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เกริ่นน า 
 
 การวิจัย (Research) ล้วนแล้วแต่เกิดประโยชน์ในวงการต่าง ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งในแวดวงการศึกษา 
หากมองย้อนกลับไปนับปริมาณงานวิจัยทางการศึกษาท่ีผ่านมา จะพบว่า ผลงานวิจัยทางการศึกษามีปริมาณ
ในแต่ละปเีป็นจ านวนมาก มีการใช้จ่ายงบประมาณท่ีสนับสนุนจ านวนมหาศาล แต่ดูเหมือนว่าการน าผลที่ได้
จากการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางการศึกษานั้นน้อยมาก ในแต่ละปีจะมีผลงานวิจัยทางการศึกษาในแต่
ละสาขาจ านวนไม่น้อยทั้งงานวิจัยส่วนบุคคล งานวิจัยของหน่วยงาน/องค์กร งานวิจัยที่นิสิต/นักศึกษาใช้
ประกอบการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ทั้งการศึกษาค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หรือชื่อ
เรียกอย่างอ่ืน ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก แต่คุณภาพการศึกษา หรือกระบวนการพัฒนากลยุทธ์/
นวัตกรรมทางการศึกษาของประเทศก็ยังไปไม่ถึงไหน ณ วันนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องย้อนกลับมาพิจารณาใน
ประเด็นดังกล่าว และมองหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยให้
เป็นผู้น าและก้าวสู่มาตรฐานในระดับสากล และเกิดความคุ้มค่าของการวิจัย  ในบทความนี้ผู้เขียนมีความตั้งใจ
ที่จะน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในมุมมองของนักวิชาการท่ีผ่านประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่
ครูมาก่อน เพ่ือเชื่อมโยงหลักวิชาที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ในสถานการณ์จริง 
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เนื้อความ 
 
   อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ หน้าที่ที่ส าคัญของครูคือสอนกับวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้นกระบวนการวิจัยจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของครู  ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กล่าวถึงการ
วิจัยการเรียนการสอนไว้ในมาตรา ๒๔ และ ๓๐ ดังนี้ 

 

มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
                 (๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ 

อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย                 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี ้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจาก 
สื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท  ต่าง ๆ  

มาตรา ๓๐ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริม 
    ให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

 
 จากการวิเคราะห์ พ.ร.บ. การศึกษา พบว่า มีเจตนาที่จะให้ครูเป็นครูนักวิจัย นั่นคือ มีทักษะในการท า
วิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
โรงเรียน (Classroom Action Research) ซึ่งผู้เขียนคิดว่าน่าจะตรงกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. แต่สภาพการ
ท าวิจัยของครูในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าวิจัยเพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ ส่วนใหญ่กับ
กลายเป็นวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่  ใช้ประชากรที่มีขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน แต่บางครั้งเกิด
ประโยชน์กับนักเรียนในบริบทนั้น ๆ น้อยมาก ผู้เขียนขอเรียกสภาวการณ์ในลักษณะนี้ว่า สภาวะ “มีผลงาน 
(วิจัย) แต่ไม่มีผลงาน” ซึ่งขออธิบายรายละเอียดดังนี้ ในแนวปฏิบัติการประเมินเพ่ือเข้าสู่วิทยฐานะของ
ข้าราชการครูในยุคปัจจุบัน ที่จะต้องมีผลงานวิจัยประกอบการประเมิน ท าให้มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนเกิดข้ึน
ในช่วงเทศกาลของการประเมินหลายเรื่อง หากแต่ว่าผลงานวิจัยเหล่านั้นเป็นการด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนจริงหรือ หรือเป็นเพียงผีกชีที่ปลูกเพ่ือตบตาผู้ประเมิน ในบางครั้งอาจมี
ลักษณะ “งานวิจัยฉีกปก” ที่ครูบางกลุ่มต้องการเพียงเพ่ือผลงานประกอบการประเมินเท่านั้น หาเป็นผลงานที่
เกิดข้ึนกับตัวผู้เรียนไม่ 
 หากมองย้อนกลับไปดูกระบวนการในการพัฒนาครูเพ่ือให้เป็นครูนักวิจัยนั้น มีวิธีการหรือกลยุทธ์ใน
การพัฒนาหลายวิธี แต่ที่มักนิยมใช้ก็คือ “การฝึกอบรม” ซึ่งจากการสอบถามคณะครูหลายท่าน พบว่า ครูแต่
ละคนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งเชิงปฏิบัติการและไม่ปฏิบัติการอยู่ไม่น้อยครั้ง แต่ก็หาได้ท าให้ครูสามารถผลิตผล
งานวิจัยได้เป็นชิ้นเป็นอัน ท าให้เกิดการสูญเปล่าของงบประมาณที่ลงทุนไป การพัฒนาครูให้เป็นครูนักวิจัยนั้น
ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะกระบวนการวิจัยจะเป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและเกิดความยั่งยืนของการพัฒนา ดังนั้นหากโรงเรียนใดกอปรด้วยครูที่เป็นครู



นักวิจัยแล้วกม็ีแนวโน้มที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดีอีกด้วย  ในการพัฒนาครูนักวิจัยของโรงเรียน
ที่ด าเนินการแล้วสามารถเห็นผลของการพัฒนาได้อย่างชัดเจนและประสบผลส าเร็จมีอยู่หลายแห่ง บางแห่งได้
ค้นพบวิธีการพัฒนาครูให้เป็นครูนักวิจัย โดยนอกจากจะใช้วิธีการฝึกอบรมแล้วทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีการ
เข้าค่ายการเขียนรายงานการวิจัย โดยฝ่ายวชิาการจะจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้พร้อม เช่น แบบฟอร์มการ
เขียน หนังสือประกอบการอ้างอิง โดยฝ่ายวิชาการจะนิเทศให้ความรู้ทีละองค์ประกอบของรายงาน แล้วให้ครู
ฝึกเขียนทีละเรื่อง ตั้งแต่ปัญหาและความเป็นมา เอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีด าเนินการ ผลการด าเนินงานและ
อภิปรายผล นอกจากนั้นในขณะที่ด าเนินการวิจัยก็จะมีทีมงานจากฝ่ายวิชาการคอยให้ความช่วยเหลือทุก
ขั้นตอนของการวิจัย เช่น ในขั้นตอนของการเขียนโครงร่างการวิจัยฝ่ายวิชาการจะให้ค าแนะน าในการวางแผน 
และชี้แนะ ตลอดทั้งนเิทศความเข้าใจในวิธีการ ในขั้นตอนของการน านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการได้ให้การนิเทศช่วยเหลือครูเป็นอย่างดีด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การให้
ค าปรึกษา การจัดท าเอกสารเผยแพร่ การน าตัวอย่างแบบอย่างมาให้ศึกษา การอ านวยความสะดวกด้านสื่อ 
หนงัสือให้ค้นคว้า ซึ่งครูจะต้องบันทึกผลการพัฒนาไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในขั้นตอนนี้ฝ่ายวิชาการได้
เปิดคลินิกวิชาการบริการแก่คณะครูด้วย ส่วนขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจัยนั้นได้จัดท าแบบฝึกส าเร็จรูปให้
ครูได้ด าเนินการเป็นขั้นตอนจากง่ายไปยาก ตั้งแต่บทท่ี 1-5 จนครูสามารถเขียนรายงานวิจัยได้ นอกจากนั้นใน
การด าเนินการวิจัยยังต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมระบบไตรภาคี คือให้ผู้ปกครอง โรงเรียน และนักเรียนมาร่วม
วางแผนการแก้ปัญหาการเรียนรู้อีกด้วย  ผลการด าเนินงาน พบว่า ครูสามารถใช้กระบวนการวิจัยแก้ปัญหา
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม, มีผลงานในรูปของงานวิจัยในชั้นเรียน นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยเฉพาะนิสัยรักการค้นคว้า รักการท างาน รู้จักท างานเป็น
หมู่คณะ โรงเรียนเกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และมีการบริหารเชิงระบบ, ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีกับ
โรงเรียน พอใจและไว้วางใจในการบริหารงานของโรงเรียน 
 หากพิจารณาปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จแล้ว พบว่า การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย 
ต้องจัดสภาพที่เอ้ือต่อการวิจัยในชั้นเรียนของครู โดยเน้นให้ครูได้ปฏิบัติจากสภาพจริง, มีการวางแผนที่เป็น
ระบบ ใช้การนิเทศแบบกลัญาณมิตร คอยก ากับ ติดตาม ให้การช่วยเหลือครูในการด าเนินการวิจัย และใช้
หลักการมีส่วนร่วมของผู้ส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วย หากโรงเรียนสามารถจัดระบบในการพัฒนาครูดังกล่าวข้างต้นได้
แล้ว ผลงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูก็จะเป็นผลงานที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง  
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการท่ีจะท าให้เกิดมรรคเกิดผลในการวิจัยทางการศึกษา สามารถด าเนินการโดยการ
พัฒนาทักษะการวิจัยให้กับครู  และอีกแนวทางหนึ่งคือการมุ่งเน้นให้ครูเป็นผู้มีความสามารถในการใช้
ประโยชน์จากผลการวิจัย นั่นเอง ในบทความนี้จะมุ่งเน้นในประเด็นที่สอง จึงขอน าเสนอแนวทางในการ 
ใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในมุมมองของนักวิชาการทีผ่่านประสบการณ์ความเป็นครู 
ดังนี้ 
 



 - สร้างเจตคติที่ดีส าหรับครู ในการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย  ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ส าคัญมาก 
เพราะเจตคติ (Attitude) เป็นตัวแปรส าคัญท่ีท าให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นหากจะส่งเสริมให้ครูใช้
ประโยชน์จากผลการวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ จึงควรที่จะต้องสร้างเจตคติในทางบวก (Positive Attitude) 
เกี่ยวกับการท าวิจัยและประโยชน์ที่แท้จริงของการวิจัยเสียก่อน  จากประสบการณ์ความเป็นครู เพื่อนครูส่วน
ใหญ่มีเจตคติที่ไม่ค่อยดีต่อการวิจัย หลายท่านมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องทีย่าก เพราะคิดว่าการท าวิจัยมีเพียง
รูปแบบเดียว เหมือนกับมีครูบางคน (ในสมัยนั้น) ที่ไปศึกษาในระดับปริญญาโท ก็จะมาเล่าความทุกข์ให้ฟัง
เกี่ยวกับการเรียนและการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งก็คือการวิจัย แต่เป็นการวิจัยที่ใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ซ่ึงจะมีเงื่อนไข แนวทางในการออกแบบการวิจัย และจุดเน้นอีกรูปแบบหนึ่ง ท าให้ครูส่วนใหญ่
คิดว่าเป็นเรื่องยาก ไม่กล้าท า ท าตัวถอยห่าง หลีกหนี ห่างไกล ดังนั้น บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสร้างความ
เข้าใจ ให้ครูมีความคิดรวบยอด (Concept) ที่ถูกต้องในกระบวนการวิจัยเสียก่อน  เมื่อครูมีความเข้าใจที่ไม่
คลาดเคลื่อนในกระบวนการวิจัยแล้ว มีเจตคติที่ดีแล้ว เห็นความส าคัญของกระบวนการวิจัย ครูก็จะมีแรงจูงใจ
ที่จะน าผลการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ และในที่สุดก็จะสามารถใช้กระบวนการวิจัยให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย ท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
 - ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายในการพัฒนาครูนักวิจัย เอื้อต่อบริบทท่ีแท้จริงของครู  การพัฒนาครูให้
เป็นครูนักวิจัย และสามารถใช้ประโยชน์จากกระบวนการวิจัยนั้น ควรจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการพัฒนา
พอสมควร การพัฒนาที่ผ่านมาในบางพ้ืนที่เน้นการฝึกอบรม ซึ่งมีเพ่ือนครูหลายคนที่ผ่านการฝึกอบรมหลาย
ครั้งแล้ว  การฝึกอบรมส่วนใหญ่ก็คล้าย ๆ เดิม ก็คือมีวิทยากรมาบรรยายแล้วก็จบ ยังขาดกระบวนการก ากับ
ติดตามครู เพ่ือที่จะสามารถส่งเสริมให้ครูมีทักษะการวิจัย ให้ครูสามารถใช้ผลการวิจัยต่าง ๆ มาแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาที่หน้างานของตน ซึ่งก็คือการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่งเป้าที่ตัวนักเรียนต่างหาก  ดังนั้น
วิธีการการพัฒนาครูคงไม่ใช่การฝึกอบรมเป็นค าตอบสุดท้าย เพื่อใช้งบประมาณท่ีมีอยู่ให้เป็นไปตามแผนฯ 
และวงรอบปีงบประมาณ  อนึ่งการพัฒนาครูในประเด็นดังกล่าวก็ไม่จ าเป็นที่ครูทุกคนจะต้องได้รับวิธีการหรือ
กลยุทธ์เดียวกัน ขึ้นอยู่กับเหตุว่าที่ไม่สามารถท าวิจัยได้ เพราะเหตุใด  หากมีเหตุมาจากความไม่เข้าใจก็แก้ที่
การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  หากเหตุมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออ านวย  การไม่สนับสนุนของผู้บริหาร  
การไม่เห็นความส าคัญของการวิจัย  การมีภารงานที่หนักจนเกินไปของครู  การขาดแคลนแหล่งค้นคว้าที่
จ าเป็นในการวิจัย  การขาดพ่ีเลี้ยงที่ให้การแนะน าในการวิจัย  และอ่ืน ๆ จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ที่จะท าให้ครู
สามารถใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไดน้ั้นไม่ได้มีเพียงกลยุทธ์เดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
เหตุหรืออุปสรรคต่างหาก ดังนั้น บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาใคร่ครวญเหตุต่าง ๆ ให้ดีเสีย
ก่อนที่จะออกแบบกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาครูเพ่ือให้เป็นครูนักวิจัย 
 
 - เน้นรูปแบบการสังเคราะห์และเผยแพร่ผลการวิจัยแบบมุ่งเป้า  หากเรามีวัตถุประสงค์ในการเน้น
การใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยนั้น บางครั้งอาจจะไม่จ าเป็นต้องเน้นพัฒนาครูให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพที่มุ่งเน้น



การสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ แต่สิ่งที่ส าคัญมากกว่านั้น คือ จะท าอย่างไรให้ครูมีความเข้าใจและเกิดทักษะใน
การน าผลการวิจัยไปใช้ในหน้างานหรือในชั้นเรียนของตนเองได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์มาก เพราะการ
วิจัยเป็นกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งความรู้ความจริง โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ นั่นคือ โอกาสที่
จะเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ จะน้อยกว่าวิธีการอ่ืน ๆ การตัดสินใจต่าง ๆ ก็มีโอกาสพลาดพลั้งน้อยเป็นต้น แต่สิ่ง
หนึ่งที่พึงระลึกอยู่เสมอคือ การเข้าถึงข้อมูลผลการวิจัยของครูมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ จากประสบการณ์
การเป็นครู พบว่า ภาระหน้าที่ของครูที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีมากมาย โดยเฉพาะโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีครูต่ ากว่าเกณฑ์ ครูต้องมีหน้าที่หรืองานพิเศษที่เพ่ิมมาจากงานสอนหลากหลายภารกิจ กิจกรรมต่าง ๆ 
ที่จัดขึ้นของชุมชนล้วนแล้วแต่เก่ียวข้องกับโรงเรียนทั้งสิ้น ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเป็นภารกิจหน้าที่ของบุคลากร
ในโรงเรียนที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยตลอด กล่าวง่าย ๆ คือ ทุกกระทรวงทบวง กรม แทบจะมาใช้บริการของ
โรงเรียนเกือบทั้งหมด เช่น เอกซเรย์ยาเสพติด รณรงค์ก าจัดยุงลาย แห่เทียนพรรษา แข่งขันกีฬา อบต. เป็นต้น 
ดังนั้นโอกาสที่ครูจะใช้เวลาที่โรงเรียนในการสืบค้นเพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัยมาวางแผน ออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่อนข้างจะมีข้อจ ากัดพอสมควร  ในส่วนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีคณะกรรมการ
ในการวิเคราะห์/สังเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยที่พร้อมเสิร์ฟ สื่อสารกับครูให้เข้าใจได้ง่าย ที่
ส าคัญคือต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ หากจะเปรียบเปรยก็น่าที่จะใกล้เคียงกับ Catalog ที่
น าเสนอให้คุณครูเข้าใจ และรู้เท่าทันในพัฒนาการของวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งเป็นผลผลิตจากการวิจัย และ
สามารถเลือกและน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ตัวอย่าง Catalog เช่น 



รายการ ชื่อนวัตกรรม สรรพคุณ กลุ่มท่ีใช้ ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวัง การสืบค้นเพิ่มเติม 

1 A (ชื่อสมมุติ) สามารถส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ได้ดี 

เหมาะสมที่จะใช้กับ
นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

นวัตกรรมนี้จะส่งผลดี
หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลา
อย่างน้อย 3  เดือน 

คุณครูที่ใช้นวัตกรรมนี้ในการ
จัดการเรียนการสอน จะต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทตามที่
ระบุ 

1) Website :……………… 
………………………………… 
2) วารสาร...................... 
........................................ 

2 B (ชื่อสมมุติ) สามารถพัฒนา EQ ได ้ เหมาะสมที่จะใช้กับ
นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษา 

นวัตกรรมนี้จะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากหลาย ๆ 
กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร, 
คณะครู, นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 

การใช้นวัตกรรมดังกล่าวต้อง
ได้รับการยินยอมและสมัคร
ใจจากนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

1) Website :……………… 
………………………………… 
2) วารสาร...................... 
........................................ 

 
 จากตารางจะเห็นได้ว่าเป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการค้นพบนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาที่ครูสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ได้  เช่น 
คุณครูสมศรีสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีปัญหาที่เกิดกับนักเรียนคือความคิดสร้างสรรค์ ก็สามารถท่ีจะน านวัตกรรม A มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
โดยสามารถไปศึกษารายละเอียดจากงานวิจัยดังกล่าวได้ มีความสะดวกในการเลือกใช้นวัตกรรม และมีโอกาสที่จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เพราะเป็นนวัตกรรมค้นพบ
พัฒนา และตรวจสอบจากกระบวนการวิจัยมาแล้ว ดังนั้น การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยการวิจัย ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นนักวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เอง
ทั้งหมด หากแต่คุณครูต้องมีความสามารถในการคัดสรรและเลือกใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยที่ผ่านมาในการพัฒนาการของตนนั่นเอง 
 
 
 



 - สร้างวัฒนธรรมการจัดการศึกษาที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน (Research Based) การเปลี่ยน
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก แต่หากปรับเปลี่ยนได้จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน การปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
ของฝ่ายต่าง ๆ เช่นเดียวกัน หากการด าเนินการต่าง ๆ มีวัฒนธรรมที่ตัดสินใจหรือเลือกแนวปฏิบัติที่อยู่บน
พ้ืนฐานของผลการวิจัยแล้วนั้น จะท าให้มีโอกาสเสี่ยงของความผิดพลาดลดน้อยลงได้  เช่น การจัดครูเข้าสอน
ของผู้บริหาร โดยอาศัยผลการวิจัยที่ผ่านมา เช่น ครูที่มีความเหมาะสมในระดับชั้น ป. 1 ควรมีคุณสมบัติ
อย่างไรเหมาะสมที่สุด รูปแบบการจัดการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูไม่ครบชั้นควรเป็น
อย่างไร เป็นต้น รวมทั้งการใช้ผลการวิจัยเพื่อการจัดการเรียนการสอนของครู เช่น จะจัดการอย่างไรกับกลุ่ม
นักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบ, วิธีการใดท่ีจะท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้, จะแก้ปัญหา
นักเรียนที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากลุ่มเพ่ือนได้อย่างไร, การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองควรมีลักษณะอย่างไร, จะท าอย่างไรให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้น อื่น ๆ 
จะเห็นได้ว่าการท างานโดยอาศัยองค์ความรู้จากการวิจัยเป็นฐานนั้นจะก่อประโยชน์อย่างยิ่ง และลดภาวะ
ความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามการที่จะสร้างวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคคลทุกฝ่ายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารขององค์กรที่ต้องเอาจริงเอาจังและท าให้เป็น
แบบอย่างและต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และจะเกิดวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรในท่ีสุด 
 
บทสรุป 
 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดผู้เขียนได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมการใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
หลาย ๆ แนวทาง ได้แก่ การสร้างเจตคติท่ีดีของครูในการใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้, การหา
กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะการวิจัยของครู, การมีกระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ จาก
ผลการวิจัยที่มีรูปแบบการน าเสนอและเผยแพร่ที่ง่ายต่อการเข้าใจ เข้าถงึและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และสิ่ง
ส าคัญคือการสร้างวัฒนธรรมการท างานที่อาศัยผลการวิจัยเป็นฐาน ผู้เขียนเชื่อว่าด้วยบริบทของครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากมีแนวทางตามที่เสนอในบทความนี้น่าทีจ่ะเอ้ือต่อการน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็น
ความคุ้มค่าของการวิจัย ที่ส าคัญการพัฒนาดังกล่าว จะส่งผลต่อระบบอ่ืน ๆ ด้วยนอกจากระบบการศึกษา ซึ่ง
จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมอีกด้วย 
 


