิเครอืขา่ย พบว่า การ
กําหนดช่วงเวลาของกจิกรรมที)ตอ้งสอดคลอ้งกบักจิกรรมแต่ละภาคเรยีนของโรงเรยีน การกําหนด
ช่องทางสื)อสารที)สะดวกต่อสมาชกิเครอืขา่ย การชี�แจงวตัถุประสงคแ์ละกจิกรรมเครอืขา่ยใหเ้ป็นที)
เขา้ใจอย่างกระจ่างชดัต่อสมาชกิเครอืข่าย การเกดิขึ�นของสมัพนัธภาพที)ด ี ความเป็นกลัยาณมติร 
รว่มมอืและช่วยเหลอืกนัเรยีนรู ้และความภาคภูมใิจจากการยอมรบัของโรงเรยีนที)สงักดั  
 
อภปรายผลิ  
 การดําเนินการวจิยัเพื�อพฒันารปูแบบเครอืขา่ยวจิยัครั �งนี� ไดป้ระยกุตก์ระบวนการออกแบบ
กระบวนการใหมใ่นศาสตรด์า้นการจดัการคุณภาพการปฏบิตังิาน มกีารดําเนินงานตามลาํดบั 7 ขั �น 
ตอน ไดแ้ก่ (1) หาขอ้สรปุความตอ้งการของผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการ (2) ทบทวนและ
วเิคราะหผ์งักระบวนการเดมิ (3) กําหนดวตัถุประสงค ์ และค่าเปาหมายของกระบวนการใหม่้  (4) 
ออกแบบผงักระบวนการใหม่ (5) สรา้งคู่มอืปฏบิตังิานที�เกี�ยวขอ้ง (6) ทดลองกระบวนการตามบรบิท
จรงิ และ (7) ประเมนิและสรปุผลกระบวนการ กระบวนการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคดิการ
ออกแบบกระบวนการปฏบิตังิานใหม่ดว้ยวธิปีรบัปรงุจากกระบวนการปฏบิตังิานเดมิของ Rainmaker 
(2002) และ Lucansky (1991) โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการทาํความเขา้ใจจดุแขง็ และจุดควรปรบัปรงุของ
กระบวนการเดมิ เพื�อเป็นสารสนเทศของการพฒันากระบวนการใหม ่ (Davenport & Short, 1990 
อา้งถงึใน พฤทธ ิ  องึคะนึงเดชาa  และวทิยา  สุหฤทดาํรง, 2547)  และหลกัการปรบัปรงุที�ใชว้ธิ ี
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พจิารณางานที�ไมก่่อประโยชน์ ปรบัเปลี�ยนกระบวนการต่อเนื�องตามขั �นตอน ลดความยุง่ยากซบัซอ้น 
เพิ�มคล่องตวั และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชก้ระบวนการ (จุฑา เทยีนไทย, 2547)  

ผลการดาํเนินการวจิยัโดยรวม สามารถบรรลุตามวตัถุประสงคท์ี�กําหนดไว ้ โดยมขีอ้คน้พบที�
ควรไดร้บัคาํอธบิายเพื�อความเขา้ใจที�ชดัเจน และสามารถนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุด ไดด้งันี�  

รปูแบบของเครอืขา่ยวจิยัที�พฒันาขึ�น มอีงคป์ระกอบที�สาํคญั ไดแ้ก่ โครงสรา้งเครอืขา่ยและ
สมาชกิ กระบวนการปฏบิตังิานตามบทบาทของสมาชกิ กจิกรรม และดชันีวดัคุณภาพการปฏบิตังิาน
เครอืขา่ย สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบเครอืข่ายตามแนวคดิของ Starkey (1998) ลาํพอง กลมกูล 
(2548) ลกัษณะสาํคญัขององคป์ระกอบเครอืข่ายมสีาระสาํคญัที�อธบิายได ้ดงันี� 
  1. โครงสรา้ง และสมาชกิของเครอืขา่ย เป็นแนวราบประกอบดว้ยสมาชกิที�เป็น
ครผููส้อนระดบัการศกึษาขั �นพื�นฐาน และกลุ่มสาระวชิาเดยีวกนั การบรหิารจดัการเครอืขา่ยแบบดาว 
หรอืแบบวงลอ้ที�มศีูนยก์ลางคอื แกนนํา 1 คน เป็นผูม้ปีระสบการณ์ดา้นการวจิยัมากกว่าสมาชกิ
เครอืขา่ยที�เป็นครนูกัวจิยั ซึ�งมจีาํนวน 3-6 คน แต่ละเครอืขา่ยยอ่ยที�จาํแนกตามกลุ่มสาระต่างเป็น
อสิระต่อกนั สอดคลอ้งกบัหลกัการดงันี� (1.1) หลกัการรวมกลุ่มที�เหมาะสมกบักจิกรรมแลกเปลี�ยน
เรยีนรูท้ี�ควรมสีมาชกิประมาณ 4-8 คน (อนุวฒัน์ ศุภชุตกุิล, 2547)  (1.2) แกนนําเป็นผูม้ ี
ประสบการณ์ทาํหน้าที�เป็นตวักลาง ตามที� Fredericks & Durland, (2005) Hanneman & Riddle, 
(2005) ณฏัฐา คุม้บาง (2548) และสาํล ี  ทองธวิ และคณะ (2544) ไดแ้สดงผลการศกึษาว่ามี
ความสาํคญัต่อเครอืขา่ยในการใหค้าํปรกึษา (consulter) และประสานงานระหว่างภายในเครอืขา่ย 
(coordinator) และระหว่างเครอืขา่ย (gatekeeper) (1.3) สมาชกิเครอืข่ายที�เป็นครผููส้อนกลุ่มสาระ
วชิาเดยีวกนัที�มเีปาหมายรว่มกนั ้ กล่าวคอื ฝึกทกัษะการทาํวจิยัในชั �นเรยีนโดยใชป้ญหาวจิยัจากั

บรบิทจรงิของสมาชกิเครอืข่ายแต่ละราย จดัว่าเป็นองคป์ระกอบประการหนึ�งของการเชื�อมโยง
เครอืขา่ยตามแนวคดิของ Starkey (2006) และ Chetley (2000) ที�ว่าการเชื�อมโยงเครอืขา่ยตอ้งมี
วตัถุประสงคท์ี�ชดัเจน และ (1.4) การที�แกนนํากบัครนูักวจิยัเป็นผูส้อนกลุ่มสาระวชิาเดยีวกนัมคีวาม
คดิเหน็สนบัสนุนเชงิบวกจากการสนทนากลุ่มเฉพาะที�มเีหตุผลประกอบคอื แกนนําสามารถให้
ขอ้เสนอแนะไดอ้ย่างมั �นใจและลกึซึ�ง ในขณะเดยีวกนัแกนนํากไ็ดผ้ลประโยชน์รว่มคอื การเรยีนรูว้ธิ ี
เขยีนแผนการจดัการเรยีนรูท้ี�ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัหลกัการของกจิกรรมกลุ่ม เป็นลกัษณะความ
รว่มมอืที�ช่วยเสรมิสรา้ง (complementary relationship) และแลกเปลี�ยนระหว่างกนั (interaction)  
(อนุวฒัน์ ศุภชุตกุิล, 2547; สถาบนัเพิ�มผลผลติแห่งชาต,ิ 2549)  และ (1.5) การเชื�อมโยงโดยตรง
ของเครอืขา่ยยอ่ยกบัเครอืข่ายกลาง ที�มนีกัวจิยัประจาํโครงการทําหน้าที�นิเทศตดิตามกจิกรรมของ
เครอืขา่ย การมเีครอืข่ายกลางที�เป็นนกัวชิาการ (คณะกรรมการอุดมศกึษา, 2546 และEsposito & 
Evans-Winters, 2007) 
   2. กระบวนการปฏบิตังิานเครอืขา่ย จาํแนกเป็นงานของเครอืข่ายกลาง งาน
เครอืขา่ยยอ่ย แต่ละงานมดีชันีวดัคุณภาพการปฏบิตังิานเครอืข่าย เป็นเกณฑใ์นการกํากบัตดิตาม
ประเมนิผล ซึ�งเป็นหนึ�งในองคป์ระกอบสาํคญัของกจิกรรมเครอืขา่ยวจิยั นอกเหนือจากการกําหนด
กรอบความคดิ และแนวทางการดําเนินงานเครอืขา่ยของ ทองอนิทร ์วงศโ์สธร (2548)  
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    2.1 งานของเครอืขา่ยกลาง ไดแ้ก่ งานประกาศจดัตั �งเครอืขา่ยเพื�อชี�แจง
โครงการ/กจิกรรมเครอืข่าย และรวบรวมขอ้เสนอแนะจากสมาชกิเครอืขา่ยเพื�อเป็นขอ้มลูสารสนเทศ
พฒันาหลกัสตูรพฒันาทกัษะการวจิยัในชั �นเรยีน งานพฒันาทกัษะการวจิยัและกระบวนเครอืขา่ยวจิยั 
งานตดิตามนิเทศกระบวนการปฏบิตังิานของเครอืข่ายย่อย และงานทบทวน/สะทอ้นผลการปฏบิตั ิ
งานเครอืข่าย สอดคลอ้งกบักจิกรรมที�เครอืข่ายพงึปฏบิตัติามแนวคดิของศูนยเ์ครอืขา่ยวจิยัทางการ
ศกึษา คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พฤทธ ิa  ศริบิรรณพทิกัษ์, 2549; ทองอนิทร ์ 
วงศโ์สธร, 2548 และสนอง โลหติวเิศษ, 2547) รวมทั �งการอภปิรายและวพิากษ์งานเป็นระยะเพื�อ
แลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหว่างสมาชกิต่างเครอืข่าย การจดัประชุมประชาคมวจิยัเพื�อนําเสนอ/เผยแพร่
และรบัการวพิากษ์งานวจิยั และการจดัประชุมสรปุ ทบทวน และสะทอ้นผลการปฏบิตังิานเครอืขา่ย 
และ/หรอืการทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน (AAR) เพื�อแลกเปลี�ยนเรยีนรู/้ประสบการณ์ดา้นการทาํวจิยั
ระหว่างสมาชกิภายในเครอืขา่ยและระหว่างเครอืขา่ยเป็นระยะๆ เป็นกจิกรรมที�สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ Daling-Hammond (1999) และ Selepe (2001) 
   2.2  งานของเครอืข่ายยอ่ย สอดคลอ้งกบัหลกัการปฏบิตัติามแนวคดิ 
Starkey (1998) ที�มุง่เน้นกจิกรรมสนบัสนุนการสื�อสารสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิ การสรา้งความรูส้กึ
เป็นส่วนหนึ�งของเครอืขา่ย ลดความรูส้กึโดดเดี�ยวในการทาํงาน การเรยีนรูจ้ดุแขง็เพื�อการใช้
ประโยชน์ งานของเครอืขา่ยยอ่ย ไดแ้ก่ งานประชุมเครอืข่าย และงานดําเนินการวจิยัในชั �นเรยีน 
ทั �งนี�มกีจิกรรมที�สมาชกิเครอืขา่ยพงึปฏบิตัทิี�สอดคลอ้งแนวคดิ/ทฤษฎคีวามสมัพนัธข์องบุคคล การมี
ส่วนรว่มของสมาชกิ โครงสรา้ง บทบาทหน้าที� ความถี�และระยะเวลาของความสมัพนัธ ์ และการ
แลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ (ปทมา ทุมาวงศ์ั , 2551 และณฐัลดิา ระหา, 2542) ดงันี� ศกึษากระบวนการ
ดาํเนินการวจิยัดว้ยตนเอง และแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหว่างสมาชกิเครอืข่าย และมกีารใชเ้ครื�องมอื
คุณภาพ ที�ประกอบดว้ย การทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน (After Action Review, AAR) การเล่าเรื�อง
จากความสาํเรจ็ (story-telling) คน้หาแบบปฏบิตัทิี�ด ี (best practice) กจิกรรมเพื�อนช่วยเพื�อน 
(peer- assisted) และการสนบัสนุนการจดัประชุมแบบเผชญิหน้า (face-to-face) การสรา้งช่องทาง
สื�อสารผ่านทางบลอ็ก และการจดัประชุมประชาคมวจิยั เหล่านี�ลว้นเป็นเทคนิคกระตุน้ใหเ้กดิการ
รว่มมอืรวมพลงั (ศรผี่อง  จติกรณ์กจิศลิป์, 2552) เกี�ยวกบัการตอ้งการหาสิ�งทดแทนความรูส้กึ 
โดดเดี�ยวในการทํางานใดๆ ในระยะแรกของคร ูที�จะค่อยๆ เปลี�ยนแปลงเป็นการรว่มเรยีนรู ้ผ่านการ
ประชุม ทดลองปฏบิตักิาร ร่วมมอืดาํเนินโครงการ (Brown & Sheppard, 1995)  

 สาํหรบัในประเดน็ที�มคี่าเฉลี�ยของความคดิเหน็ตํ�าสุดดา้นการจดัสร
งบประมาณ สนบัสนุนการประชุมเครอืข่ายยอ่ย ซึ�งในการวจิยัครั �งนี�ไดจ้ดัสรรงบประมาณในส่วนของ
การบรหิารจดัการประชุมแบบเผชญิหน้า ขณะที�สมาชกิเครอืขา่ยใหข้อ้มลูขณะสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(focus group discussion) ว่าตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการเดนิทางรว่มประชุมกบัเครอืขา่ยกลางและ
เครอืขา่ยยอ่ยสงู ประกอบกบัค่าเฉลี�ยความคดิเหน็เกี�ยวกบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารสื�อสารที�
เหมาะสมกบับรบิท เพื�อช่วยเพิ�มประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของเครอืข่ายตามดชันีวดัคุณภาพการ
ดาํเนินงานมคี่าตํ�าสุด  แสดงว่าประเดน็นี�มคีวามสําคญัตามแนวคดิของ ศรผี่อง จติกรณ์กจิศลิป์ 
(2552) ธนา  ประมุขกุล (2544) และ Starkey (1998)   
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   3. ลกัษณะการรว่มมอืรวมพลงั และบรรยากาศโดยรวมของเครอืขา่ย ผลการศกึษา
พบว่า ความคดิเหน็ตามการรบัรูไ้ดถ้งึการกระตุน้ใหแ้สดงความคดิเหน็อยา่งอสิระดว้ยค่าเฉลี�ยสงู
ที�สุด ความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิเป็นไปในทางที�ดสีมาชกิเครอืขา่ยมกีารช่วยเหลอื เรยีนรูร้ว่มกนั 
และการไวเ้นื�อเชื�อใจกนั (Johnson, 2007 และศรผี่อง จติกรณ์กจิศลิป์ 2552) อยา่งไรกต็ามไมพ่บว่า
มกีารรวมกลุ่มกนัทาํกจิกรรมอื�นนอกเหนือจากการวจิยั ทั �งนี�อาจสนันิษฐานไดจ้ากขอ้มลูการสนทนา
กลุ่มเฉพาะที�ครนูกัวจิยัมกัใหเ้หตุผลของการทาํงานไมเ่สรจ็ในระยะเวลาที�กําหนด คอืไมม่เีวลามาก 
เนื�องจากครนูกัวจิยัมภีารกจิที�ตอ้งรบัผดิชอบตามบทบาทหน้าที�ที�โรงเรยีนตน้สงักดัมอบหมาย 
(O’Conner และคณะ, 2010; Penuel & Riel, 2007 และ Gable & Manning, 1997)  สาเหตุดงักล่าว
มผีลกระทบต่อเนื�องใหค้รนูักวจิยัไมส่ามารถรายงานความก้าวหน้า และส่งงานใหแ้กนนําอ่าน
ล่วงหน้าก่อนการประชุมครั �งต่อไปไดม้ากเท่าที�ควร และพบว่าการมสี่วนรว่มของสมาชกิเครอืขา่ยใน
การปฏบิตังิานของเครอืข่ายตามศกัยภาพของแต่ละคนยงัมน้ีอย อาจเป็นเหตุใหส้มาชกิบางรายถูก
โดดเดี�ยวซึ�งสงัเกตไดว้่าขอ้มลูความถี�ของสมาชกิที�เหน็ว่าความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิยงัจดัว่าปาน
กลางถงึน้อยมถีงึ 6 ราย สอดคลอ้งกบั Boissvain (1974) ที�ว่าความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิ และการ
สรา้งความสมัพนัธต์อ้งการเวลาของการรูจ้กักนัยาวนาน และความถี�ของการพบปะกนั นอกจากนี�
สามารถสงัเกตพบว่า การปฏบิตัขิองแกนนํานกัวจิยัสามารถส่งเสรมิใหเ้กดิความสมัพนัธท์ี�ดใีน
เครอืขา่ยและเป็นผูก้ํากบัตดิตามความสาํเรจ็ของงานตามดชันีวดัคุณภาพที�กําหนด แต่อาจตอ้งมกีาร
เน้นยํ�าใหส้มาชกิใชช่้องทางสื�อสารทางบลอ็กเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพของการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ 
 ผลการทดลองใชร้ปูแบบเครอืขา่ย พบว่า ค่าเฉลี�ยของคะแนนจากการทดสอบความรูพ้บว่ามี
ค่าเฉลี�ยเพิ�มขึ�น เช่นเดยีวกบัผลการประเมนิคุณภาพของงานวจิยัที�จดัอยู่ระดบัด ี ประเดน็ที�ควร
พฒันาเพิ�มเตมิ ไดแ้ก่ ความสามารถในการคดิสะทอ้น/ทบทวนถงึการดําเนินการวจิยัและการ
ปฏบิตังิานที�ผ่านมา เช่นเดยีวกบัผลการศกึษาของ บุปผา อนนัตส์ุชาตกุิล (2551) และ Crasborn 
และคณะ (2010)       
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชงิ นโยบาย  
 ขอ้คน้พบจากการวจิยัพฒันารปูแบบเครอืข่ายวจิยัเพื�อพฒันาทกัษะการวจิยัในชั �นเรยีน  
ทาํใหท้ราบแนวปฏบิตัทิี�เกี�ยวขอ้งดงันี�  
 1. รปูแบบเครอืขา่ยวจิยัแบบดาว หรอืแบบวงลอ้ ที�มโีครงสรา้งเครอืข่ายประกอบดว้ย 
เครอืขา่ยกลาง 1 เครอืขา่ย มสีมาชกิเป็นนกัวจิยั/นกัวชิาการ/อาจารยผ์ูส้อนในระดบัอุดมศกึษา ทาํ
หน้าที�ดแูลเครอืขา่ยยอ่ยคนละ 2-3 เครอืขา่ย โครงสรา้งของสมาชกิเครอืข่ายยอ่ย มสีมาชกิจาํนวน 
4-6 คน ซึ�งเป็นครผููส้อนในกลุ่มสาระวชิาเดยีวกนั แบ่งบทบาทหน้าที�สมาชกิเป็นแกนนํา และครู
นกัวจิยั สมาชกิเครอืข่ายทุกคนมวีตัถุประสงคร์ว่มกนัคอื พฒันาทกัษะทางการวจิยัของครนูกัวจิยั 
โครงสรา้งเครอืขา่ยไม่ซบัซอ้นทาํใหด้ําเนินการไดอ้ยา่งสะดวกและมปีระสทิธภิาพ เหมาะแก่การ
ปฏบิตัใินวงกวา้งเพื�อเพิ�มความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของงานบรกิารวชิาการสู่ชุมชนของ
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สถาบนัอุดมศกึษา ซึ�งสามารถเปลี�ยนประเดน็ที�ตอ้งการพฒันาใหก้บับุคลากรของโรงเรยีน ไปตามจดุ
มุง่เน้นที�เป็นที�ตอ้งการพฒันาความสามารถในการจดัการเรยีนรูข้องคร ู    
 2. การที�ครจูะสามารถพฒันาตนเองใหต้อบสนองต่อความตอ้งการบุคลากรของสงัคมแห่ง
การเรยีนรูก้ล่าวคอื มคีวามสามารถในการแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหว่างเพื�อนรว่มวชิาชพีไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพโดยใชช่้องทางสื�อสารที�เหมาะสม  สามารถทบทวนเพื�อเรยีนรูก้ระบวนการปฏบิตังิาน
ของตนเอง ยอมรบัและใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูอ้ื�นไดอ้ยา่งมั �นใจและมบีรรยากาศของประชาธปิไตย และ
ลดการทํางานแบบโดดเดยีว แต่เพิ�มการทาํงานแบบรว่มมอืรวมพลงั เป็นสิ�งที�หน่วยงานฝึกอบรม/
พฒันาครตูอ้งจดักจิกรรมเงื�อนไขใหม้กีารปฏบิตั ิ เช่นเดยีวกบักระบวนการปฏบิตังิาน และกจิกรรม
ส่งเสรมิการทํางานแบบรว่มมอืรวมพลงัที�กําหนดในการวจิยัครั �งนี�ที�กําหนดเงื�อนไขใหแ้กนนํา และครู
นกัวจิยั ตอ้งมกีารประชุมแบบเผชญิหน้าและ/หรอืผ่านทางสื�ออเิลคทรอนิกส ์ เพื�อการแลกเปลี�ยน
เรยีนรู ้ทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน และอภปิรายคดัเลอืกแบบปฏบิตัทิี�ดทีี�สุดของกลุ่ม  
 3. ขอ้จาํกดัของครนูกัวจิยัส่วนมากคอื ความสามารถในการใชช่้องทางสื�อสารทางสื�อ
อเิลคทรอนิกส ์ เพื�อแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ ซึ�งเกดิจากครขูาดความรู/้ทกัษะในการใช ้ และโรงเรยีนไมม่สีิ�ง
อํานวยความสะดวกเพื�อการใชง้านอย่างมปีระสทิธภิาพ แมค้รไูดแ้สดงเจตนาที�ดต่ีอการแลกเปลี�ยน
เรยีนรูแ้ลว้กต็าม ดงันั �นหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรใหค้วามสาํคญักบัการสนบัสนุนทั �งดา้นการพฒันา
ความรูแ้ก่คร ูและการจดัหาสิ�งอํานวยความสะดวกดา้นนี�  
 4.  ประเดน็ที�ควรใหค้วามสําคญัอกีประการในการทาํงานเครอืข่ายทางวชิาการ ไดแ้ก่ 
งบประมาณดําเนินการที�ตอ้งคาํนึงถงึค่าใชจ้่ายของสมาชกิ ในการเดนิทางเขา้รว่มกจิกรรม ซึ�งหาก
สามารถพฒันาช่องทางสื�อสารเพื�อการแลกเปลี�ยนเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพ จะทาํใหข้อ้จาํกดัดา้น
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางรว่มกจิกรรมของเครอืขา่ยลดน้อยลงได ้  
 ข้อเสนอแนะเพื$อการวจยัครั +งตอไป ิ ่  
 ผลการวจิยัที�พบว่า กระบวนการปฏบิตังิานเครอืขา่ยทั �ง 7 งาน ลว้นมผีลต่อความสาํเรจ็ของ
เครอืขา่ย อยา่งไรกต็ามพบว่ามจีดุแขง็และจดุควรปรบัปรงุเพื�อเพิ�มความมปีระสทิธภิาพ และ
ประสทิธผิลของรปูแบบเครอืขา่ยวจิยั ซึ�งอาจมกีารศกึษาวจิยัเพิ�มเตมิ ดงันี� 
 1. กระบวนการปฏบิตังิาน และกจิกรรมเครอืขา่ย  
  1.1 การอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นการใชส้ื�ออเิลคทรอนิกสอ์ยา่งหลากหลาย เพื�อที�จะ
ช่วยเพิ�มประสทิธภิาพของการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
  1.2 การศกึษาศกัยภาพของสมาชกิเครอืขา่ย เพื�อเพิ�มโอกาสในการมสี่วนรว่มของ
สมาชกิเครอืขา่ยทุกคนทั �งในดา้นความรู ้ ความสามารถ ทรพัยากร และสถานที�ในการจดักจิกรรม
เครอืขา่ย 
  1.3 การพฒันาความสามารถในการใชเ้ครื�องมอืคุณภาพ ไดแ้ก่ การคดิทบทวนหลงั
การปฏบิตังิาน การคดิสะทอ้น การระดมสมอง และเลอืกแบบปฏบิตัทิี�ด ี เพื�อใหค้รไูดเ้รยีนรู้
กระบวนการทาํงานของตนเอง และแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ว่มกบัผูอ้ื�นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด  
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 2. รปูแบบของเครอืข่ายนอกจากเป็นแบบดาวแลว้ ควรใชเ้ครอืขา่ยตามพื�นที� (area-based 
network) เพื�อปรบัปรงุจดุอ่อนในเรื�องเวลาในการเดนิทาง และค่าใชจ้า่ยของสมาชกิเครอืขา่ย โดยที� 
เครอืขา่ยอาจมแีกนนําซึ�งเป็นผูท้ี�ปฏบิตังิานในพื�นที� และเป็นที�ยอมรบัในความสามารถเฉพาะดา้นที�
จะสามารถใหค้าํแนะนําแก่ครนูกัวจิยัในพื�นที�นั �นๆ ซึ�งครนูกัวจิยัคอื บุคลากรที�ปฏบิตังิานในพื�นที�นั �น
หรอืใกลเ้คยีง สถานที�ตั �งของเครอืขา่ยยอ่ยอาจเป็นโรงเรยีนของแกนนํา และ/หรอืโรงเรยีนในพื�นที�ที�
สมคัรใจเขา้รว่มโครงการ และสมาชกิเครอืขา่ยสะดวกแก่การเดนิทางรว่มกจิกรรมแบบเผชญิหน้า  
 3. ความสาํเรจ็ที�ดขีองเครอืขา่ยมคีวามเกี�ยวขอ้งอยา่งมากกบัความสามารถ และลกัษณะ
ส่วนบุคคลของแกนนําเครอืขา่ยที�ทุ่มเทแบบปวารณาตน  ดว้ยเหตุนี�อาจเพิ�มประเดน็งานจดัหา และ
พฒันาคุณภาพของแกนนําเครอืขา่ยแบบกลุ่มปวารณาตน (core group)   
 4. ผลการวจิยัพบปจจยัหลายส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัความสําเรจ็ของการั รว่มมอืรวมพลงัเพี�อแลก
แลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ ซึ�งหากทาํการศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลจะทําใหไ้ดผ้ลการวจิยัที�แสดงถงึ
อทิธพิลทางตรงและทางออ้มของปจจยัเหล่านี�เพิ�มเตมิั  ไดแ้ก่ พื�นฐานภมูหิลงัของแกนนํา และครู
นกัวจิยั เช่น ความรู/้ประสบการณ์ วยัของสมาชกิ เพศของแกนนําเครอืขา่ย ความเป็นบุคลากรใน
องคก์รเดยีวกนัระหว่างสมาชกิเครอืขา่ย และรปูแบบการตดิต่อสื�อสารระหว่างสมาชกิแบบพึ�งพงิและ
แบบสมัพนัธฉ์นัทเ์พื�อน  
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รายนามผูท้รงคณุวฒิุ กลมุตวัอยางระดมความคดออกแบบกระบวนการ่ ่ ิ  
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รายชื�อกลมุตวัอยางทบทวนกระบวนการเดมของเครือขายวจยั่ ่ ่ิ ิ  เรื�อง “โครงการพฒันาทกัษะ

การทาํวจยัในชั #นเรียนของครปูระจาํการ โดยใช้เครือขายวจยัิ ิ่  

นักวจยัจากโครงการิ วจยัและพฒันาหลกัสตูรพฒันาทัิ กษะการทาํวจยัในชั #นเรียนของครูิ
ประจาํการโดยใช้เครือขายวจยัของมหาวทยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา ในภาคเรียนที� ่ ิ ิ 2/2552   

1. ผศ. ดร. กฤษดา กรดุทอง ประธานโครงการ 
2. รศ. ดร. ฤาเดช  เกดิวจิยั นกัวจิยั 
3. รศ. อจัฉรา  โพธยิานนท ์ นกัวจิยั 
4. อาจารย ์สาํราญ  ปิ&นทอง นกัวจิยั 
5. ผศ. ดร. สุชรีา  มะหเิมอืง นกัวจิยั 
 
แกนนํานักวจยัจากเครือขายยอยิ ่ ่   
1. อาจารยเ์ทยีนพร  วงศห์อม  โรงเรยีนเทพลลีา 
2. จ.ส.อ. สุธรรม  สอนเถื&อน  โรงเรยีนจนัทรห์ุ่นบาํเพญ็ 
3. นางสาวอญัชล ี มุง่เจรญิวฒันกุล โรงเรยีนนนทรวีทิยา 
 
ครนัูกวจยัิ  
1. อาจารยน์ันทน์ภสั  พลเตมา  โรงเรยีนวดัมกุฏกษตัรยิาราม 
2. อาจารยเ์ยาวภา  สถาปานนท ์ โรงเรยีนดอนเมอืงจารุจนิดา 
3. อาจารยว์รีะวรรณ  เลขนาวนิ  โรงเรยีนวดันวลนรดศิ 
 
รายนามผูท้รงคณุวฒุประเมนคณุภาิ ิ พเครื�องมือวจยั ิ  
1. ดร. ศริกิาญจน์  โกสุมภ ์   
2. ดร. วษิณุ  ทรพัยส์มบตั ิ 
3. อาจารยพ์รพมิล  ชาญชยัเชาวว์วิฒัน์ 
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หนังสือราชการ 
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ชื�อโครงการ   การวจิยัและพฒันากระบวนการพฒันาความสามารถในการทาํวจิยัในชั �นเรยีนของคร ู
  ประจาํการ : แนวทางเครอืขา่ยวจิยั 

Research and Development the Development Process of the In-service teachers’ 
Classroom Action Research Abilities :  A Research Network Approach 

----------------------------------------------------- 
ความสาํคญัของการวจยัิ   

การประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตติั �งแต่เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2542 เป็นผลใหเ้กดิการ
ปฏริปูการจดัการศกึษาในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 10 ปี ภาพรวมของการปฏบิตัเิพืTอใหบ้รรลุเปาหมายสงูสดุ้

ของการปฏริปู คอืการพฒันาปจจยัภายในั  และภายนอกโรงเรยีนทีTมผีลต่อการจดัการเรยีนรูท้ีTเน้นผูเ้รยีนเป็น
สาํคญั หนึTงในการปฏบิตัทิีTสาํคญั คอืการพฒันาศกัยภาพครดูา้นการจดัการเรยีนรู ้ และการวจิยัในชั �นเรยีนทีTมี
บทบาทตามนยัทีTปรากฏในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ และตามหลกัการทีTนกัวชิาการกล่าวไวค้อื การ
เป็นเครืTองมอืพฒันาผลสมัฤทธกิารปฏบิตังิานดว้ยตนเองY อยา่งต่อเนืTอง โดยรปูแบบการพฒันาทีTหลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นการพฒันาดว้ยตนเองของคร ู และ/หรอืการจดัอบรมสมัมนาโดยหน่วยงานทีTเกีTยวขอ้งต่างๆ 
ความสาํเรจ็ทีTเกดิขึ�นหลงัการพฒันามาระยะหนึTงสรปุประเดน็สาํคญัไดด้งันี� 

 ผลเชงิปรมิาณแสดงใหเ้หน็ถงึปรมิาณการทาํวจิยัในชั �นเรยีนมแีนวโน้มเพิTมขึ�น ดงัขอ้สรปุ
ผลการวจิยัเชงิประเมนิของครุสุภา (2548) และสวุมิล ว่องวาณิช (2550) อยา่งไรกต็ามผลเชงิคณุภาพของ
งานวจิยัยงัจดัอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 ผลกระทบเชงิลบทีTน่าจะมสีว่นเกีTยวขอ้งกบัคณุภาพของการวจิยั และการปฏบิตัไิดอ้ยา่งยั Tงยนื 
ทีTเกีTยวขอ้งกบัครโูดยตรงคอื ความคลาดเคลืTอนในวธิปีฏบิตัติามหลกัการสาํคญัของการวจิยัปฏบิตักิาร ซึTงอาจ
เกดิจากความเคยชนิจากการปฏบิตัเิดมิทีTนิยมเป็นผูบ้รโิภคความรูท้างศาสตรก์ารสอน มากกว่าการพฒันา
ระบบการเรยีนการสอนของตนเอง อกีทั �งการไดร้บัการถ่ายทอดความรู ้ทกัษะทีTเกีTยวขอ้งกบัการวจิยัแบบเรง่รดั
เกนิกว่าจะเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัการ และทกัษะการปฏบิตั ิ  

 การศกึษาแนวทางการปฏบิตัเิพืTอพฒันาศกัยภาพการปฏบิตังิานในหน้าทีTครไูดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีTด ี และมคีวามต่อเนืTองในทศิทางทีTถูกตอ้งตามหลกัการ โดยสาํนกังานเลขาธกิาร
สภาการศกึษา (2550) แสดงใหเ้หน็การพฒันาในรปูแบบของการพฒันาระหว่างปฏบิตังิาน (on-job training) 
การมรีะบบพีTเลี�ยงดแูล รวมทั �งการมรีะบบเครอืขา่ยวจิยั (research network) ทีTมหีลกัการปฏบิตัขิองการ
แลกเปลีTยนเรยีนรูร้ะหวา่งเพืTอนรว่มวชิาชพี อนัเป็นหนทางการพฒันาสูส่งัคมแหง่การเรยีนรู ้ (knowledge 
society)  

 ผลการปฏบิตัทิีTผา่นมาของโครงการพฒันาทกัษะการวจิยัของครโูดยเครอืขา่ยวจิยั ในปี
การศกึษา 2552 สะทอ้นถงึการปฏบิตัทิีTถกูทางของการพฒันาความสามารถทางการวจิยัใหก้บัคร ู แต่พบว่ามี
บทเรยีนจากการปฏบิตังิานทีTควรไดร้บัการแกไ้ข/ปรบัปรงุเพืTอใหไ้ดก้ระบวนการทีTมคีณุภาพ 
วตัถปุระสงคข์องการวจัิ ย  

 1. เพืTอออกแบบใหมร่ปูแบบเครอืขา่ยวจิยัเพืTอพฒันาทกัษะการทาํวจิยัในชั �นเรยีน 
 2. เพืTอศกึษาผลของรปูแบบเครอืขา่ยวจิยัเพืTอพฒันาทกัษะการทาํวจิยัในชั �นเรยีน 
 3. เพืTอจดัประชมุประชาคมวจิยั (research forum) ในการเผยแพรผ่ลการวจิยัสูส่าธารณะ 
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สมมตุฐานโครงการิ  
 1. กระบวนการพฒันาทกัษะการวจิยัในชั �นเรยีนทีTไดร้บัการปรบัปรงุใหม ่เป็นกระบวนการทีTมคีณุภาพ
และมคีวามเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัจิรงิตามการรบัรูข้องผูท้รงคณุวุฒ ิและผูด้าํเนินงานของกระบวนการใหม ่
 2. ผลของกระบวนการทีTปรบัปรงุใหม ่ทีTมกีารทดลองปฏบิตัจิรงิ 1 รอบการปฏบิตังิาน สามารถบรรลุ
ตามมาตรฐานดชันวีดัคณุภาพคณุภาพหลกัการปฏบิตังิาน (key performance indicators, KPI) ทีTกาํหนดไว ้
 3. การจดัประชมุประชาคมวจิยั (research forum) เพืTอเผยแพรผ่ลการวจิยัสูส่าธารณะสามารถบรรลุ
ผลสมัฤทธทิีTดที ั �งเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพY ตามหลกัการจดัอบรมสมัมนาทางวชิาการ 
  
ขอบเขตของโครงการ 
 1. ขอบเขตด้านเนื+อหา 

การวจิยัครอบคลุมความรูป้ฏบิตัวิ่าดว้ยกระบวนการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูคู้่
วจิยัทีTเป็นผลผลติของโครงการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูท้ีTเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ในชดุโครงการ
โรงเรยีนตน้แบบของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา และผลผลติของโครงการพฒันาทกัษะการวจิยัในชั �น
เรยีนโดยเครอืขา่ยวจิยั ระหวา่งปีการศกึษา 2552 มขีอบเขตการศกึษาดงันี� 

1.1 การวจิยัในชั �นเรยีน คอื การจดัการเรยีนรูคู้ก่บัวจิยัทีTมรีะบบการเรยีนการสอนบรูณาการกบั
กระบวนการวจิยัในชั �นเรยีน (classroom action research) ตามวงจรคณุภาพตามแนวคดิ Deming มกีาร
ปฏบิตังิาน 4 ขั �น ไดแ้ก ่

 1.1.1 ขั �นวางแผนการวจิยั (Plan) 
 1.1.2 ขั �นปฏบิตักิารตามแผน (Do) 
 1.1.3 ขั �นสงัเกต และวเิคราะหผ์ล (Check) 
 1.1.4 ขั �นสะทอ้นผล (Reflection)   
1.2 เครอืขา่ยวจิยั เป็นกระบวนการระหว่างการวจิยัในชั �นเรยีนทีTใชเ้ทคนิคการแลกเปลีTยนเรยีนรู้

ระหว่างเพืTอนรว่มวชิาชพีในเครอืขา่ยวจิยัเพืTอพฒันาความรู ้ ทกัษะ และคณุภาพของงานวจิยัในชั �นเรยีน 
ประกอบดว้ยกลุ่มครเูปาหมายการพฒันา้  ทีTจดักลุ่มตามหลกัการของเครอืขา่ยเพืTอการพฒันา แบ่งประเภท
สมาชกิเป็น 2 ฝาย ไดแ้ก่ ฝายครู่ ่ นกัวจิยัทีTสอนในกลุ่มสาระวชิาเดยีวกนั หรอืประสบปญหาการจดัั

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเดยีวกนัเครอืขา่ยละ 5-6 คน และฝาย่ แกนนํานกัวจิยัทีTมปีระสบการณ์ดา้นการ
วจิยัในชั �นเรยีนเครอืขา่ยละ 1 คน กระบวนการปฏบิตังิานของเครอืขา่ยม ี4 ขั �น ไดแ้ก่   

 1.2.1 ขั �นวางแผนการปฏบิตังิาน (plan) 
 1.2.2 ขั �นปฏบิตักิาร และประเมนิผล (implement)   
 1.2.3 ขั �นทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน (after action review, AAR) และเลอืกแบบปฏบิตัทิีTด ี

(best practice)               
 1.2.4 ขั �นรายงานผลบทเรยีนปฏบิตั ิ(report) 

1.3 กจิกรรมเพืTอนชว่ยเพืTอน (peer assisted) มขีอบเขตการดาํเนินงาน คอื การแลกเปลีTยน
เรยีนรู ้และชว่ยเหลอืซึTงกนัอยา่งเป็นทางการ และไมเ่ป็นทางการ ระหว่างสมาชกิภายในและภายนอกเครอืขา่ย
วจิยั เพืTอทาํการวจิยัในชั �นเรยีนของครนูกัวจิยัแต่ละคนใหส้าํเรจ็ลลุ่วงอยา่งมคีณุภาพสงูสดุ 
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1.4 การแลกเปลีTยนเรยีนรูโ้ดยการเล่าเรืTองจากประสบการณ์ (story-telling) มขีอบเขตการ
ดาํเนินงานอยูใ่นขณะจดัประชมุเครอืขา่ยวจิยัทีTครนูกัวจิยั และแกนนํานกัวจิยัภายในเครอืขา่ยเดยีวกนัไดนํ้า
ประสบการณ์ทีTปฏบิตัมิานําเสนอ และขอคาํปรกึษาแนวทางแกไ้ขพฒันา โดยการระดมความคดิรว่มกนั เพืTอนํา
แนวคดิจากทีTประชมุไปปรบัปรงุงานของตนเองใหม้คีณุภาพดขีึ�น                                                                         
  1.5 การทบทวนหลังปฏิบัติงาน (AAR) เป็นการปฏิบัติของครูนักวิจัย ทีTคิดสะท้อนถึงวิธี
ปฏบิตังิานตามขั �นตอนการวจิยัแต่ละขั �น โดยใชห้ลกัการวเิคราะห ์SWOT ปจจยัทีTเกีTยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานั

แต่ละขั �นตอน เพืTอนําผลการวเิคราะหม์ารว่มกนัพจิารณา และหาแบบปฏบิตัทิีTดใีนแต่ละขั �นตอน 
1.6 แบบปฏบิตัทิีTด ี (best practice) หมายถงึ วธิดีาํเนินการตามขั �นตอนการวจิยัแต่ละขั �นตอนทีT

สมาชกิเครอืขา่ยรว่มกนัพจิารณาแลว้เหน็วา่เป็นวธิดีาํเนินการทีTชดัเจน ถกูตอ้งตามหลกัการ สมควรสรปุเป็น
ความรูป้ฏบิตั ิ (body of knowledge) เพืTอเป็นแบบอยา่งการปฏบิตัใินโอกาสต่อไป ซึTงวธิกีารไดม้าซึTงแบบ
ปฏบิตัทิีTดนีี�อาจไดม้าจากวธิดีาํเนินการของสมาชกิคนใดคนหนึTงทีTมผีลผลติตามดชันีวดัคณุภาพการดาํเนนิงาน
ทีTมคีณุภาพ    
 2. ขอบเขตด้านเวลา 
   การดาํเนินการวจิยัระหว่างภาคเรยีนทีT 1 ปีการศกึษา 2553 และภาคเรยีนทีT 2 ปีการศกึษา2553 และ
เพืTอใหผ้ลการวจิยับรรลุวตัถุประสงค ์และสะดวกต่อการตดิตามกาํกบัคณุภาพ การดาํเนนิการวจิยัจงึแบ่งเป็น 4 
ระยะ โดยมขีอบเขตการวจิยัแต่ละระยะ ดงันี� 
   2.1 ระยะปรบัปรงุกระบวนการใหม ่โดยคณะนกัวจิยั มกราคม-เมษายน 2553 
  2.2 ระยะเตรยีมความพรอ้มการวจิยัในชั �นเรยีนของครนูกัวจิยั พฤษภาคม-กรกฎาคม 2553 
     2.3 ระยะปฏบิตักิารตามโครงการวจิยั พฤศจกิายน-มกราคม 2553   
     2.4 ระยะจดักจิกรรมประชมุประชาคมวจิยั (research forum) กมุภาพนัธ ์2553 
  3. ตวัแปรการวจยัิ  
 การดาํเนินการโครงการครั �งนี�มตีวัแปรทีTเกีTยวขอ้ง 2 กลุ่ม ดงันี� 
      3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก ่ 
  กระบวนการพฒันาทกัษะการทาํวจิยัในชั �นเรยีน ประกอบดว้ย การอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
การศกึษาดว้ยตนเองจากเอกสารการเรยีนรูคู้ว่จิยั กจิกรรมเครอืขา่ยวจิยั และการรบัรูถ้งึความสาํคญัของ
กจิกรรมประชมุประชาคมวจิยั    
   3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ 
  3.2.1 การวจิยัในชั �นเรยีนทีTมรีปูแบบเป็นทางการ 
  3.2.2 ความคดิเหน็ต่อคณุภาพของกระบวนการพฒันาทกัษะการวจิยัในชั �นเรยีน 
  3.2.3 ความรูป้ฏบิตัดิา้นการเรยีนการสอน และการวจิยัในชั �นเรยีน 
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กรอบความคดการวจยัิ ิ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบความคดิการวจิยั 
กจกรรมของครนัูกวจยัและิ ิ แกนนํานักวจยัิ  
 จากการสงัเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎทีีTเกีTยวขอ้งกบัการวจิยั สามารถประยกุตเ์ป็นกจิกรรมการของครู
นกัวจิยั และแกนนํานกัวจิยั ดงัตารางต่อไปนี� 
ตาราง  กจิกรรมของครนูกัวจิยั และแกนนํานกัวจิยัระหว่างรว่มโครงการ  

เทคนคการปฏบตัิ ิ ิในกจกรรมเครือขายวจยัิ ิ่  

กระบวนการวจยัในชั +นเรียนิ  เพืTอนชว่ย
เพืTอน 

ทบทวน
หลงั
ปฏบิตังิาน 

เล่าเรืTองจาก
ประสบการ
ณ์ 

คน้หาแบบ 
อยา่งทีTด ี

ประชมุ
ประชาคม
วจิยั  

1.  การพฒันาโครงการวจิยัในชั �น
เรยีน (Plan)  
2. ปฏบิตักิาร (implementation)  
  2.1 พฒันานวตักรรมการเรยีนรู ้
และเครืTองมอืรวบรวมขอ้มลู 
  2.2 จดักจิกรรมตามแผนการ
เรยีนการสอน 
  2.3 สงัเกต/รวบรวมและ
วเิคราะหผ์ลตามแผนฯ 
3. สะทอ้นผลการวจิยั 
4. เผยแพรผ่ลการวจิยัในรปูของ
เอกสารรายงานการวจิยั และ
นําเสนอในทีTประชมุประชมุ
ประชาคมวจิยั 

กระบวนการปฏบิตังิานเครอืขา่ยยอ่ยแต่ละงาน 
ประกอบดว้ยกจิกรรมทีTตอ้งดาํเนินการ 4 ขั �นตอน 
ตามลาํดบัดงันี� 
ข ั �นทีT 1 วางแผนการปฏบิตังิานของสมาชกิ และ
เครอืขา่ย (Plan)  
ข ั �นทีT 2 ปฏบิตักิาร และสงัเกตผล (Implement)   
ข ั �นทีT 3 ทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน (After Action 
Review, AAR) และเลอืกแบบปฏบิตัทิีTด ี(best 
practice)               
ข ั �นทีT 4 ข ั �นรายงานผลบทเรยีนปฏบิตั ิ(Report) ใน
รปูแบบเอกสารรายงานประชมุ เอกสารสรปุผลการ
ปฏบิตังิานตามระยะ และการนําเสนอในทีTประชมุ
เครอืขา่ยกลาง  

ประชมุ 
สมัมนาเชงิ
วชิาการ
เพืTอ
เผยแพร่
ผลการวจิยั   
กอ่นปิด
โครงการฯ  

  1 ครั �ง 

 

 

 

กระบวนการพัฒนาทกัษะการทาํวิจัยในชั �นเรียน 

 (1) การอบรมเชิงปฏิบตักิาร 

ความรู้ปฏิบตัิด้านการวิจยัในชั �นเรียน 
กิจกรรมเครือขา่ยวจิยั และกิจกรรมประชมุ
ประชาคมวจิยั 

 (2) การศกึษาด้วยตนเองจากเอกสารฯ 

 (3) การปฏิบตัิงานเครือขา่ยวิจยั 

ความคิดเห็นตอ่รูปแบบเครือขา่ยเพื/อ
พฒันาทกัษะการทําวิจยัในชั �นเรียน 

การวจิยัในชั �นเรียน ในรูปแบบเป็นทางการ 

 (4) กิจกรรมประชมุประชาคมวจิยั 
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การดาํเนนงานของโครงการิ  

โครงสร้างบคุลากรของเครือขายวจยั่ ิ  
 1. ครนูกัวจิยั คอื บุคลากรครขูองโรงเรยีนในเขตพื�นทีTกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ทีTเขา้รว่ม
โครงการ 17 โรงเรยีน จาํนวน 36 คน ปฏบิตักิารสอนระดบัชั �นประถมศกึษาปีทีT 1-6 และมธัยมศกึษาปีทีT 
1-6 ในทุกกลุ่มสาระ มปีระสบการณ์ดา้นการวจิยับา้งพอสมควร การรวมกลุ่มของครนูกัวจิยัในแต่ละ
เครอืขา่ยๆ ละ 5-6 คน นั �นจาํแนกตามประเดน็วจิยัในชั �นเรยีนทีTแบ่งตามกลุ่มสาระ และ/หรอืคุณลกัษณะ
ทีTตอ้งการพฒันาใหก้บัผูเ้รยีน 
 2. แกนนํา หรอืแกนนํานักวจิยั คอื บุคลากรของโรงเรยีนในเขตพื�นทีTกรงุเทพมหานคร และ
ปรมิณฑล ทีTมปีระสบการณ์การทําวจิยัในชั �นเรยีนมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 เรืTอง และใชร้ปูแบบการเขยีน
รายงานการวจิยัแบบเป็นทางการ และมหาวทิยาลยัไดท้ําหนงัสอืเชญิจากโรงเรยีนต้นสงักดั 
 3. เครอืขา่ยกลาง คอื โครงการวจิยัและพฒันากระบวนการพฒันาความสามารถทางการวจิยัทีT
ดาํเนินงานโดยคณะนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
 บทบาท และหน้าที�ของสมาชกิ เครือขาย่ วจยัิ  
 บุคลากรทีTเกีTยวขอ้ง 3 กลุ่มดงักล่าว มบีทบาทและหน้าทีTรว่มกนั ดงันี� 
 1. ครูนักวจิยั มบีทบาทและหน้าทีT (ก) เขา้รบัการอบรมเชงิปฏบิตักิารทีTทางโครงการจดัขึ�น (ข) 
ดาํเนินการวจิยัและเรยีนรูท้กัษะการทําวจิยัจากโครงการวจิยัของตนเอง และ(ค)เรยีนรูท้กัษะการทําวจิยั
จากการแลกเปลีTยนประสบการณ์อย่างเป็นทางการกบัสมาชกิในเครอืข่ายขณะประชุมเครอืข่ายตาม
ปฏทินิ หรอือย่างไม่เป็นทางการตามความสะดวก (ง) ร่วมค้นหาแบบปฏบิตัทิีTด ี(จ) ประเมนิกจิกรรม
เครอืขา่ย (ฉ) เขยีนเอกสารรายงานการวจิยัในชั �นเรยีนในรปูแบบเชงิวชิาการเมืTอสิ�นสุดโครงการ 
 2. แกนนํานกัวจิยั มบีทบาทและหน้าทีT (ก) เขา้รบัการอบรมเชงิปฏบิตักิารทีTทางโครงการจดัขึ�น 
เพืTอสรา้งความเขา้ใจในทศิทางเดยีวกบัครนูักวจิยั (ข) เป็นประธานการประชุมเครอืข่ายตามปฏทินิ (ค) 
สนับสนุนและอํานวยให้เกดิการแลกเปลีTยนเรยีนรู ้การช่วยเหลอืแบบเพืTอช่วยเพืTอนระหว่างสมาชกิใน
เครอืข่าย (ง) เป็นประธานในการคน้หาแบบปฏบิตัทิีTด ี(จ) ประเมนิกจิกรรมเครอืข่าย (ฉ) รายงานการ
ประชุมเครอืข่าย และจดัทําบทสรุปผลการทํากิจกรรมของครูนักวิจยัในเครอืข่าย ตามระยะการ
ดําเนินงาน (ช) เข้าร่วมประชุม และรับการอบรมเรืTองเทคนิคการสังเคราะห์งานวิจยัหนึTงครั �ง ทีT
มหาวทิยาลยัจดัขึ�น และทาํโครงการวจิยัเพืTอการสงัเคราะหง์านวจิยัในชั �นเรยีนของครนูกัวจิยั 1 เรืTอง 
 3. เครอืขา่ยกลาง มบีทบาทและหน้าทีT (ก) จดัประชุมประกาศจดัตั �งเครอืข่าย (ข)  จดัการอบรม
เชงิปฏบิตัิการเรืTองการจดัการเรยีนรู้คู่วจิยั และการสงัเคราะห์งานวจิยัในชั �นเรยีน (ข) นิเทศติดตาม
ความก้าวหน้าการปฏบิตังิานเครอืข่ายย่อยทุกเครอืข่าย (ค) จดัทําเอกสารการประกอบการอบรมเชงิ
ปฏิบัติการ และเอกสารบริหารจัดการเครือข่าย ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานเครือข่าย และเอกสาร
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมเครอืข่าย (ง) ทบทวนผลหลงัปฏิบตัิงานบรหิารจดัการเครอืข่ายวจิยั (AAR) 
ร่วมกับแกนนํานักวิจยัเป็นระยะเพืTอการพัฒนาคุณของงานอย่างต่อเนืTอง (จ) บริหารจดัการระบบ
ฐานข้อมูลทางสืTออิเลคทอนิกส์ของเครือข่าย (ฉ) จัดทํารายงานการวิจัยกระบวนการพัฒนา
ความสามารถดา้นการวจิยัในชั �นเรยีน 1 เรืTอง  
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ผลผลตของงานตามระยะและิ ดชันีวดัคณุภาพ 

 การดําเนินงานของโครงการแบ่งเป็น 2 งานหลกั ทีTผูม้สี่วนเกีTยวขอ้งกบัโครงการทุกกลุ่มตอ้ง
ปฏบิตัอิยา่งคู่ขนานกนัทุกระยะ ไดแ้ก่ งานวจิยัในชั �นเรยีน และงานเครอืขา่ยวจิยั ดงัมรีายละเอยีดของ
กจิกรรมการดําเนินงาน และดชันีวดัคุณภาพผลผลติตามระยะ ดงันี� 
 1. งานวจยัในชั +นเรียนิ  
   ครนูกัวจิยัมกีารดําเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ ตามขั �นตอนการดําเนินการวจิยัในชั �นเรยีน โดยมี
ดชันีวดัคุณภาพผลผลติการดาํเนินงานแต่ละระยะ แสดงตามตารางต่อไปนี� 

กจิกรรมตามขั �นตอนการวจิยั ดชันีวดัคุณภาพผลการดาํเนินงาน 
ระยะทีT 1 การพฒันาแผนการวจิยั (Plan) โครงการวจิยัทีTมกีารเขยีนครบถว้น 3 บท และแผนการ

พฒันานวตักรรม และเครืTองมอืรวบรวมขอ้มลู 
ระยะทีT 2 ปฏบิตักิาร (implementation) 1. นวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้ และเครืTองมอืรวบรวมขอ้มลู

การวจิยัทีTมคีุณภาพตามหลกัการ 
2.ผลการใชน้วตักรรมกบักลุ่มเปาหมายการวจิยัทีT้ มกีาร
วเิคราะหเ์พืTอตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัอยา่งครบถว้น และ
ถูกตอ้งตามหลกัการ 
1) ผลการวเิคราะห ์ “SWOT” ปจจยัทีTเกีTยวขอ้งกบัั

ความสาํเรจ็ของการใชน้วตักรรม และการวจิยัในชั �นเรยีน 
ระยะทีT 3 การสะทอ้นผลการวจิยั 

2) การนําเสนอรายงานการวจิยัอยา่งครบถว้น และถูกตอ้ง
ตามหลกัการเขยีนแบบเป็นทางการ 5 บท 

  
 คาํบรรยายคณุภาพดชันีวดัคณุภาพผลการดาํเนนงานิ  
 ระยะที� 1 การจดัทาํโครงการวจยั ิ  
 “โครงการวจิยัที �มกีารเขยีนครบถว้น 3 บท และแผนการพฒันานวตักรรม และเครื �องมอืวจิยั” 
 มรีายละเอยีดคุณภาพผลผลติ ดงันี� 
  1. บททีT 1 บทนํา ทีTมกีารนําเสนอหวัขอ้ในบทครบถว้นสมบรูณ์ 100 %  
  2. บททีT 2 วรรณกรรมทีTเกีTยวขอ้ง มคีวามสมบรูณ์ของเนื�อหาเพยีงพอแก่การสนับสนุน
กรอบความคดิของการวจิยั หรอืประมาณ 60 % ของเนื�องานทีTสมบรูณ์ 
  3. บททีT 3 การดําเนินการวจิยั ทีTมคีวามสมบูรณ์ 100 % แสดงถงึการดําเนินการวจิยัทุก
ขั �นตอนพรอ้มร่างการพฒันานวตักรรม และเครืTองมอืรวบรวมขอ้มลู  
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 ระยะที� 2 ปฏบตัการ ิ ิ (implementation)  
 1. “นวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้และเครื �องมอืรวบรวมขอ้มลูการวจิยัที �มคีุณภาพตามหลกัการ
พฒันา”  มรีายละเอยีดคุณภาพผลผลติ ดงันี� 
  1.1 นวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้ทีTประกอบดว้ยแผนจดัการเรยีนรู ้สืTอ และแหล่งเรยีนรู้
ทีTครบถว้นสมบรูณ์ตามโครงการวจิยัในชั �นเรยีน และไดผ้่านการหาคุณภาพดา้นความตรงเชงิเนื�อหา 
(content validity) เรยีบรอ้ยแลว้ 
  1.2 เครืTองมอืรวบรวมขอ้มลูการวจิยัตามความเหมาะสมกบัตวัแปร และวตัถุประสงค์
การวจิยั เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสงัเกต หรอืแบบสมัภาษณ์ ตามทีTระบุในโครงการวจิยัทีTมี
การจดัทํา และหาคุณภาพตามหลกัการพฒันาของเครืTองมอืแต่ละชนิดอย่างครบถว้นสมบูรณ์พรอ้มใช ้
 2.  “ผลการใชน้วตักรรมกบักลุ่มเปาหมายการวจิยัที �้ มกีารวเิคราะหเ์พื �อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั
อยา่งครบถว้น และถูกตอ้งตามหลกัการ”  มรีายละเอยีดคุณภาพผลผลติ ดงันี� 
  2.1 ขอ้มลูผลการวจิยัทีTมคีุณภาพ และครบถว้นตามแผนการรวบรวมขอ้มลูทีTระบุไวใ้น
โครงการวจิยั  
  2.2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพืTอตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั พรอ้มการนําเสนอทีTถูกต้อง
ตามหลกัการสถติ ิและครบถว้นทุกขอ้ 

 ระยะที� 3 การใช้นวตักรรม การประเมนผล และการเขียนรายงานการวจยัิ ิ  

 1. “ผลการวเิคราะห ์SWOT ปจจยัที �เกี �ยวขอ้งกบัความสําเรจ็ของการใชน้วตักรรม และการวจิยัั

ในชั 7นเรยีน” มรีายละเอยีดคุณภาพผลผลติดงันี� 
  1.1 ผลการวเิคราะห ์SWOT ปจจยัดา้นกจิกรรมเครอืข่ายทีTสนบัสนุน หรอืเป็นอุปสรรคั

ต่อความสาํเรจ็ของการปฏบิตังิานการใชน้วตักรรมการเรยีนการสอน และการวจิยัในชั �นเรยีน 
  1.2 ผลการวเิคราะห ์SWOT ปจจยัภายนอกกจิกรรมเครอืขา่ยทีTสนบัสนุน หรอืเป็นั

อุปสรรคต่อการใชน้วตักรรมการเรยีนการสอน และการวจิยัในชั �นเรยีน 
 2) “การนําเสนอรายงานการวจิยัอยา่งครบถว้น และถูกต้องตามหลกัการเขยีนแบบเป็นทางการ 
5 บท” มรีายละเอยีดคุณภาพผลผลติ ดงันี� 
   2.1 รายงานการวจิยัในชั �นเรยีนทีTเสรจ็สมบรูณ์ มรีปูแบบการเขยีนอยา่งเป็นทางการทีT
จดัสรรสาระนําเสนอเป็น 5 บท และผ่านเกณฑป์ระเมนิคุณภาพรายงานการวจิยัทีTกําหนดขึ�น 
   2.2 นวตักรรมจากการวจิยัในชั �นเรยีนเพืTอประกอบการพจิารณามอบรางวลั 
 2. งานการประชุมเครือขายวจยั่ ิ  
  การประชุมเครอืขา่ยวจิยั คอื การรวมกลุ่มของบุคลากรในเครอืขา่ยวจิยัตามกําหนดการใน
ปฏทินิดาํเนินงาน เพืTอเป็นช่องทางการแลกเปลีTยนเรยีนรู ้และช่วยเหลอืซึTงกนัและกนัแบบเพืTอนช่วย
เพืTอน ระหว่างรว่มโครงการทุกระยะ เพืTอคุณภาพของผลผลติการดาํเนินงานตามดชันีวดัคุณภาพการ
ดาํเนินงานแต่ละระยะ ประกอบดว้ยกจิกรรมตามลําดบัขั �นตอนทีTผูม้สี่วนเกีTยวขอ้งในเครอืขา่ยตอ้งปฏบิตั ิ
ดงันี� 
 

www.ssru.ac.th



 168 

  กอน่ การประชุมเครือขาย่  
  1. ครนูกัวจิยั และแกนนํานกัวจิยั รว่มกจิกรรมการอบรมเชงิปฏบิตักิารตามหลกัสตูรทีTทาง
โครงการจดัขึ�นตามความตอ้งการและจาํเป็นของครนูกัวจิยั 
 2. ครนูกัวจิยั ปฏบิตักิารวจิยัโดยนําความรูจ้ากการอบรมเชงิปฏบิตักิารไปประยกุตต์ามบรบิท
ของตนเอง อาจมกีารแก้ปญหาระหว่างปฏบิตังิานั โดยวธิเีพืTอนช่วยเพืTอน และเตรยีมนําเสนอผลงานตาม
ดชันีวดัคุณภาพการดําเนินงานในทีTประชุมเครอืข่ายโดยการถ่ายเอกสารทั �งฉบบั หรอืเฉพาะหวัขอ้ทีT
ตอ้งการขอคาํปรกึษาในทีTประชุม จาํนวนเท่ากบัสมาชกิเครอืขา่ย 
          3. ทาํแบบประเมนิตนเองหลงัปฏบิตังิาน(AAR) และวเิคราะห ์ SWOT ปจจยัทีTเกีTยวขอ้งกบัั

ความสาํเรจ็ในเอกสาร 1  
  4. ครนูกัวจิยั แกนนํานกัวจิยั นดัหมายเพืTอจดัประชุมเครอืขา่ยประจาํระยะตามกําหนดการ โดย
ใชส้ถานทีTคอืโรงเรยีนทีTตั �งเครอืขา่ย (หากมกีารเปลีTยนแปลงใหเ้ป็นไปตามมตทิีTประชุมเครอืขา่ย)  
 5. ประสานงานการประชุม และเตรยีมเอกสารบรหิารจดัการเครอืข่ายทีTจะใชใ้นการประชุมแต่ละ
ครั �ง  
(หมายเหต ุ การจดัเตรยีมสิTงอํานวยความสะดวกในการจดัประชุมเครอืขา่ย และการจดัเกบ็สารสนเทศ
ระหว่างการประชุม เช่น กลอ้งถ่ายภาพ และเทปบนัทกึเสยีง ขึ�นอยูก่บัขอ้ตกลงของสมาชกิเครอืขา่ย)  
 ระหวางการ่ ประชุมเครือขาย่  
 1. ครนูกัวจิยัแต่ละคนนําเสนอผลผลติของงานตามดชันีวดัคุณภาพ พรอ้มการซกัถามปญหาทีTั

พบขณะทํางานเพืTอขอคาํปรกึษาจากทีTประชุม  
 2. ครนูกัวจิยัและแกนนํานักวจิยั อภปิรายคดัสรรแบบปฏบิตัทิีTดขีองเครอืขา่ย เจา้ของแบบ
ปฏบิตัทิีTดอีธบิายวธิคีดิ วธิทีาํงาน ผลการวเิคราะห ์ SWOT ทีTเกีTยวขอ้ง และเทคนิคเฉพาะบุคคลทีT
สนบัสนุนความสําเรจ็ทีTดขีองงาน (กลุ่มช่วยกนัสรปุแบบปฏบิตัทิีTดลีงในเอกสาร 5) 
 3. ครนูกัวจิยัและแกนนํานักวจิยั ช่วยกนัสรุปผลการวเิคราะห ์ SWOT ของกลุ่ม และอภปิราย
รว่มกนัถงึแนวทางทางแกไ้ขพฒันาส่วนทีTเป็นจดุอ่อน จดุแขง็ โอกาสและอุปสรรค ์ ในภาพรวมตาม
บรบิทของสมาชกิทุกคน   
 4. ครนูกัวจิยัและแกนนํานักวจิยั สรปุความรูจ้ากประสบการณ์ทีTสมาชกิไดร้บั และความรูท้ีT
ตอ้งการเพิTมเตมิเพืTอแกไ้ขปญหาของสมาชกิเครอืข่าย  ั  
  5. แกนนํานกัวจิยั ทาํหน้าทีTเป็นประธานการประชุมเครอืขา่ย สนบัสนุนและใหก้ําลงัใจครู
นกัวจิยัในการแสดงความคดิเหน็ และสะทอ้นผลการปฏบิตังิานวจิยัแต่ละส่วนอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด 
นําการการอภปิรายเพืTอคดัสรรหาแบบปฏบิตัทิีTดตีามดชันีวดัคุณภาพการดาํเนินงานประจาํระยะและ
ประเมนิผลกจิกรรมเครอืข่ายประจาํระยะ (เอกสารเครอืขา่ย 3)  
   การแบงสดัสวนกจกรรมระหวาง่ ่ ่ิ การประชุมเครือขาย่ แตละครั +ง่   
   การประชุมเครอืขา่ยแต่ละครั �งใชเ้วลาประมาณ 3 ชั Tวโมง โดยแบ่งสดัส่วนกจิกรรมดงันี� 
   (ก) นําเสนอผลผลติตามดชันีวดัคุณภาพการดาํเนินงานประจาํระยะ และรบัคาํปรกึษา
ชี�แนะจากทีTประชุมเครอืข่ายดว้ยรปูแบบเพืTอนช่วยเพืTอน (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั Tวโมง)  
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   (ข) การอภปิรายสรรหาแบบปฏบิตัทิีTด ี และเปิดโอกาสใหทุ้กคนเรยีนรูแ้บบปฏบิตัทิีTดี
จากการเล่าเรืTองของครนูกัวจิยัเจา้ของแบบปฏบิตั ิ(ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั Tวโมง)  
   (ค) สรปุผลการดาํเนินงานของเครอืขา่ย ประเมนิผลกจิกรรมเครอืข่าย และนดัหมาย
การประชุมครั �งต่อไป (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั Tวโมง)      
  หลงัการประชุมเครือขาย่  
 1. ครนูกัวจิยั ปรบัปรงุ/พฒันาผลงานตามคําแนะนําของเครอืขา่ย และดาํเนินการตามแผนใน
ขั �นตอนต่อไป  
 2. แกนนํานกัวจิยั รวบรวมเอกสารเครอืข่ายจากสมาชกิเครอืขา่ย และสรปุผลการดําเนินงาน
ประจาํระยะลงในเอกสารเครอืขา่ย 3 ทาํรายงานการประชุม ตามรปูแบบเอกสารเครอืขา่ย 4 พรอ้มภาพ
การประชุมประกอบ และเอกสาร 5 (แบบปฏบิตัทิีTด)ี ส่งโครงการภายใน 1 สปัดาหห์ลงัการประชุม  
 3. ฝายสนบัสนุนโครงก่ าร นิเทศชี�แนะครนูกัวจิยัขณะดาํเนินงานในโรงเรยีนต้นสงักดั และบนัทกึ
การใหค้าํนิเทศชี�แนะแต่ละครั �ง (เอกสารเครอืขา่ย 7)   
 รายการเอกสารเครือขาย่  
 เอกสารเครอืขา่ย คอื เอกสารประกอบการดําเนินงานกจิกรรมของเครอืข่าย และการประชุม
เครอืขา่ยแต่ละระยะตลอดการดําเนินงานของโครงการ มทีั �งหมด 5 รายการ ดงันี� 
 

ชื�อเอกสาร ระยะการใช้ กจกรรมที�ใช้ิ  ผูใ้ช้ 
เอกสารเครอืขา่ย 1 กอ่นการประชมุ

เครอืขา่ยแต่ละระยะ 
 

ประเมนิตนเองดา้นผลผลติตามดชันีวดั
คุณภาพการดําเนินงานแต่ละระยะและ
วเิคราะห ์ SWOTปจจยัทีTสง่ผลต่อั

ความสาํเรจ็ของงาน 

ครนูกัวจิยั 

เอกสารเครอืขา่ย 2 หลงัการประชมุ
เครอืขา่ยแต่ละระยะ 

ประเมนิผลกจิกรรมเครอืข่ายแต่ละระยะ ครนูกัวจิยั 

เอกสารเครอืขา่ย 3 หลงัการประชมุ
เครอืขา่ยแต่ละระยะ 

แบบสรปุผลการ 
ประเมนิกจิกรรมเครอืขา่ยแต่ละระยะ  

แกนนํานกัวจิยั 

เอกสารเครอืขา่ย 4 หลงัการประชมุ
เครอืขา่ยแต่ละระยะ 

รายงานการประชุม และสรปุผลการ
ดาํเนินงานประจาํระยะ 

แกนนํานกัวจิยั 

เอกสารเครอืขา่ย 5 ขณะประชมุเครอืขา่ย แบบสรปุแบบปฏบิตัทิีTด ี เครอืขา่ย 
คาํชี+แจง การดาํเนินงานของโครงการแบ่งเป็น 3 ระยะ แต่ละระยะมดีชันีวดัคุณภาพผลผลติการดาํเนินงานกาํกบั โปรด
ทบทวนจากคูม่อืปฏบิตังิานเครอืขา่ย  
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เอกสารเครือขายฉบบัที� ่ 1 (ครนูกัวจิยั)  
แบบประเมนิตนเอง ดา้นความสําเรจ็ตามดชันีวดัคุณภาพผลผลติการดาํเนินงานตามระยะของโครงการ 

ระยะทีT .................................. 
1. เครอืขา่ยทีT ................................ 2. การประชุมเครอืขา่ยวนัทีT............./.............../................. 
คาํชี+แจง โปรดประเมนิความสาํเรจ็ของการดําเนินงานของท่านในระยะทีTผ่านมา พรอ้มทั �งคดิทบทวน 
            และวเิคราะหถ์งึปจจยัทีTเกีTยวขอ้งกบัความสําเรจ็นั �นั  
1. การดําเนินงานของท่านบรรลุตามดชันีวดัคุณภาพผลผลติการดาํเนินงานระยะนี�หรอืไม ่ระดบัใด 
 (  ) 1.1 บรรลุตามดชันีวดัคุณภาพ  และท่านใหค้ะแนนความสาํเรจ็ของท่าน (.......) จากคะแนน
เตม็ 10 
 (  ) 1.2 ไมบ่รรลุตามดชันีวดัคุณภาพ และท่านใหค้ะแนนความสําเรจ็ของท่าน (.......) จาก
คะแนนเตม็ 10 
2. บุคคลทีTท่านขอคาํปรกึษาขณะปฏบิตังิานตามดชันีวดัคุณภาพผลผลติการดาํเนินงาน (ระบุไดม้ากว่า 
1 ขอ้) 
 (  ) 2.1 สมาชกิในเครอืข่ายวจิยั หวัขอ้ทีTปรกึษา...................................................................... 
 (  ) 2.2 บุคคลนอกเครอืขา่ยวจิยั (ระบุ) ………………………........…………………………….. 
 หวัขอ้ทีTปรกึษา ..................................................................................................................... 
 ( ) 2.3 ไมป่รกึษา (ระบุเหตุผล)............................................................................................... 
3. ท่านไดว้เิคราะห ์SWOT ปจจยัทีTส่งผลต่อความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตามั ดชันีวดัคุณภาพผลผลติ
การดําเนินงานในระยะทีTผ่านมาไดด้งันี� 
จุดแขง็ภายในเครอืขา่ยทีTสนบัสนุนความสาํเรจ็: 
........................................................................... 
............................................................................ 
............................................................................ 

จุดออ่นภายในเครอืขา่ยทีTเป็นอปุสรรคต่์อความสาํเรจ็: 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

โอกาสภายนอกเครอืขา่ย (เชน่ บรรยากาศทีTโรงเรยีน
ของทา่น องคก์รหรอืบุคคลภายนอกเครอืขา่ยฯลฯ) ทีT 
สนบัสนุนความสาํเรจ็:  
........................................................................... 
............................................................................ 
........................................................................... 

อปุสรรคภ์ายนอกเครอืขา่ยทีTขดัขวางความสาํเรจ็ของ
การดาํเนินงานตามดชันีวดัคณุภาพการดาํเนนิงาน:  
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

4. ความรูใ้หมท่ีTเป็นประสบการณ์ตรงจากการปฏบิตัขิองท่าน คอื ......................................................... 
........................................................................................................................................................... 
5. ความรูใ้หมท่ีTไดจ้ากการแลกเปลีTยนเรยีนรูป้ระสบการณ์ระหว่างสมาชกิเครอืข่าย............................... 
 ......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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เอกสารเครือขายฉบบัที� ่ 2 (ครนัูกวจยัิ ) 
แบบประเมนกจกรรมเครือขายิ ิ ่  

ระยะทีT .................. 
1. เครอืขา่ยทีT ................................ 2. ประชุมเครอืข่ายวนัทีT............./.............../.............. 

 
คาํชี+แจง โปรดอ่านขอ้ความดา้นล่างและประเมนิว่าการปฏบิตังิานของเครอืขา่ยในรอบดาํเนินการนี�ม ี
   ความชดัเจนระดบัใด 
   (0 =ไมม่/ีน้อยมาก, 1= มน้ีอย, 2 =มใีนระดบัปานกลาง, 3 =มใีนระดบัด,ี 4=มใีนระดบัดมีาก) 

ระดบัการปฏบิตั ิวธิปีฏบิตัขิองเครอืขา่ยระยะนี� 
0 1 2 3 4 

1. มกีารวางแผนปฏบิตักิจิกรรมเครอืขา่ยอยา่งเป็นระบบ      
2. มกีารวเิคราะหจ์ุดแขง็/จุดออ่นอยา่งเป็นระบบเพืTอหาความรูท้ีTจาํเป็นต่อการ
พฒันาผลผลติตามดชันวีดัคณุภาพการดาํเนนิงานประจาํระยะของเครอืขา่ย 

     

3. มกีารคน้หาและจดัระบบแหล่งเรยีนรู/้ผูรู้/้วธิกีารเรยีนรูแ้ละตวัอยา่งทีTคลา้ยคลงึ
กนัทีTมแีบบปฏบิตัทิีTด ี (best practice เพืTอสะดวกต่อการศกึษาคน้ควา้ของสมาชกิ
เครอืขา่ย 

     

4. การเรยีนรูแ้บบปฏบิตัทิีTดภีายในเครอืขา่ยเป็นไปอยา่งมรีะบบ และมกีารเขยีน
สรปุแบบปฏบิตัทิีTดอียา่งชดัเจน สามารถเป็นบทเรยีน (lesson learned) ทีTดไีด ้

     

5. ทกุคนในเครอืขา่ยเหน็คณุคา่ของความรู/้ทกัษะในตวับุคคล (tacit knowledge) 
และมบีรรยากาศของการยอมรบัความคดิเหน็ซึTงกนัและกนั  

     

6. บรรยากาศโดยรวมของเครอืขา่ยมกีารเรยีนรูร้ว่มกนั การชว่ยเหลอืกนัระหว่าง
สมาชกิในเครอืขา่ย และการไวเ้นื�อเชืTอใจกนั 

     

7. สมาชกิในเครอืขา่ยมอีสิระในการแสดงความคดิ และไดร้บัการกระตุน้ให้
สรา้งสรรคส์ิTงใหม่ๆ   

     

8. ทกุคนในเครอืขา่ยถอืว่าการเรยีนรูเ้ป็นหน้าทีTรบัผดิชอบรว่มกนั      
9. เครอืขา่ยเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารสืTอสารทีTเหมาะสมกบับรบิท เพืTอชว่ยเพิTม
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของเครอืขา่ยตามดชันีวดัคณุภาพผลผลติการ
ดาํเนินงาน 

     

10. มกีารประเมนิผลสมัฤทธโิดยรวมของเครอืขา่ยเทยีบกบัเปาหมายของเครอืขา่ยY ้       
ความคดิเหน็เพิTมเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารเครือขายฉบบัที� ่ 3 (แกนนํานักวจยัิ ) 
แบบสรปุกจกรรมเครือขายประจาํระยะิ ่  

ระยะทีT ........................ 
1. เครอืขา่ยทีT ................ 2. ประชุมเครอืข่ายวนัทีT............./.............../.............. 

คาํชี+แจง รวบรวมแบบประเมนิของสมาชกิ (เอกสารเครอืขา่ย 1 และ 2) สรปุคําตอบตามประเดน็คาํถาม 
   และแนบแฟมขอ้มลูส่งโครงการ พรอ้มกบัรายงานการประชุมวาระปกตติ้ ามปฏทินิ 
1. จาํนวนสมาชกิทีTทํางานไดส้าํเรจ็ตามดชันีวดัคุณภาพการดําเนินงานประจาํระยะ (ผลรวมเอกสาร 1 
ขอ้1.1) ..............ราย  
2. ค่าเฉลีTยของความสําเรจ็ทีTไดจ้ากประเมนิตนเองของสมาชกิ (ผลรวมเอกสาร 1 ขอ้1.1+1.2 หารดว้ย 
จาํนวนสมาชกิทั �งหมด).....………………………………………………………………………….คะแนน 
3. ความถีTของสมาชกิเครอืข่ายทีTนิยมขอคาํปรกึษาจากบุคคลต่อไปนี�  
 3.1 สมาชกิในเครอืขา่ย ความถีTทีTเลอืก.........ราย หวัขอ้ปรกึษาโดยสรุปจากความถีTสงูไปหาตํTา 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

3.2 สมาชกินอกเครอืขา่ย ความถีTทีTเลอืก........ราย หวัขอ้ปรกึษาโดยสรปุจากความถีTสงูไปหาตํTา
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

3.3 ไมป่รกึษาใคร ความถีTทีTเลอืก.........ราย เหตุผลโดยสรปุจาก ความถีTสงูไปหาตํTา
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

4. ผลการวเิคราะห ์SWOT ปจจยัทีTเกีTยวขอ้งกบัความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตามตวัชี�ผลผลติั

การดําเนินงานประจาํระยะ (ผลสรปุโดยรวมเรยีงตามลาํดบัความถีTจากสงูไปหาตํTา)   
4.1  จดุแขง็ภายในเครอืขา่ยทีTสนบัสนุน
ความสาํเรจ็: 

จดุอ่อนภายในเครอืขา่ยทีTเป็นอุปสรรคต่์อ
ความสาํเรจ็: 

  
  
  
4.3  โอกาสภายนอกเครอืขา่ยทีTสนบัสนุน
ความสาํเรจ็: 

4.4 อุปสรรคภ์ายนอกเครอืขา่ยทีTขดัขวาง
ความสาํเรจ็: 

  
  
  
  
 

www.ssru.ac.th



 173 

5. ความรูใ้หมท่ีTสมาชกิพฒันาขึ�นในระยะนี� (ผลสรุปโดยรวมเรยีงตามลาํดบัความถีTจากสงูไปหาตํTา)  
5.1 จากประสบการณ์ตรงของตนเอง 5.2 จากการแลกเปลีTยนเรยีนรูป้ระสบการณ์

ระหว่างสมาชกิเครอืขา่ย 
  
  
  
  
  
  
6. ความคดิเหน็ทีTมต่ีอเครอืขา่ยในการดาํเนินงานระยะทีTผ่านมา 

ระดบัการปฏบิตั ิ
วธิปีฏบิตัขิองเครอืขา่ยระยะนี� 

χ S.D. 
1. มกีารวางแผนปฏบิตักิจิกรรมเครอืขา่ยอยา่งเป็นระบบ   
2. มกีารวเิคราะหจ์ดุแขง็/จุดออ่นอยา่งเป็นระบบเพืTอหาความรูท้ีTจาํเป็นต่อการพฒันา
ผลผลติตามดชันีวดัคณุภาพการดาํเนนิงานประจาํระยะของเครอืขา่ย 

  

3. มกีารคน้หาและจดัระบบแหล่งเรยีนรู/้ผูรู้/้วธิกีารเรยีนรูแ้ละตวัอยา่งทีTคลา้ยคลงึกนัทีTมี
แบบปฏบิตัทิีTด ี(best practice เพืTอสะดวกต่อการศกึษาคน้ควา้ของสมาชกิเครอืขา่ย 

  

4. การเรยีนรูแ้บบปฏบิตัทิีTดภีายในเครอืขา่ยเป็นไปอยา่งมรีะบบ และมกีารเขยีนสรปุแบบ
ปฏบิตัทิีTดอียา่งชดัเจน สามารถเป็นบทเรยีน (lesson learned) ทีTดไีด ้

  

5. ทกุคนในเครอืขา่ยเหน็คณุคา่ของความรู/้ทกัษะในตวับุคคล (tacit knowledge) และมี
บรรยากาศของการยอมรบัความคดิเหน็ซึTงกนัและกนั  

  

6. บรรยากาศโดยรวมของเครอืขา่ยมกีารเรยีนรูร้ว่มกนั การชว่ยเหลอืกนัระหว่างสมาชกิใน
เครอืขา่ย และการไวเ้นื�อเชืTอใจกนั 

  

7. สมาชกิในเครอืขา่ยมอีสิระในการแสดงความคดิ พรอ้มกบัไดร้บัการกระตุน้ใหส้รา้งสรรค์
สิTงใหม่ๆ   

  

8. ทกุคนในเครอืขา่ยถอืว่าการเรยีนรูเ้ป็นหน้าทีTรบัผดิชอบรว่มกนั   
9. เครอืขา่ยเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารสืTอสารทีTเหมาะสมกบับรบิท เพืTอชว่ยเพิTมประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิานของเครอืขา่ยตามดชันีวดัคณุภาพผลผลติการดําเนินงาน 

  

10. มกีารประเมนิผลสมัฤทธโิดยรวมของเคY รอืขา่ยเทยีบกบัเปาหมายของเครอืขา่ย้    
                                                                       คาเฉลี�ยรวม่    
ความคดิเหน็เพิTมเตมิ 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารเครือขาย ่ 4 (แกนนํานักวจยัิ ) 
ตวัอยางการเขียนรายงานการประชุมเครือขาย่ ่  

รายงานการประชุมเครอืข่ายทีT............. ระยะทีT ............ 
วนัทีTประชุม ............/ ....................../...........เวลา................... 

สถานทีTจดัประชุม........................................................... 
ผูเ้ขา้ประชุม 

1. ……………………………..(ร.ร. .........................) แกนนํานกัวจิยั 
2. ……………………………..(ร.ร. .........................) ครนูักวจิยั 
3. ……………………………..(ร.ร. .........................) ครนูักวจิยั 
4. ……………………………..(ร.ร. .........................) ครนูักวจิยั 
5. ……………………………..(ร.ร. .........................) ครนูักวจิยั 

ผูร้ว่มประชุม 
1. ………………………………………………….. บทบาทในโครงการ..................... 
2. ………………………………………………….. บทบาทในโครงการ..................... 

ผูไ้มม่าประชุม 
1. ……………………………..(ร.ร. .........................) ครนูักวจิยั 

เริTมประชุมเวลา ………………… น. 
ลงชืTอ...........................................ประธานการประชุม 
วาระการประชุม 
 วาระทีT 1 เรืTองแจง้เพืTอทราบ 
 (เป็นเรืTองทีTแกนนํานกัวจิยัต้องการประชาสมัพนัธก์จิกรรมเครอืขา่ยใหส้มาชกิรบัรูร้ว่มกนั) 
 วาระทีT 2 การรบัรองรายงานการประชุม (ครั �งทีTผ่านมา)  
 (หมายเหตุ การประชุมเครอืขา่ยครั �งทีT 1 จงึไม่มกีารรบัรองรายงานการประชุม)  
 วาระทีT 3 เรืTองเสนอเพืTอพจิารณา 
 (เริTมจาก สมาชกิแต่ละคนนําเสนอผลสมัฤทธติามY ดชันีวดัคุณภาพผลผลติการดาํเนินงานตาม
ระยะ พรอ้มกบัซกัถามปญหาทีTพบขณะทํางานเพืTอขอคาํปรกึษาจากทีTประชุม ั (2) อภปิรายคดัสรรแบบ
ปฏบิตัทิีTดขีองกลุ่ม จากนั �นเจา้ของแบบปฏบิตัทิีTดเีล่าวธิคีดิ วธิทีาํงาน ผลการวเิคราะห ์ SWOT ทีT
เกีTยวขอ้ง ตลอดจนเทคนิคเฉพาะบุคคลทีTสนบัสนุนผลสมัฤทธทิีTดขีอY งงาน (3) กลุ่มช่วยกนัสรปุวธิี
ปฏบิตังิานจากแบบปฏบิตัทิี �ดขีองกลุ่ม เชื �อมโยงกบัผลการวเิคราะห ์SWOT ของกลุ่ม และแนวทางแกไ้ข
พฒันาจดุอ่อนและ 
อุปสรรค ์ และการปฏบิตัเิพื �อดาํรงไวซ้ึ �งจดุแขง็ และโอกาสที �มตีามบรบิทของสมาชกิทุกคน (4) สรปุ
ความรูใ้หมท่ี �สมาชกิไดร้บั และความรูท้ี �ตอ้งการเพิ �มเตมิ เพื �อความสาํเรจ็ของดําเนินงาน) 
 วาระอืTน ๆ (นดัหมายการประชุมครั �งต่อไป การประสานงานเครอืขา่ย ฯลฯ)  
 (สมาชกิเครอืขา่ยทาํเอกสารเครอืขา่ยฉบบัทีT 2 แลว้ส่งแกนนํานกัวจิยัก่อนปิดประชุม) 
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เอกสารเครือขาย ่ 5 (เครือขาย่ ) 
แบบสรปุแบบปฏบตัที�ดีิ ิ  (best practice)  

1. เครอืขา่ยทีT ..................... 2. ประชุมเครอืข่ายวนัทีT............./.............../.............. 
คาํชี+แจง 1. กลุ่มอภปิรายคดัสรรผลผลติตามดชันีวดัคุณภาพการดําเนินงานทีTดทีีTสุดในกลุ่ม และสรปุ
ประเดน็จากการเล่าเรืTองถ่ายทอดกระบวนการปฏบิตังิาน ตลอดจนเทคนิควธิเีพืTอใหไ้ดม้าซึTงผลผลติทีTดี
นั �นจากสมาชกิในกลุ่ม  
  2. เขยีนวธิปีฏบิตัใินเอกสารเครอืขา่ย 5 ซึTงม ี2 ตอน โดยมวีธิกีรอกรายละเอยีด ดงันี� 
  2.1 ตอนทีT 1 ผงักระบวนการปฏบิตังิานทีTมคีุณภาพ เป็นภาพจาํลองขั �นตอนการ
ปฏบิตังิานตั �งแต่เริTมตน้จนสิ�นสดุ โดยสมาชกิเครอืขา่ยตอ้งชว่ยกนัปรบัใหมต่ามแบบปฏบิตัทิีTดขีองกลุ่มทีTละผงั
ตามระยะการปฏบิตังิาน ดงัตวัอยา่งหน้าถดัไป 
   2.2 ตอนทีT 2 ตารางขั �นตอนการปฏบิตังิาน เป็นตารางทีTจดัทําขึ�นเพืTอแสดงถงึ 
  ช่องทีT 1 ขั �นตอนทีT กรอกขั �นตอนตามผงักระบวนการคุณภาพการจดัการเรยีนรูคู้่วจิยัทีT
กําลงัดาํเนินการขณะนั �น เช่น ขั �นเตรยีมการวางแผนจดัการเรยีนรู ้

  ช่องทีT 2 ทาํอะไร (what) ระบุเปาหมายของการปฏบิตังิานในขั �นนั �น เช่น ้  
เตรยีมแบบบนัทกึการวเิคราะหช์ั �นเรยีน 
  ช่องทีT 3 ใครทาํ (who) ระบุผูม้สี่วนเกีTยวขอ้งกบัการลงมอืปฏบิตัทุิกฝาย่  
  ช่องทีT 4 ทีTไหน (where) ระบุสถานทีTปฏบิตังิานตามขั �นตอนนั �น เช่น หอ้งประชุมของ
โรงเรยีน 
  ช่องทีT 5 เมืTอไร (when) ระบุช่วงระยะเวลาในการปฏบิตังิานจนเสรจ็สิ�นกระบวนการ 
เช่น 1 สปัดาหห์ลงัการประเมนิผล 
  ช่องทีT 6 ทาํไม (why) ระบุวตัถุประสงคก์ารดาํเนินงานในขั �นตอนนั �น โดยการคดัลอก
จากดชันีวดัคุณภาพผลผลติการดําเนินงานแต่ละระยะ เช่น ในระยะทีT 1 คอื “ 1. เพืTอพฒันา
โครงการวจิยัทีTมกีารเขยีนครบถว้น 3 บทอย่างถูกตอ้งตามหลกัการ และ 2. เพืTอกําหนด และวางแผน
การพฒันานวตักรรม และเครืTองมอืวจิยั” 
  ช่องทีT 7 ทาํอยา่งไร (how) ระบุวธิกีารดําเนินงานอยา่งเป็นลาํดบัขั �นตอน และ
สอดแทรกเทคนิคเพืTอใหง้านบรรลุตามวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด โดยวธิสีรปุขั �นตอนการ
ปฏบิตัแิบบปฏบิตัทิีTดขีองกลุ่ม เช่น ขั �นทีT 1 การศกึษาปญหาใหถ่้องแท ้ โดยการสงัเคราะหป์ญหาจากั ั

บนัทกึการสอนและการสงัเกตบรรยากาศชั �นเรยีน 1 สปัดาห ์ และเรยีบเรยีงปญหาทั �งหมดทีTพบั

ตามลาํดบัความรา้ยแรงทีTพจิารณาจากจาํนวนนกัเรยีนทีTมปีญหานั �น ขั �นทีT ั 2 คดัเลอืกปญหาทีTสมควรทาํั

การแกไ้ขดว้ยกระบวนการวจิยัในชั �นเรยีน ขั �นทีT 3 ประเมนิความสําคญัของการทําวจิยัจากการทบทวน
ความเกีTยวขอ้งกบัมาตรฐานและดชันีวดัคุณภาพทีTกํากบัคุณลกัษณะทีTเป็นปญหานั �นๆ  ขั �นทีT ั 4 เขยีน
ความเรยีงอยา่งเป็นลาํดบัขั �นตอนดว้ยภาษาทีTง่าย กระชบั ฯลฯ 
  ช่องทีT 8 เครืTองมอื ระบุถงึเครืTองมอืทีTใชร้ะหว่างการดําเนินงาน เช่น ตารางสงัเคราะห์
ปญหาจากบนัทกึการสอน หรอืตารางสงัเั กตบรรยากาศชั �นเรยีน  
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ตารางวเคราะหข์ ั +นตอนการปฏบตังานิ ิ ิ  
 

ขั �นตอนทีT ทาํอะไร (what) ใครทาํ (who) ทีTไหน (where) เมืTอไร(when) ทาํไม(why) ทาํอย่างไร(how) เครืTองมอื 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

 
 
 

www.ssru.ac.th



 177 

ตวัอยาง่ วธีิ กรอกข้อมลูในตารางวเคราะหข์ ั +นตอนการปฏบตังานิ ิ ิ  

ขั �นตอนทีT ทาํอะไร (what) ใครทาํ (who) ทีTไหน (where) เมืTอไร(when) ทาํไม(why) ทาํอย่างไร(how) เครืTองมอืวจิยั 
เตรยีมการ 1. แบบบนัทกึ ผูว้จิยั -หอ้งพกัคร ู (สปัดาหแ์รก 1.เพืTอสาํรวจ 1.ศกึษาและเปรยีบเทยีบผลการ 1.ตาราง 
วางแผนจดั ขอ้มลูชั �นเรยีน  -หอ้งสมดุ หลงัอบรม) สภาพพื�นฐาน จดัการเรยีนรูท้ีTผ่านมา เช่น ความถีT- รอ้ยละ 
การเรยีนรู ้ 2. แบบบนัทกึ    ของชั �นเรยีนตาม ผลสมัฤทธทิางการเรยีน หรอืY  ของนกัเรยีนไมผ่่าน 
 การวเิคราะห ์    ดชันีวดัคุณภาพ/ คะแนนพฤตกิรรมของนกัเรยีน เกณฑป์ระเมนิผล 
 หลกัสตูรฯ    มาตรฐานการ กบัมาตรฐาน/ดชันีวดัคุณภาพ 

หรอื 
สมัฤทธหิรอืลกัษณะY  

 3.บนัทกึหลงัสอน    จดัการเรยีนรู ้ วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ ทีTพงึประสงค ์
 4.แบบทดสอบ     2.เพืTอวเิคราะห ์ 2. คดัเลอืก และวเิคราะหเ์ชงิลกึ 2.ตารางความถีT 
 หรอืผลการวดัและ    สภาพปญหาและั  ผลการจดัการเรยีนรูท้ีTควร รอ้ยละของสาเหตุทีT 
 ประเมนิทีTผ่านมา    สาเหตุทีTแทจ้รงิ ปรบัปรงุ/แกไ้ข/พฒันา เรง่ด่วน เกีTยวขอ้งกบัปญหาั  
 5.แบบสงัเกต นร.    ของปญหาการั  3. ไตรส่วนสาเหตุของปญหาั  หรอื 
 หรอืผลการบนัทกึ/    จดัการเรยีนรู ้ เรง่ด่วนนั �นจาํแหล่งขอ้มลูทุตยิ 3. ผงัเหตุ-ผล 
 ประเมนิพฤตกิรรม    3.เพืTอกําหนด ภมู ิและปฐมภมู ิ (ผงักา้งปลา) 
 ของนกัเรยีน    ปญหาการวจิยัั  4. คดัเลอืกสาเหตุทีTสามารถ ปจจยัสําคญัทีTส่งผลั  
     ทีTเหมาะสม จดัการไดด้ว้ยการวจิยั ต่อปญหาทีTสนใจั  
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างบันทึกการประชุมแบบเผชิญหน้าของเครือข่ายย่อย 
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รายงานการประชุมเครือข่ายท่ี 6 ระยะที่ 1 ครั้งท่ี 2 
วันท่ีประชุม 21  สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 น.-16.00 น. 

ณ ห้องประชุมเอลิซาเบธ โรงเรียนสตรีวิทยา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวนันท์นภัส  พลเตมา             โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม           พี่เลี้ยงนักวิจัย 
2.  นางปราณี  มิตรยง                           โรงเรียนเทพลีลา                           ครูนักวิจัย 
3.  นางอมรรัตน์  โพชิตากะนะ                โรงเรียนสตรีวิทยา                        ครูนักวิจัย 
4.  นางสาวศศิธร  หลาบนารินทร์            โรงเรียนสตรีวิทยา                         ครูนักวิจัย 
5.  นางนิสาชล  ดนตรี                          โรงเรียนสมาคมสตรีไทย         ครูนักวิจัย 
6.  นางสาวอรวรรณ  อ่อนสิ่งห์                โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมน้อมเกล้า   ครูนักวิจัย 
7.  นางสาวอัญชลี มุ่งเจริญวัฒนกุล           โรงเรียนนนทรีวิทยา                       ครูนักวิจัย 
 
ผู้ร่วมประชุม 
1.  อาจารย์กรรณิการ์  ภิรมรัตน์                นักวิจัยหลักประจ ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม  
1.  นางสุจารีย์  จรัสสิงห์   โรงเรียนนนทรีวิทยา  ครูนักวิจัย  (ลากิจ) 
 
เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น. 
 
ลงชื่อ  นันท์นภัส  พลเตมา  ประธานการประชุม 
 
วาระการประชุม 
วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1. แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมเครือข่ายกลางที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เลื่อนการประชุมจากวันที่ 8 สิงหาคม 2553 มาเป็นวันที่ 1 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.       
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชั้นเรียน ซึ่งท าให้
ผู้วิจัยได้ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไร จะได้น านวัตกรรมมาแก้ไขได้ถูก 
และ อ.สุชีราได้แนะน าว่า นวัตกรรมที่น ามาใช้แก้ปัญหานั้นควรเลือกใช้ให้ตรงกับสาเหตุที่เกิดขึ้น  
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    2. แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมเครือข่ายกลางที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา   
คร้ังต่อไปไม่แน่ใจว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ เพราะในปฏิทินเขียนเป็น วันที่ 26 กันยายน 2553 แต่ประชุมย่อย
เป็นวันที่ 16 กันยายน 2553  
       3. การประชุมครั้งต่อไปที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  เป็นการประชุมเกี่ยวกับ การฝึก
ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
 4. นางสาวจันทรี  แซมทอง  โรงเรียนราชบพิธ  ครูนักวิจัย ได้ลาออกจากโครงการ 
 
วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 

-ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 
 
วาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

1. ครูนักวิจัยเสนอโครงการวิจัย โดยการประชุมครั้งนี้ขอดูบทที่ 1 โดยเร่ิมจาก 
    1.1  อาจารย์ปราณี  เนื่องการประชุมครั้งที่ 1 อาจารย์ปราณี ไม่ได้เข้าร่วมประชุม การประชุม

คร้ังนี้จึงได้น าเสนอหัวข้องานวิจัย โดยอาจารย์ปราณีต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
เร่ืองเรขาคณิตวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม ซึ่งในการท าวิจัย    
ไม่รวมเน้ือหาเร่ืองภาคตัดกรวย เวลาที่ใช้ คือ 12 คาบ คาบละ 50 นาที กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 ห้องเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้มี 
5 ขั้น ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และสมาชิกใน
กลุ่มได้ช่วยกันวิเคราะห์งานวิจัยของอาจารย์ปราณีให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

    1.2 อาจารย์ศศิธร หลาบนารินทร์ ได้น าเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน เร่ืองการ พัฒนาทักษะ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัยเชิงส ารวจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้โปรแกรม 
Excel จากการน าเสนอชื่อเร่ือง ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นว่าชื่อเร่ืองไม่มีความชัดเจนของนวัตกรรมที่ใช้
ในการแก้ปัญหา จึงเสนอแนะชื่อเร่ืองน่าจะบ่งบอกได้ว่าใช้นวัตกรรมใดในการแก้ปัญหา เพราะถ้าใช้
โปรแกรม Excel เป็นนวัตกรรมจะมีวิธีการหาคุณภาพนวัตกรรมอย่างไร อ. อัญชลีจึงได้เสนอแนะ       
ชื่อเร่ืองใหม่พร้อมนวัตกรรม คือ การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้บทเรียนเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรม Excel ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากนั้น อ. ศศิธรจึงน าเสนอวัตถุประสงค์การท า
วิจัย แต่เนื่องจากชื่อเร่ืองเปลี่ยนจึงท าให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่ และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  

    3. อาจารย์นิศาชล ดนตรี ได้น าเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาทักษะ         
การสร้างรูปสามเหลี่ยม และรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้โปรแกรม GSP จากการน าเสนอชื่อเร่ือง พบว่า            
อ.นิศาชลได้เปลี่ยนเร่ืองการท าวิจัยในชั้นเรียนใหม่ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีความสงสัยว่าท าไมจึงเปลี่ยน

www.ssru.ac.th



 181 

เร่ือง เพราะเร่ืองเดิมนั้นต้องการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต าเร่ือง บทประยุกต์โดยใช้
แบบฝึกที่เน้นการแปลความหมายของร้อยละ  ซึ่งเร่ืองบทประยุกต์น่าจะเป็นเร่ืองที่มีปัญหามากกว่า   
จากการพูดคุย พบว่า อาจารย์นิศาชลเคยอบรมโปรแกรม GSP มาก่อนและทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้
ครูใช้โปรแกรม GSP มาใช้ในการเรียนการสอน ดังนั้นจึงอยากใช้โปรแกรม  GSP มาใช้ในการสร้างรูป
สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม แต่ อาจารย์อัญชลีและสมาชิกในกลุ่มมีความคิดเห็นว่าการที่นักเรียนจะใช้
โปรแกรม GSP มาสร้างรูปได้จะต้องมีพื้นความรู้ มีความคิดรวบยอดทางเรขาคณิตหลายเร่ือง ดังนั้น
สมาชิกในกลุ่มมีความคิดเห็นว่าน่าจะเปลี่ยนจากสร้างรูปมาเป็นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์เร่ืองรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้บทเรียนเรขาคณิตพลวัตร (GSP) 

    4. อาจารย์อรวรรณ อ่อนสิงห์ น าเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
ชุดฝึกทักษะ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เร่ืองการบวก ลบ คูณ 
หารเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะ  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
คร้ังนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาปี 2553 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ส านักงาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  จ านวน 2 ห้องเรียน   
รวมเป็นนักเรียนทั้งหมด  122  คน โดยใช้การเลือก แบบเจาะจง   ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 1) ตัวแปรต้น 
คือ แบบฝึกทักษะเร่ืองการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน 2) ตัวแปรตาม  คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 

    จากงานวิจัยในชั้นเรียนของ อ.อรวรรณ สมาชิกในกลุ่มได้สอบถามว่าเนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง  
มี 2 ห้องเรียน จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลแยกห้อง หรือ 2 ห้องรวมกัน  

    5. อาจารย์อัญชลี มุ่งเจริญวัฒนกุล  น าเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การสร้างชุด        
การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล  เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  1) เพื่อสร้างสร้างชุดการเรียนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล  เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ส าหรับนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  70/70  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล  เร่ืองสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 3. เพื่อศึกษาความสนในการเรียน
คณิตศาสตร์ด้วยชุดการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล  เร่ืองสมการเชิงเส้นตัว
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แปรเดียว  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ในภาค
เรียนที่ 2                 ปีการศึกษา 2553โรงเรียนนนทรีวิทยา  ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย  โดยมีห้องเรียนเป็น
หน่วยการสุ่ม จ านวน 48 คน ตัวแปรที่ศึกษาค้นคว้า 1) ตัวแปรต้น  ได้แก่ ชุดการเรียนโดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดลเร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    
2) ตัวแปรตาม  ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความสนในในการเรียนด้วยชุดการเรียนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล  เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
     ส าหรับงานของอาจารย์อัญชลีสมาชิกในกลุ่มไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ ทั้งสิ้น 

    6. อาจารย์อมรรัตน์ โพชิตากะนะ  น าเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง  การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 1) เพื่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของชุด
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา 
ก่อนและภายหลังได้รับการสอน โดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ   
3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายหลังได้รับการ
สอน โดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ เทียบกับเกณฑ์ 70% 4)      
เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและเชื่อมโยงความรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละกับ
ชีวิตประจ าวันภายหลังได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนและร้อย
ละ เทียบกับเกณฑ์ 70% 5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งเจาะจงเฉพาะห้องเรียนที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนเท่านั้น  ตัวแปรที่
ใช้ในการวิจัย 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความสามารถใน
การแก้ปัญหาและเชื่อมโยงความรู้ 
 2. สมาชิกในกลุ่มได้นัดหมายการส่งโครงการวิจัย 3 บท ในการประชุมเครือข่ายย่อยคร้ังต่อไป 
โดยประกอบด้วย บทท่ี 1 น าเสนอครบคามหัวข้อ 100%  บทท่ี 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความสมบูรณ์
ของเนื้อหาพอสนับสนุนกรอบความคิดของการวิจัย มีความสมบูรณ์ประมาณ 60% บทท่ี 3                  
การด าเนินการวิจัย มีความสมบูรณ์ 100% แสดงถึงการด าเนินการวิจัยทุกขั้นตอนพร้อมร่างการพัฒนา
นวัตกรรม และเครื่องมือรวบรวมข้อมูล 

3. สมาชิกในกลุ่มได้สอบถาม อาจารย์กรรณิการ์ว่าหัวข้อการเขียนโครงการวิจัยให้ใช้ตามของ
สวนสุนันทา หรือไม่ และ อาจารย์กรรณิการ์ให้ใช้หัวข้อตามหนังสือเล่มที่ อาจารย์สุชีราเขียนก่อน 
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4.  อภิปรายคัดสรรแบบปฏิบัติท่ีดีของกลุ่ม คืออาจารย์อมรรัตน์ 
 
  วาระท่ี 4 เร่ืองอื่นๆ 
       1. นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ในที่ประชุมได้ตกลงกันว่าการประชุมภายในเครือข่ายคร้ัง
ต่อไปประชุมวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2553 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมเอลิซาเบธ โรงเรียนสตรีวิทยา และ
ให้ครูนักวิจัยเตรียมเค้าโครงการวิจัยมาด้วย 
 2. การประชุมครั้งต่อไปเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.  

 

        

              นางสาวนันท์นภัส พลเตมา 
        ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
           ลงชื่อ 
1.  นางสาวนันท์นภัส  พลเตมา โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม พี่เลี้ยงนักวิจัย ……...…………… 
2.  นางปราณี  มิตรยง                     โรงเรียนเทพลีลา ครูนักวิจัย ……...…………… 
3.  นางอมรรัตน์  โพชิตากะนะ      โรงเรียนสตรีวิทยา ครูนักวิจัย ……...…………… 
4.  นางสาวศศิธร  หลาบนารินทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ครูนักวิจัย ……...…………… 
5.  นางนิสาชล  ดนตรี                    โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ครูนักวิจัย ……...…………… 
6.  นางสาวอรวรรณ  อ่อนสิ่งห์      โรงเรียนนวมินทราชูทิศ   
                                                        เตรียมอุดมน้อมเกล้า 

ครูนักวิจัย ……...…………… 

7. นางสาวอัญชลี มุ่งเจริญวัฒนกุล โรงเรียนนนทรีวิทยา  ครูนักวิจัย ……...…………… 
 
ผู้ร่วมประชุม  
1.  อาจารย์กรรณิการ์  ภิรมรัตน์     นักวิจัยหลักประจ ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ……...…………… 
 
ผู้ไม่มาประชุม  
1.  นางสุจารีย์  จรัสสิงห์  โรงเรียนนนทรีวิทยา  ครูนักวิจัย ..…………..(ลากิจ) 
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ภาคผนวก ง  
บนัทึกข้อมลูการสนทนากลมุเฉพาะแกนนํา และครนัูกวจยั่ ิ  
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ผลการสนทนากลมุแกนนําเครือขายยอย่ ่ ่  
 วนัศุกรท์ี� 25 มนีาคม 2554 เวลา 15.30-17.30  

   
ประเดน็การสนทนา 1: ความคดิเหน็ที�มต่ีอสิ�งจดักระทําที�โครงการจดัใหเ้พื�อส่งเสรมิการทําวจิยัใน 
          ชั 1นเรยีนของครนูกัวจิยั 
 แกนนํา 1: 1) ขอพดูเรื�องปญหาอุปสรรคท์ี�พบ คดิว่าการใชบ้ลอ็กยงัไมค่่อยเป็น ส่วนมากจะใช้ั

ทาง e-mail แต่การใช ้e-mail เพื�อสมาชกิอื�นกไ็ม่รบัรูด้ว้ย ทางเครอืขา่ยเลยใชว้ธิโีทรศพัทค์ุยกนั หรอืไม่
กส็่ง message แต่ถา้จะใชบ้ลอ็กที�สะดวกคอืใชเ้ฉพาะกลุ่มการวจิยัครั 1งนี1เลก็ๆ ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นกลุ่ม
ใหญ่ที�เปิดกวา้งสาํหรบัคนทั �วไปเพราะจะทาํใหก้ารเขา้ใชข้องสมาชกิเครอืข่ายวจิยัเองมคีวามยุง่ยาก
ซบัซอ้นมากขึ1น 
  - ในส่วนของเนื1อหาการอบรมเรื�องการพฒันาสื�อนวตักรรมการจดัการเรยีนรูน้ั 1นพบว่าครู
นกัวจิยัส่วนใหญ่ตอ้งการความแมน่ยาํเรื�องการหาประสทิธภิาพของนวตักรรม E1, E2  
  - การเขยีนรายงานการวจิยั บทที� 4 และบทที� 5 พบว่าครสู่วนใหญ่ “จะตายบทที� 4 และ 
5 ออกแบบตารางไมเ่ป็น สรปุ และอภปิรายผลไมไ่ด”้ จงึอาจเพิ�มความรูถ้งึการนําเสนอผลการวจิยัให้
ครอบคลุมตั 1งแต่วตัถุประสงคถ์งึบทที� 4 และ 5 ครสู่วนใหญ่จะเขยีนบทที� 1-3 ไดแ้ลว้ เพราะส่วนใหญ่จะ
ขอคาํแนะนําจากแกนนํานกัวจิยั หรอืไมก่ด็ูจากตวัอยา่งทั �วไป แต่พอถงึอะไรที�เป็นส่วนของตวัเอง เช่น
บทที� 3 วธิดีาํเนินการวจิยั ไมรู่ว้่าประชากรคอือะไร  
  2) ในส่วนของสิ�งจดักระทาํที�ทาํใหก้ารทําวจิยัของครปูระสบความสําเรจ็คอื ครแูกนนํา 
มสี่วนสาํคญัในการผลกัดนัใหก้ารทําวจิยัประสบผลสาํเรจ็ เรยีกว่า “ปล่อยไปตามลาํพงัไมไ่ดเ้ลย สาํหรบั
คนไมเ่คยมปีระสบการณ์เลย ตอ้งดแูลอยา่งใกลช้ดิ จากที�เคยสงัเกตดพูบว่า เวลาอยูใ่นที�ประชุมยอ่ยกนั
ทาํไดไ้มท่นัตอ้งคอยตามดแูล ในกรณทีี�อยูโ่รงเรยีนเดยีวกนัเจอหน้ากนักจ็ะถามจะคุยกนัแต่เรื�องวจิยั 
  - แต่ขอ้ดขีองครนูกัวจิยัสอนกลุ่มสาระเดยีวกนัคอื การพดูคุยกนัไดล้งลกึถงึเนื1อหาสาระ
ในหลกัสตูร แกนนําเองกจ็ะสามารถใหข้อ้เสนอแนะในส่วนนี1เองอยา่งมั �นใจเพราะเป็นการเดนิตามสาย
งานที�ตนเองรูแ้ละถนดัดกีว่าแนะนําแบบถูกๆผดิๆ รูจ้รงิบา้งไมรู่บ้า้ง  
 แกนนํา 2: เหน็ดว้ยที�ว่าแกนนํามสี่วนผลกัดนัมากในการทาํวจิยัใหส้าํเรจ็ อย่างตวัเองที�ทาํคอืหา
ขอ้มลูมาใหเ้พิ�มเตมิ ตวัครนูกัวจิยัแต่ละคนกพ็ยายามหาคนช่วยนอกเครอืขา่ย แต่ในส่วนของการที�ครู
นกัวจิยัและแกนนํานกัวจิยัอยูโ่รงเรยีนเดยีวกนัเรากไ็มส่ามารถไปแนะนําอะไรเขาได ้ ทางเครอืขา่ยใชว้ธิี
แกป้ญหาการที�ครนูกัวจิยัอยูค่นละโรงเรยีนโดยการเวยีนจดัประชุมตามโรงเรยีนของสมาชกิเครอืขา่ยแต่ั

ละคน แต่กพ็บว่าสมาชกิจะพงึพอใจโรงเรยีนมสีิ�งอํานวยความสะดวกในการทาํงาน เช่น เครื�องถ่าย
เอกสาร หอ้งประชุม  
ประเดน็การสนทนา 2: แนวทางแกไ้ขสิ�งจดักระทําใดๆ เพื�อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด 
            ต่อการทาํวจิยัในชั 1นเรยีนของครนูกัวจิยั 
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 แกนนํา 1: การที�ครนูกัวจิยับางรายถอนตวัก่อนทาํวจิยัจนสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องโครงการ
อาจเป็นเพราะขาดการทําความเขา้ใจที�จะยอมรบัสิ�งจดักระทําจากโครงการว่า เขาจะไดอ้ะไร เขาจะตอ้ง
ทาํอะไรบา้งจนเสรจ็สิ1นโครงการ และตอ้งมกีารทําพนัธสญัญารว่ม (MOU)  
  - แนวทางที�เคยมปีระสบการณ์คอื การที�ครนูกัวจิยัมคีวามเชื�อมั �นในแกนนํา จงึอาจใช้
การสรรหาแกนนําที�มคีวามทุ่มเท และอาสา แลว้จงึใหค้รแูกนนํามสี่วนสรรหาสมาชกิเครอืข่ายที�ทุ่มเท 
หรอืการใหส้มาชกิเครอืขา่ยไดเ้ลอืกแกนนํานกัวจิยัที�ตนเองเชื�อมั �น  
  - อกีประการคอื นโยบายปฏบิตัทิี�โรงเรยีนตอ้งทาํตอนนี1คอื การสรา้งภาคเีครอืขา่ย
ชุมชน ดงันั 1นหากเริ�มจากการหาแกนนําและโรงเรยีนที�สงักดัทําหน้าที�เป็นที�ตั 1งเครอืขา่ย แลว้ใหห้า    
สมาชกิเครอืขา่ย โดยทางโครงการหานกัวชิาการพฒันาความรูใ้หแ้กนนํา และสมาชกิเป็นระยะ แลว้ให้
แกนนําดาํเนินการกบัภาคเีครอืขา่ยชุมชนที�ตนเองรบัผดิชอบ ภายใตก้ารนิเทศตดิตามจากโครงการเป็น
ระยะ  
 - แกนนําใหม ่ จะพบความยุง่ยากในการประสานงานใหส้มาชกิเครอืขา่ยมาประชุมจะยาก ดงันี1
หากเป็นภาคเีครอืขา่ยชุมชนแหล่งเรยีนรู ้จะไดร้บัการเสรมิพลงัอํานาจจากผูบ้รหิารโรงเรยีนเขา้ช่วย 
 แกนนํา 2: เหน็ดว้ยกบัแกนนํา 1 ที�ว่าความเชื�อมั �นต่อครแูกนนํามคีวามสําคญั และอกีประการที�
พบคอื ระยะเวลาในการทาํกจิกรรมของโครงการค่อนขา้งยาวนาน ภาคเรยีนที� 2 โรงเรยีนมกีจิกรรม 
ค่อนขา้งมาก  
  - ครนูกัวจิยับางรายมคีวามคาดหวงัต่อค่าใชจ้่ายในการเดนิทางมารว่มกจิกรรมเมื�อไมม่ี
ใหจ้งึถอนตวั จงึควรคดัสรรคผ์ูท้ ี�มุง่มั �นจรงิจงัเขา้รว่มโครงการโดยอาจตอ้งมกีารสมัภาษณ์ผูท้ี�สมคัรเขา้
รว่มโครงการ และควรชี1แจงถงึงบประมาณที�ครตูอ้งรบัผดิชอบในส่วนของตนเอง และที�โครงการจะ
สามารถอํานวยความสะดวกใหไ้ด ้เพื�อใหค้รนูกัวจิยัไดต้ดัสนิใจก่อนเขา้รว่มโครงการ 
 แกนนํา 3: ระยะเวลาของโครงการนาน ประกอบกบักจิกรรมของโรงเรยีนในภาคเรยีนที� 2 มมีาก 
 แกนนํา 1: นอกจากสมาชกิเครอืขา่ย การกระตุน้โดยเพิ�มความถี�ในการตดิตามงาน และการมี
จดหมายขา่วรายเดอืน จะทาํใหก้จิกรรมเครอืข่ายไมเ่งยีบจนเกนิไป มนัช่วยสรา้งแรงจงูใจ และความ
ภาคภมูใิจใหก้บัคนที�ไดล้งข่าว “อยา่งตนเองจะเกบ็จดหมายข่าวไวเ้ป็นหลกัฐานผลงานของตนเองทุก
ฉบบั” นอกจากนี1ยงัช่วยสรา้งแรงกระตุน้สําหรบัเครอืข่ายที�เชื�องชา้ในการทาํกจิกรรม หรอืบางเครอืข่าย
ไดด้เูป็นแบบอยา่งในการทํางาน มกีารเปรยีบเทยีบการทาํงานกบัเพื�อนระหว่างเครอืขา่ย 
ประเดน็การสนทนา 3: ความคาดหวงัที�มก่ีอนเริ�มเขา้โครงการ และที�ไดร้บัหลงัการเขา้รว่มโครงการ 
 แกนนํา 1: ตนเองมองในสองมติ ิ สาํหรบัคนที�เคยมปีระสบการณ์เขา้รว่มโครงการอย่างผูม้ ี
ประสบการณ์ทางการวจิยัมาระดบัหนึ�งแลว้จะคาดหวงัว่าจะไดอ้ะไรที�ลกึซึ1งขึ1น แต่สาํหรบัคนที�ไมม่ี
ประสบการณ์มาเลยกจ็ะไดอ้ะไรที�มปีระโยชน์มาก แกนนํานกัวจิยัจงึตอ้งรบับทบาทดแูลทั 1งคนที�ตอ้งการ
ความรูท้ี�ลกึซึ1ง และคนที�เพิ�มเริ�มเรยีนรู ้ดงันั 1นหากแกนนํานกัวจิยัไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามรูร้ะดบัหนึ�งที�
มมีาตรฐานเดยีวกนั ซึ�งบางครั 1งอาจตอ้งมกีารประเมนิความรูค้วามสามารถของครแูกนนําก่อน โดย
ตนเองคดิว่า ความรูท้ี�แกนนํานกัวจิยัควรมคีอื สามารถออกแบบการวจิยัได ้ และสามารถเขยีน
โครงการวจิยัได ้ 
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  - ผลกระทบอกีประการของการที�มสีมาชกิเครอืขา่ยที�มแีละไม่มปีระสบการณ์รวมอยูใ่น
เครอืขา่ยเดยีวกนัมกัทาํใหส้มาชกิบางรายเกดิความเบื�อหน่าย  
ประเดน็สนทนา 3:   ในฐานะแกนนํานกัวจิยัไดอ้ะไรจากการเขา้รว่มโครงการ  
 แกนนํา 1: สาํหรบัตนเองเคยมปีระสบการณ์เป็นที�ปรกึษาการทาํวจิยัในสาขาพลศกึษา สุขศกึษา 
มา 3 ปี กไ็ดเ้รยีนรูว้่าการเขยีนแผนจดัการเรยีนรูท้ี�เน้นประสบการณ์ทําอย่างไร “มนัเป็นอะไรที�ซบัซอ้น
จนรูส้กึแปลกใจว่าครนูกัวจิยัทาํไดอ้ย่างไร” 
 แกนนํา 2: ตนเองจบมาทางดา้นวดัและประเมนิผล แต่กน็านมากแลว้ เมื�อไดท้าํหน้าที�แกนนํา
นกัวจิยั กไ็ดโ้อกาสทบทวนความรูไ้ดด้มีาก ทาํใหเ้กดิแรงจงูใจในการพฒันาความรูอ้ยา่งต่อเนื�อง 
 แกนนํา 3: ไดเ้รยีนรูว้ธิทีํางานเครอืขา่ย รปูแบบเครอืข่าย 
ประเดน็สนทนา 4: การต่อยอดหรอืขอ้ควรปรบัปรงุ/พฒันาในการจดัโครงการครั 1งต่อไป 
 แกนนํา 1: ควรจดัเครอืขา่ยในระดบัโรงเรยีน และควรจดักลุ่มสมาชกิเครอืขา่ยเป็น 2 กลุ่มคอื 
คนที�มปีระสบการณ์แลว้ และคนที�สงูอาย ุ มกัมคีวามคาดหวงัว่าจะทาํวจิยัเพื�อทําครชูาํนาญการยอ่มมี
แรงจงูใจภายในสงู แต่สาํหรบัครนูกัวจิยัที�ไม่มปีระสบการณ์ หรอือายุน้อย มกัมคีวามคาดหวงัคอืหา
โอกาสในการเรยีนรู ้และฝึกปฏบิตั ิอยา่งไรกต็ามคนทั 1งกลุ่มยงัอาจตอ้งใชแ้รงเสรมิจากผูบ้รหิารโรงเรยีน 

ผลการสนทนากลมุครนัูกวจยั่ ิ  
วนัเสารท์ี� 26 มนีาคม 2554 เวลา 8.30-10.30 

ประเดน็สนทนา 1 : ความคดิเหน็ที�มต่ีอกจิกรรมเครอืข่ายวจิยัที�โครงการจดัใหเ้พื�อส่งเสรมิการทําวจิยัใน 
      ชั 1นเรยีนของครนูกัวจิยั 
 1) ครนูกัวจิยัเครอืขา่ยวทิยาศาสตร:์  

ครนูกัวจิยั 1: มคีวามลําบากในการเขา้บลอ็ก พอเขา้ไมไ่ดเ้ลยรูส้กึทอ้ อกีประการคอื
ขอ้จาํกดัที�ระบบ server โรงเรยีน 
  ครนูกัวจิยั 2: สาํหรบักลุ่มสาระนี1โดยธรรมชาตขิองกลุ่มสาระวชิาที�สอนที�มกัมกีจิกรรม
โครงงาน จงึคุน้เคยดกีบัขั 1นตอนการดําเนินการวจิยั และตวัเลข งานจงึไปไดเ้รว็ 
  - สาํหรบัตนเองตอ้งการใหเ้พิ�มเวลาในการฝึกพฒันาสื�อดว้ยโปรแกรม captivate  
 2) ครนูกัวจิยัเครอืขา่ยภาษาต่างประเทศ : เครอืขา่ยมสีมาชกิทั 1งหมด 6 คน เวลาประชุม
ส่วนมากจะมากนัครบ และกพ็บว่าการทํางานมคีวามกา้วหน้าตามตวัชี1วดัผลผลติแต่ละระยะ แกนนํา
นกัวจิยัจะมขีอ้มลูใหม่ๆ  มแีจง้อยูต่ลอดเวลา นอกจากนี1ยงัมกีารขอคาํแนะนําจากผูรู้น้อกเครอืขา่ยเช่น 
ตอนที�วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรม SPSS ไมไ่ด ้ นอกจากนี1กจ็ะดาํเนินการวจิยัตามหนงัสอืความรู้
ปฏบิตักิารจดัการเรยีนรูคู้่วจิยัที�ไดร้บัจากโครงการ งานที�ยงัเหลอืตอนนี1คอืปรบัการเขยีนรายงานการ
วจิยัใหถู้กตอ้งตาม form ของโครงการ 
 - ประโยชน์ทางออ้มที�ไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการคอื ตอนนี1ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นที�ปรกึษา
การทําวจิยัในชั 1นเรยีนที�มุง่เน้นการเขยีนแบบ 5 บท ของครใูนโรงเรยีน และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วชิาชพีคร ู
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 3) ครนูกัวจิยัเครอืข่ายภาษาไทย: แกนนําใหก้ําลงัใจ และดแูลอยา่งใกลช้ดิ นอกจากนี1ถ้ามี
ความรู ้และตวัอยา่งของงานจะดมีาก 
   - ระยะเวลาในการอบรมควรเตม็วนัเพราะจะไมท่ําใหป้ระหยดัเวลา และงบประมาณใน
การเดนิทางมารว่มกจิกรรมแต่ละครั 1ง โดยภาคเชา้เรยีนรูห้ลกัการพื1นฐาน และภาคบ่ายฝึกทําจะไดม้ี
ความรูท้ี�ต่อเนื�อง อกีประการคอื จะทาํใหค้รนูกัวจิยัมคีวามกระตอืรอืรน้ที�จะมารว่มกจิกรรมเพราะ
เสยีดายความรูห้ากตอ้งขาดไป หรอืหากครนูกัวจิยัคนใดตดิภารกจิภาคเชา้หรอืบ่ายยงัสามารถมารว่ม
กจิกรรมไดใ้นอกีครึ�งวนัที�เหลอื  
  - ความแตกต่างระหว่างวยัของสมาชกิเครอืข่ายมมีาก ความแตกต่างทางความรูแ้ละ
ประสบการณ์วจิยัจงึมาดว้ย ทาํใหแ้กนนําตอ้งความพยายามสงูมากในอธบิาย  
ประเดน็การสนทนา 2 : คณุสมบตัของิ แกนนํานักวจยัที*ดีิ  
 1) ครนูกัวจิยัเครอืขา่ยภาษาไทย: ควรเป็นคนที�รอบรู ้ มคีวามอดทนใจเยน็ เอาใจใส่ เสยีสละ 
และรูจ้กัใหอ้ภยั  “จรงิๆแลว้อยากใหม้กีารตั 1งแกนนํามาแลว้เราเลอืก ถงึแมว้่าอาจไมต่รงกลุ่มสาระการ
เรยีนรูเ้ดยีวกนั”  
ประเดน็การสนทนา 3: ความคาดหวงัที�มก่ีอนการเขา้ร่วมโครงการ และที�ไดร้บัหลงัการรว่มโครงการ  
  - มคีวามรูส้กึดทีี�ทางโครงการถามก่อนว่าตอ้งการรูอ้ะไรเพิ�มเตมิบา้งในครั 1งต่อไป แต่
ตนเองไมม่ปีระสบการณ์ ไม่รูข้อบเขตการดาํเนินการวจิยัจงึไมรู่ว้่าจะตอบอะไร  
  - การรวมกลุ่มกจิกรรมกบัเครอืขา่ยกลางหากรูว้่าใครทํางานวจิยัอะไร อาจใชป้ระโยชน์
จากวรรณกรรมที�แต่ละคนคน้ควา้มาแลกเปลี�ยนรว่มกนั 
 ครนูกัวจิยัเครอืขา่ยวทิยาศาสตร:์ ครแูต่ละคนต่างรบัหน้าที�หนกัมากที�โรงเรยีน แต่ละคนมหีลาย
งานหลายหน้าที� โดยเฉพาะกจิกรรมในภาคเรยีนที� 2 ที�มมีาก ดงันั 1นหากมกีารขยบัเวลาเป็น (1)  
จดัอบรมภาคความรู/้หลกัการพื1นฐานการวจิยัสาํหรบัครนูกัวจิยัที�ไม่มพีื1นฐานมาก่อน ในเดอืนเมษายน –
พฤษภาคม (2) เกบ็ขอ้มลู (3) วเิคราะหข์อ้มลู และ (4) เขยีนรายงานการวจิยั เดอืนธนัวาคม  
 ครนูกัวจิยัเครอืขา่ยภาษาต่างประเทศ: เหน็ดว้ยกบัประเดน็การมภีาระรบัผดิชอบที�โรงเรยีนมาก
ตวัอยา่งเช่น เพื�อนที�อยูใ่นกลุ่มคนหนึ�งตอ้งถอนตวัไปเพราะมภีาระงานมากขึ1นหลงัการเปลี�ยนผูบ้รหิาร
ใหม ่   
 ประเดน็สนทนา 4 : ความประทบัใจ/ความรูส้กึอื�นๆที�มต่ีอโครงการ 
 1. ความเป็นกนัเอง  
 2. การที�ครนูกัวจิยัตอ้งเหน็คุณค่า ประโยชน์ และมใีจรกัที�จะทํางานวจิยัอยา่งแทจ้รงิ “การทาํ
วจิยันี1เพื�อแกป้ญัหาของเดก็ มนัตรงกบัอาชพีของเรา ส่วนอื�นๆ คอืผลพลอยได”้  
 3. ไดเ้พื�อนรว่มวชิาชพี 
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สรปุประเดน็การสมัภาษณ์ แกนนํา (เพมเตมิ* ิ ) 
วนัอาทตยที์* ิ 29 พ.ค.54 

******************************************* 
1. สะท้อนการจดักจกรรมของเครือขายกลางิ ่  
 1.1 การอบรมการเขียนบลอ็ก  
  - มแีกนนําบางท่านไมไ่ดเ้ขา้รว่มจงึไมค่่อยเขา้ใจการจดัทาํบลอ็ก ถงึแมจ้ะพยายาม
ศกึษาเพิ�มเตมิจากเอกสารที�เครอืขา่ยกลางแจกให ้ซึ�งปญหาอยูท่ี�มไีมส่ามารถเขา้รหสัการใชง้านได ้ั

สุดทา้ยจงึไมไ่ดใ้ชช่้องทางการสื�อสารทางบลอ็ก แต่จะใชว้ธิอีื�น ที�สะดวกและงา่ยกว่า เช่น ทาง e-mail 
และทางโทรศพัท ์
  - ส่วนเครอืขา่ยที�สามารถใชบ้ลอ็กไดก้ส็ะทอ้นว่า การสื�อสารทางบลอ็กมปีระโยชน์มาก
เพราะไดแ้ลกเปลี�ยนเรยีนรูร้่วมกนั 
 1.2 การจดัอบรมเชงปฏบตัการตาง ๆิ ิ ิ ่  
  - อยากใหเ้ครอืขา่ยกลางจดัอบรมความรูเ้กี�ยวกบัระเบยีบวธิวีจิยัใหก้บัสมาชกิ อยา่ง
ละเอยีดและสามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ เพราะมคีรนูกัวจิยับางท่านที�เขา้รว่มโครงการครั 1งแรกยงัไมเ่คย
ทาํวจิยั กลุ่มนี1จงึตอ้งการความรูพ้ื1นฐานเกี�ยวกบัวธิกีรวจิยั เช่น เครอืขา่ยภาษาไทย (อ.สมพร และ  
อ.พรชนก) แต่ที�สามารถทํางานวจิยัครั 1งนี1จนสาํเรจ็ เนื�องจากสมาชกิในกลุ่มช่วยเหลอืและใหค้าํแนะนํา
กนัตลอดเวลา 
 
2. รปูแบบการประชุมเครือขาย่   (วนัที* 24 พ.ค. ถึงตรงนี9)  
 2.1 เครือขายคณตศาสตร์่ ิ  
  - ระยะแรกมกีารประชุมเครอืขา่ยทุกเดอืนตามกําหนดปฏทินิของเครอืขา่ยกลาง และมี
สมาชกิมาครบ แต่พอดาํเนินการไปสกัระยะหนึ�งสมาชกิในเครอืขา่ยมหีน้าที�และภารกจิในโรงเรยีนมาก 
จงึไมส่ามารถมาเขา้รว่มประชุมตามวนัเวลาที�กําหนดได ้
  - ระยะหลงั ครแูกนนําจงึใชว้ธิปีระชุมและปรกึษาหารอืใน 2 ช่องทาง คอื ทาง e-mail 
และทางโทรศพัท ์และกส็ามารถตดิตามความก้าวหน้าของสมาชกิได ้
  - ส่วนปญหาและอุปสรรคที�สาํคญัอกีั ประการหนึ�งคอื สมาชกิในเครอืข่ายว่างไมต่รงกนั 
ครแูกนนําจงึใชว้ธิวี่าสมาชกิท่านใดที�ยงัไมเ่ขา้ใจการทําวจิยัหรอืตดิปญหาการดาํเนินการวจิยั ครูั แกนนํา
จะเดนิทางไปพบครทู่านนั 1นที�โรงเรยีนเพื�อใหค้วามช่วยเหลอื เช่น อ.ศศธิร ที�ทาํวจิยัเป็นครั 1งแรก ซึ�งยงั
ขาดประสบการณ์ ส่วนท่านอื�นขอคาํปรกึษากบัผูท้ี�จบการศกึษาปรญิญาโท จงึไมม่ปีญหาเรื�องนี1ั  
  - ดงันั 1นปญหาหลกัของเครอืขา่ยนี1 คอื สมาชกิมภีาระทางโรงเรยีนมาก เพราะส่วนใหญ่ั

ทาํหน้าที�เป็นหวัหน้างานต่าง ๆ ของโรงเรยีน อกีทั 1งตอ้งเตรยีมตวัเพื�อรบัการตรวจประเมนิจาก สมศ. 
 2.2 เครือขายภาษาไทย่  
  - มกีารจดัประชุมที�เครอืขา่ยยอ่ยทุกเดอืนที� โรงเรยีนสุขุมนวพนัธ ์ซึ�งเป็นโรงเรยีนของ
ครพูี1เลี1ยง และมสีมาชกิเขา้ร่วมครั 1งละประมาณ 4-5 ท่าน  
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  - ระยะหลงัประมาณ 3 ครั 1ง มกีารยา้ยสถานที�จดัประชุมมาเป็น คุรสุภา แทนเนื�องจาก
สมาชกิบางท่านมภีารกจิของโรงเรยีน ไมส่ะดวกในการเดนิทางเพราะโรงเรยีนสุขุมนวพนัธอ์ยูไ่กลมาก 
ครพูี1เลี1ยงจงึปรบักระบวนการประชุมใหมเ่พื�อเอื1อต่อการประชุมเครอืข่าย 
  - การประชุมเครอืข่ายเป็นแบบกลัยาณมติร มกีารแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ว่มกนั เช่น ครู
นกัวจิยัที�มปีระสบการณ์จะถ่ายทอดและแนะนําวธิกีารทํางานใหค้รนูกัวจิยัที�ไม่มปีระสบการณ์  
  - ครพูี1เลี1ยงเป็นผูม้บีทบาทสําคญัมากในเครอืข่ายนี1 การใหก้ําลงัใจสมาชกิเป็นสิ�งสาํคญั
มากในการทาํวจิยั แกนนําจะใหเ้กยีรตแิละเคารพการทํางานของสมาชกิ แกนนําจะเป็นเพยีงผูใ้ห้
คาํแนะนํา แต่จะไมต่ดัสนิหรอืใหค้าํปรกึษาแบบชี1นํากบัสมาชกิ ครนูกัวจิยัจงึเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 2.3 เครือขายสงัคม่  
  - ระยะแรกครพูี1เลี1ยงมกีารนัดประชุมในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา และมสีมาชกิ
เขา้รว่มบา้ง 
  - ระยะหลงัครแูกนนําไดร้บัตําแหน่งใหม ่จงึไมค่่อยมเีวลามาประชุมรว่มกนั และจะใชว้ธิี
ตดิต่อกนัทางโทรศพัท ์ 
3. เหตุผลของการศนูยห์ายของครนัูกวจยัิ ในแตละเครือขาย่ ่   
 1. มกีารยา้ยสถานที�ทาํงาน เช่น สอบบรรจไุด ้
 2. มปีญหาดา้นสุขภาพั  
 3. มภีาระทางโรงเรยีนมากขึ1น 
 4. เปาหมายของโครงการไมต่รงกบัสิ�งที�ตอ้งการ เช่น ตอ้งการทาํผลงาน คร ูคส้ .3 คส.4 
4. รปูแบบเอกลกัษณ์ของเครือขาย่  
 4.1 เครือขายคณตศาสตร ์่ ิ  
  - เป็นเครอืขา่ยที�ตดิต่อประสานงานโดยใชเ้ครื�องมอืสื�อสาร เช่น e-mail หรอื โทรศพัท ์
หรอื การส่งขอ้ความ (massage) 
 4.2 เครือขายภาษาไทย่  
  - เป็นเครอืขา่ยเครอืขา่ยแบบกลัยาณมติร เพื�อนช่วยเพื�อน การใหก้ําลงัใจเป็นสิ�งสําคญั
ที�สุดในการทําวจิยั 
 4.3 เครือขายสงัคม่  
  - ตดิต่อกนัทางโทรศพัท ์
5. ข้อเสนอแนะเกี*ยวกบัการจดัทาํเครือขายให้ประสบความสาํเรจ็่  
 5.1 ควรมกีารจดัทําเครอืข่ายในระดบัเขตพื1นที�การศกึษาโดยการเซน็ MOU รว่มกนัระหว่าง วช. 
มหาวทิยาลยั เขตพื1นที� และโรงเรยีน อาจจะจดัทาํเป็นโครงการนํารอ่งกบัโรงเรยีนที�ผูบ้รหิารยนิดเีขา้
รว่มโครงการ 
 5.2 รปูแบบที�ตั 1งเครอืขา่ยควรประจาํที�โรง เรยีน โดยใหม้หาวทิยาลยัเขา้ไปใหค้วามรูก้บัครู
นกัวจิยัเป็นระยะ ๆ เพื�อใหผู้บ้รหิารรบัทราบเกี�ยวกบัการดําเนินงานโครงการดว้ย 
 5.3 ควรเน้นเครอืขา่ยในระดบัพื1นที�ใกลเ้คยีงกนัเพื�อสะดวกในการเดนิทาง 
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 5.4 ควรมกีารจดัทําหลกัสตูรการอบรมวจิยัเชงิปฏบิตักิารใหก้บัครนูกัวจิยั และมกีารตดิตามการ
ทาํวจิยัเป็นระยะ เพื�อเป็นการกระตุ้นใหค้รมูผีลงานวจิยั 
 5.5 ครนูกัวจิยัที�เขา้รว่มโครงการควรมาดว้ยความสมคัรใจ (เช่น ครผููช่้วย คร ูคส.1) 
 5.6 จากนั 1นอาจจะต่อยอดในการพฒันาครเูหล่านั 1นเพื�อทาํผลงานวชิาการ 
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รายชื�องานวจยัในชั �นเรียนิ ของเครือขาย่ ตามกลุมสาระการเรียนรู้่  
ชื�อผูว้จยัิ  ชื�อเรื�องวจยัิ  

1. เครือขายวทยาศาสตร์่ ิ  
1. นางสาวพจนี มาลยัศร ี
 
 

การวจิยัและพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช่์วยสอน เรื#องการเคลื#อนที# 
แนวตรงในรายวชิาวทิยาศาสตร ์(ฟิสกิส)์ ระดบัชั )นมธัยมศกึษาปีที# 5  
โรงเรยีนศลีาจารพพิฒัน์ 

2. นางสาวปิยะมาศ   
บุญประกอบ 
 

การพฒันาความสามารถในการคดิอย่างมเีหตุผล  โดยใชก้ารเรยีนการ
สอนตามวงจรการเรยีนรูเ้มตาคอกนิชนั ในรายวชิาวทิยาศาสตรข์อง
นกัเรยีนชั )นมธัยมศกึษาปีที# 1 โรงเรยีนวดับวรนิเวศ  

3. นางจริาลกัษณ์   
จนัทะนะ 

การพฒันาแบบฝึกทกัษะในการคดิวเิคราะห ์ในการเรยีนการสอนวชิา
วทิยาศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชั )นมธัยมศกึษาปีที# 1 โรงเรยีนราชดาํร ิ

4. นางจนัทนี จนัทา 
 

การพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะหโ์ดยการใชค้ําถามระดบัสงูใน
การเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนชั )นมธัยมศกึษาปีที# 2/6 
โรงเรยีนวดับวรนิเวศ 

5. นายสมเกยีรต ิ   
สนธนวณชิย ์ 

การพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละคดิสงัเคราะหโ์ดยใช้
กจิกรรมค่ายฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารการทาํโครงงานวทิยาศาสตร ์ของ
นกัเรยีนชั )นมธัยมศกึษาปีที# 4 โปรแกรมวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์
โรงเรยีนเทพลลีา 

6. นางสาวมลรยิมร   
สุนทวงศ ์ 

การพฒันาเทคนิคการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื  
โดยเทคนิคจกิซอร ์กลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์ระดบัชั 'นมธัยมศกึษาปีที, 5
โรงเรยีนวดัราชบพธิ 

2. เครือขายสงัคม่ ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
1. นางสาววนัเพญ็   
พนูสมบตั ิ 

การวจิยัและพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์เรื#อง ทวปีอเมรกิาเหนือ กลุ่ม
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั )นมธัยมศกึษาปีที# 3  
โรงเรยีนรตันาธเิบศร ์

2. นางสาววรรณา  
จนัทรเ์พญ็ 

การพฒันาผลสมัฤทธทิางการเรยีนวิC ชาเศรษฐศาสตร ์ โดยใชว้ธิสีอนตาม
หลกั สุ.จ.ิป.ุล.ิ สาํหรบันกัเรยีนชั )นมธัยมศกึษาปีที# 3 โรงเรยีนบางออ้ศกึษา 

3. นางภทัรวด ี คงไทย 
 

การศกึษาผลสมัฤทธทิางการเรยีนกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและC
วฒันธรรมที#เรยีนโดยการสอนแบบบูรณาการ ของนกัเรยีนชั )นมธัยมศกึษา
ปีที# 1 โรงเรยีนเทพลลีา 

4. นางสาววนัเพญ็ ชุมคง 
 

การศกึษาผลสมัฤทธทิางการเรยีนวชิาประวตัศิาสตร ์เรื#อง เวลาและวธิกีารC
ทางประวตัศิาสตร ์โดยเทคนิค K-W-L กบันกัเรยีนชั )นประถมศกึษาปีที# 3 
โรงเรยีนบางออ้ศกึษา 

5. นายมงคล  ชณิภาพ 
 

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้ผนผงัมโนมตเิพื,อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์
ใหก้บันกัเรยีนชั 'นมธัยมศกึษาปีที, 1 โรงเรยีนวดัชยัชนะสงคราม 
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รายชื#องานวจิยั (ต่อ)  
ชื�อผูว้จยัิ  ชื�อเรื�องวจยัิ  

3. เครือขายภาษาไทย่  

1. นางเพชราภรณ์   
มิ,งเมอืง 

การพฒันาชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรยีน เรื,อง การเขยีนบนัทกึเพื,อการ
สื,อสาร กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยของนกัเรยีนชั 'นมธัยมศกึษาปีที, 3 
โรงเรยีนรตันาธเิบศร ์

2. นางณฐนนท ์บวัแกว้  การพฒันาการเขยีนสะกดคําโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ ของนกัเรยีนชั 'น
ประถมศกึษาปีที,  2 โรงเรยีวดัมกุฎกษตัรยิาราม 

3. นางสมพร  มงคลพร 
 

การพฒันาทกัษะการอ่านโดยใชส้ื,อประสม ของนกัเรยีนชั 'นประถมศกึษา 
ปีที, ๑ โรงเรยีนวดัชยัชนะสงคราม 

4. นางอรนุช  ใจนนัตา การพฒันาทกัษะการคดิ วเิคราะห ์โดยการใชแ้บบฝึกเสรมิทกัษะการคดิวเิคราะห ์ 
สาํหรบันกัเรยีนชั 'นมธัยมศกึษาปีที, 2 โรงเรยีนนทรวีทิยา 

5. นางพรชนก  
ตรสีนัเทยีะ 

การพฒันาความสามารถในการอ่านประสมคาํ โดยใชแ้บบฝึกเสรมิทกัษะ
การอ่านประสมคาํของนกัเรยีนชั 'นประถมศกึษาปีที, 1/3 โรงเรยีนวดั
มกุฏกษตัรยิาราม 

4. เครือขายคณตศาสตร์่ ิ  

1. นางสาวอญัชล ี  
มุง่เจรญิวฒันกุล 

การสรา้งชุดการเรยีนโดยใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาโมเดล 
เรื,องสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ของนกัเรยีนชั 'นมธัยมศกึษาปีที, 1 
โรงเรยีนนนทรวีทิยา 

2. นางสาวอรวรรณ   
อ่อนสงิห ์ 

การพฒันาผลสมัฤทธทิางการเรยีนคณติศาสตร ์เรื,องเศษส่วนโดยใชชุ้ดฝึกC
ทกัษะ ของนกัเรยีนชั 'นมธัยมศกึษาปีที, 1 โรงเรยีนนวมนิทราชูทศิ  
เตรยีมอุดมน้อมเกลา้ 

3. นางสาวสุจารยี ์  
จรสัสงิห ์

การพฒันาผลสมัฤทธทิางการเรยีนคณติศาสตรเ์รื,องโดเมนและเรนจข์องC
ความสมัพนัธแ์ละฟงชั 'นของนกัเรยีนชั 'นมธัยมศกึษาปีที, ั 4 โดยใชบ้ทเรยีน 
The Geometer’s Sketchpad) โรงเรยีนนทรวีทิยา 

4. นางสาวอมรรตัน์  
 โพธติาปะนะ 

การพฒันาผลสมัฤทธิ Cทางการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์โดยใชชุ้ดการสอน
คณติศาสตรเ์รื,อง อนัตรส่วนและรอ้ยละ ชั 'นมธัยมศกึษาปีที, 2 โรงเรยีน
สตรวีทิยา 

5. นางสาวศศธิร   
หลาบนารนิทร ์ 

การพฒันาชุดการเรยีนวชิาสถติแิละการวจิยัเบื'องตน้ เรื,องสถติพิื'นฐานใน
การวเิคราะหข์อ้มลูสาํหรบันักเรยีนชั 'นมธัยมศกึษาปีที, 1 โรงเรยีนสตรี
วทิยา  
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รายชื#องานวจิยั (ต่อ)  
ชื�อผูว้จยัิ  ชื�อเรื�องวจยัิ  

5. เครือขาย่ ภาษาตางประเทศ่  
1. นางสาวกาญจนา  
กลิ#นหอม 

ผลของกจิกรรมกลุ่มที#มต่ีอความรบัผดิชอบดา้นการเรยีนของนกัเรยีนชั )น
มธัยมศกึษาปีที# 4/1 โรงเรยีนสายนํ)าผึ)งในพระอุปถมัภฯ์  

2. นางสาวพรพรรณ   
สริปิทุมรตัน์  

การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื#อความเขา้ใจโดยใชผ้งัมโนทศัน์ 
ของนกัเรยีนชั )นมธัยมศกึษาปีที# 1 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์

3. นางปิยะพรรณ  
 พนูทรพัย ์

การปรบัพฤตกิรรมการทาํผดิระเบยีบโรงเรยีนโดยใชก้จิกรรมกลุ่มของ
นกัเรยีนชั )นมธัยมศกึษาปีที# 3 โรงเรยีนสายนํ)าผึ)งในพระอุปถมัภฯ์ 

4. นางสุจติต ์ 
 อทิธธิรีรกัษ์ 

การศกึษาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลิตมิเีดยี วชิาหลกัการ
โฆษณา ง43283 ชั )นมธัยมศกึษาปีที# 6 โรงเรยีนรตันาธเิบศร ์ 

6. เครือขายสขุศึกษาและพลศึกษา่  และการงานพื�นฐานอาชีพ 
1. นางเยาวภา   
สถาปิตานนท ์ 

การพฒันาทกัษะชวีติในการปฏบิตัตินใหม้สีุขภาพด ีโดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบ
มสี่วนรว่ม สาํหรบันกัเรยีนชั )นมธัยมศกึษาปีที# 6 โรงเรยีนดอนเมอืง- 
จาตุรจนิดา 

2. นางชนมน  ไทรงาม 
 

การพฒันาชุดการสอนแบบองิประสบการณ์ วชิาสุขศกึษา เรื#อง การ
เคลื#อนยา้ยผูป้วยของนกัเรยีนชั )นมธัยมศกึษาปีที# ่ 1 โรงเรยีนรตันาธเิบศร ์ 

3. นางวรรณด ี น้อยเพง็ 
 

การพฒันาทกัษะ เรื#องการใชส้ใีนการสรา้งสรรคง์านออกแบบ โดยใชแ้บบ
ฝึกปฏบิตัเิรื#องการนําทฤษฎสีแีละหลกัการใชส้ไีปใชใ้นการสรา้งสรรคง์าน
ออกแบบ สาํหรบันกัเรยีนชั )นมธัยมศกึษาปีที# 1 ที#เลอืกเรยีนสาระเพิ#มเตมิ
วชิาออกแบบ โรงเรยีนจนัทรห์ุ่นบําเพญ็ 

4. นางสาวปรดิา  
ไวทะเสว ี
 

การพฒันาชุดการสอนแบบองิประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
เรื#องพื)นฐานดนตรสีากล ของนกัเรยีนชั )นมธัยมศกึษาปีที# 1 โรงเรยีน
รตันาธเิบศร ์

5. นางสาวกงัสดาล  
สุทธริตัน์  

การพฒันากจิกรรมโครงงานเพื#อการเรยีนรูว้ชิานาฏศลิปของนกัเรยีน์  
ชั )นมธัยมศกึษาปีที# 3 โรงเรยีนจนัทรห์ุ่นบาํเพญ็ 
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ภาคผนวก ฉ  

การประเมนความพึงพอใจของผูร้วมกจกรรมการประชมุประชาคมวจยัิ ิ ิ่  
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ผลการประเมนิ ความพึงพอใจตอ่ กจกรรมการประชุมิ ประชาคมวจยัิ  

ข้อมลูพื!นฐานของผูร้วมประชุมประชาคมวจยั่ ิ  

   ตาราง 29 ความถี และรอ้ยละของขอ้มลูพื�นฐานของผูร้ว่มกจิกรรมประชุมประชาคมวจิยั   

ขอ้มลูพื�นฐาน ความถี รอ้ยละ 
1. เพศ   
       1.1 ชาย  4 8.89 
       1.2 หญงิ 41 91.11 
2. ประสบการณ์การทาํงาน    
       2.1 ตํากว่า 5 ปี 17 37.78 
       2.2 5-10 ปี 10 22.22 
       2.3 มากกว่า 10 ปี 18 40.00 
3. ตาํแหน่งหน้าทีในปจจุั บนั   
      3.1 ผูอ้าํนวยการ (ผอ.)  - - 
      3.2 ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ 1 2.22 
      3.3 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 1 2.22 
      3.4 อาจารยผ์ูส้อน 33 73.33 
      3.5 ศกึษานิเทศก ์ 1 2.22 
      3.6 อืนๆ (ระบุ) 9 20.00 
4. กลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีสอน (หรอืทีรบัผดิชอบเป็นหลกั)    
       4.1 การศกึษาปฐมวยั 20 44.44 
       4.2 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 3 6.67 
       4.3 กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ 1 2.22 
       4.4 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ 4 8.89 
       4.5 กลุ่มสาระกาเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 4 8.89 
       4.6 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา และศลิปศกึษา 5 11.11 
       4.7 กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปศกึษา (ระบุ)  2 4.44 
       4.8 กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี - - 
       4.9 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ  1 2.22 
       4.10 อืนๆ  5 11.11 
5. ประสบการณ์การเขา้รว่มกจิกรรมลกัษณะนี�ในระยะ 2 ปีทีผา่นมา   
      5.1 เคย 16 35.56 
      5.2 ไมเ่คย 29 64.44 
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ตาราง 29 (ต่อ)  
ขอ้มลูพื�นฐาน ความถี รอ้ยละ 

6. วตัถุประสงคข์องการเขา้รว่มโครงการฯ ครั �งนี�    
     6.1 พฒันาทกัษะการทาํวจิยัในชั �นเรยีน 36 80.00 
     6.2 พฒันางานวจิยัเพือขอเพิมตาํแหน่งทางวชิาการ 2 4.44 
     6.3 หาเพือนฝึกทาํวจิยัในชั �นเรยีนดว้ยกนั 3 6.67 
     6.4 อืน (ระบุ) ............................................................................. 4 8.87 

 

 ผูร้ว่มประชุมประชาคมวจิยัประกอบดว้ยคณะคร/ูอาจารยข์องโรงเรยีนตน้สงักดัของสมาชกิ
เครอืขา่ยวจิยัจาํนวน 45 คน เป็นส่วนมาก (รอ้ยละ 73.33) มปีระสบการณ์การทํางานมากกว่า 10 ปี 
(รอ้ยละ 40.00) ซึงมจีาํนวนทีใกลเ้คยีงกบัผูม้ปีระสบการณ์ไมเ่กนิ 5 ปี (รอ้ยละ 37.78) ส่วนมากเป็นคร/ู
อาจารยก์ารศกึษาปฐมวยั (รอ้ยละ 44.44) ไมม่ปีระสบการณ์เขา้รว่มกจิกรรมลกัษณะนี� (รอ้ยละ 64.44) 
และมวีตัถุประสงค ์ของการเขา้รว่มทีสาํคญัคอืเพือพฒันาทกัษะการทําวจิยัในชั �นเรยีน (รอ้ยละ 80)  
 
ตอนที% 2 ความพึงพอใจตอการจดัประชุมเวทีประชาคม่ วจยัิ  
ตาราง 30 คา่เฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐานความพงึพอใจต่อการจดัประชมุประชาคมวจิยั 

ความพงึพอใจ 
ด้านบรรยากาศแวดล้อม และการบรหารจดัการิ  

X  SD 
แปลคา่ 

1. การจดัหอ้งประชมุมคีวามเหมาะสมกบักจิกรรมแต่ละชว่ง 4.08 .733 มาก 
2. อาหารว่าง และบรกิารมคีณุภาพทีด ี 4.15 .767 มาก 
3. สือ / อปุกรณ์เทคโนโลยใีนหอ้งประชมุมคีวามเหมาะสม 4.15 .737 มาก 
4. การอาํนวยความสะดวกระหว่างจดัประชมุน่าประทบัใจ 4.13 .726 มาก 
5. สถานทีจดัประชมุเวทปีระชาคมมคีวามเหมาะสม 4.24 .743 มาก 

รวม 4.15 .635 มาก 
ด้านเอกสาร/สื%อ เวลา สวนจดัแสดง การนําเสนอรายงานวจยั และวพากษ์โดยผู้ทรงคณุวฒุ่ ิ ิ ิ  
6. ระยะเวลาทีใชม้คีวามเหมาะสมกบักจิกรรมแต่ละตอน 3.80 .660 มาก 
7. การชี�แจงลาํดบัขั �นกจิกรรมมคีวามชดัเจน ทาํใหง้า่ยต่อการ
ตดิตามกจิกรรม  

3.97 .656 มาก 

8. เอกสารรวบรวมบทคดัยอ่งานวจิยัเป็นประโยชน์ต่อการทาํ
ความเขา้ใจระหว่างกจิกรรมวพิากษ์งานวจิยั 

4.06 .653 มาก 

9. ซุม้จดัแสดงผลการวจิยัและนวตักรรมตามกลุ่มสาระฯ ใหส้าระ
ทีเป็นประโยชน์ต่อการประยกุตส์ูก่ารปฏบิตังิาน 

4.00 .738 มาก 

10. การนําเสนอปากเปลา่ผลการวจิยัของแบบปฏบิตัทิีดปีระจาํ
กลุ่มสาระฯ ชว่ยเตมิเตม็ความรู ้ความเขา้ใจดา้นการทาํวจิยัในชั �น
เรยีนของทา่น 

3.93 .653 มาก 
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ตาราง 30 (ต่อ)  
รวม 2 กลุ่ม ด้านเอกสาร/สื%อ เวลา สวนจดัแสดง การนําเสนอรายงานวจยั ่ ิ

และวพากษ์โดยผู้ทรงคณุวฒุิ ิ  X  SD 
แปลคา่ 

11. การนําเสนอปากเปลา่ผลการวจิยัของแบบปฏบิตัทิีดปีระจาํกลุ่ม
สาระฯ มคีวามชดัเจน สามารถทาํความเขา้ใจตามไดง้า่ย 

3.93 .750 มาก 

12. การนําเสนอปากเปลา่ผลการวจิยัโดยแบบปฏบิตัทิีดปีระจาํกลุ่ม
สาระฯ ใหส้าระทีเป็นประโยชน์ต่อการประยกุตใ์นการปฏบิตังิานตาม
บรบิทของทา่น 

3.95 .851 มาก 

13. ขอ้เสนอแนะของวทิยากรผูว้พิากษ์ชว่ยพฒันาความรู ้ความ
เขา้ใจต่อการทาํวจิยัในชั �นเรยีนของทา่น 

4.40 .617 มาก 

14. ขอ้เสนอแนะของวทิยากรผูว้พิากษ์ชว่ยเสรมิสรา้งความรู/้ความ
เขา้ใจเรืองการทาํวจิยัในชั �นเรยีนของทา่น 

4.42 .583 มาก 

15. ทา่นตั �งใจทีจะนําความรู ้/ประสบการณ์จากการประชมุประชาคม
วจิยัครั �งนี�ไปขยายผลสูผู่เ้กียวขอ้งเพือสง่เสรมิการทาํวจิยัวจิยัในชั �น
เรยีนตามโอกาสอนัควร 

4.40 .617 มาก 

16. ประโยชน์โดยรวมทีไดร้บัจากการรว่มประชมุประชาคมวจิยัครั �งนี� 4.44 .659 มาก 
รวม 4.12 .440 มาก 

 การสาํรวจความพงึพอใจของผูร้ว่มประชมุประชาคมวจิยัมคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารจดัการประชมุ
มาก ( X =4.15 SD=.635) ผูร้ว่มประชมุมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมการประชมุมาก ความพงึพอใจสงูสดุคอื 
การเหน็ประโยชน์โดยรวมของการรว่มประชมุประชาคมวจิยั ( X =4.44 SD=.659) โดยเฉพาะอยา่งยิง
ขอ้เสนอแนะของวทิยากรผูว้พิากษ์ชว่ยเสรมิสรา้งความรู/้ความเขา้ใจเรืองการทาํวจิยัในชั �นเรยีนของทา่น
( X =4.42 SD=.583) แต่ความพงึพอใจทีตําสดุคอื ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักจิกรรมแต่ละชว่ง 
( X =3.80 SD=.660)  
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ภาคผนวก ช  ภาพประกอบกจกรริ ม 
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การปฏบตังานประชมุิ ิ แบบเผชญหน้าของิ เครือขายยอย่ ่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     เครอืขายคณตศาสตร์่ ิ            เครอืขายสขุศึกษาและพลศึกษา่  
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                             เครอืขายภาษาไทย่           เครอืขายวทยาศาสตร์่ ิ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            เครอืขายภาษาตางประเทศ่ ่         เครอืขายสงัคมศึกษาฯ ่  
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การปฏบตังานของเครือขายกลางิ ิ ่  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

เอกสารเครอืขาย่ : คู่มอืปฏบิตังิานเครอืขา่ย คูม่อืปฏบิตังิานบลอ็ก คู่มอืการเขยีนรายงานการวจิยั 
                                     และเอกสารเรยีนรูก้ารวจิยัในชั %นเรยีน 
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 ประสบการณ์ด้านการวจยัที�นอกเหนือจากวทยานพนธ์ิ ิ ิ  
 พ.ศ. 2554-2556 โครงการพฒันาความฉลาดทางสขุภาวะของเยาวชน และครอบครวั ดว้ยพลงั
เครอืขา่ยการศกึษา ทนุสนบัสนุนการดาํเนินงานสาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (คณะ
นกัวจิยัรว่มของมลูนิธเิพืIอพฒันาการศกึษาไทย)  
 พ.ศ. 2551    การวจิยัและพฒันารปูแบบการพฒันาหลกัสตูรแกนกลางสถานศกึษา และการจดัการ 
เรยีนรูคู้ว่จิยั ในชดุโครงการพฒันาโรงเรยีนตน้แบบและจดัการเรยีนรู ้มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา   
(ทนุงบประมาณแผน่ดนิ)  
 2549-2550  การศกึษาเพืIอเสรมิสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูใ้นประเทศไทย  (คณะวจิยัฯ)    
(ทนุสาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา)  
 พ.ศ. 2549   สมรรถนะทางการบรหิารจดัการของผูบ้รหิารระดบัสงูในองคก์รภาครฐั   และภาคเอกชน   
 (ทนุมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา)  
 
นักวจยัรวมิ ่  
 ชื�อ  นางวภิาวรรณ  เอกวรรณนงั 
 ตาํแหนงปัจจบุนั่   อาจารยร์ะดบั 7  

 หนวยงานและสถานที�อยูที�ตดตอได้สะ่ ่ ่ิ ดวก  
 คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา    
     e-mail  wipawan2512@yahoo.co.th 
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ประวตัการศึกษาิ  
ศษ.บ   การวดัและประเมนิผลการศกึษา     มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
ศษ.ม   วจิยัและสถติกิารศกึษา   มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ประสบการณ์ทีIเกีIยวขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยั และงานวจิยัทีIทาํเสรจ็แลว้  
ผลของการทําวจิยัในชั ]นเรยีนต่อลกัษณะการจดักระบวนการเรยีนรูข้องครปูระถมศกึษา  
โรงเรยีนร่วมพฒันาวชิาชพีคร ู มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุน ันทา   ปีทีIพมิพ ์ 2552   
เผยแพร่โดยจดันิทรรศการ  แผ่นพบั  และบทความ   แหล่งทุนมหาวทิยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทา 

 ชื�อ     นางกรรณิการ ์ภริมยร์ตัน์    
         MRS. KANNIKA BHIROMRAT 

           ตาํแหนงปัจจบุนั่     อาจารย ์ระดบั 7 
 หนวยงานที�สามารถตดตอได้่ ่ิ  

  คณะครศุาสตร ์(โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา) มหาวทิยาลยัราชภฏั 
  สวนสนุนัทา 

                       โทรศพัท ์0-2160-1212, 081- 8431637  โทรสาร 0-2160-1212  
    E-mail: bhiromrat@hotmail.com 
 ประวตัการศึกษาิ  

ระดบัการศึกษา สถานศึกษา ปีที�สาํเรจ็การศึกษา 
ศษ.ม. (ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ) สาขาการวจิยัการศกึษา 2548 
วท.บ. (วทิยาศาสตรบณัฑติ) สาขาภมูศิาสตร ์ 2539 

 สาขาวชาการที�มีความชาํนาญพเศษิ ิ   
          1.  การวจิยัทางการศกึษา 
           2.  ภมูศิาสตรก์ายภาพ 
 ประสบการณ์ด้านงานวจยัิ  
 ไดท้าํการวจิยัจาํนวน 5 เรืIอง ทาํหน้าทีIเป็นหวัหน้าโครงการวจิยั ซึIงไดร้บัทนุสนบัสนุนการวจิยัจาก
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา มรีายละเอยีด ดงันี] 
       1. การศกึษาพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของนกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏั 
    สวนสนุนัทา (ปีงบประมาณ 2550) 
       2. จรยิธรรมของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ในศตวรรษทีI 21 (ปีงบประมาณ 2550) 
       3. คณุลกัษณะทีIพงึประสงคท์างจรยิธรรมของนกัศกึษาคร ู(หลกัสตูร 5 ปี) คณะครศุาสตร ์   
     มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา (ปีงบประมาณ 2551) 
       4. การมสีว่นรว่มของชมุชนในการจดัการศกึษาเขตดุสติ กรงุเทพมหานคร (ปีงบประมาณ 2551) 
       5. การพฒันาทกัษะการทาํวจิยัในชั ]นเรยีนของอาจารยโ์รงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
     ดว้ยกระบวนการอบรมเชงิปฏบิตักิาร (ปีงบประมาณ 2552) 
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