
 

 

บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วขอ้ง 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของครูตามแนวคิดของไวก็อตสก้ีโดยใช้หลักการ        
เป็นหุ้นส่วน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารต่าง ๆ  และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อให้
ครอบคลุมเน้ือหาซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย 

 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพครู  
 2.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ของไวก็อตสก้ีเก่ียวกับพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ 
 2.3  แนวคิดและหลักการการเป็นหุ้นส่วน 
 2.4  แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ  
 2.5  แนวคิดเก่ียวกับการประเมิน และการประเมินสมรรถนะของครู 
 2.6  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพครู 
     
 ครูเป็นปัจจัยสําคัญในระบบการศึกษาและเป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุดในการจัดสภาพแวดล้อม การ
เรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (Sönmez, 2001: 36; Çelikten, Anal 
and Yeni, 2005: 208 Quoted in Uçgun, 2011: 115)  ในหลาย ๆ ประเทศได้มีการกําหนดสมรรถนะ
และมาตรฐานวิชาชีพครู และได้นํามาใช้ในการพัฒนาให้กับครูผู้สอน ตลอดจนการนํามาใช้กับหน่วยงานที่
ทําหน้าที่ผลิตครู (Kaskaya, 2012: 800)  รวมถึงประเทศไทยซ่ึงได้มีการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นไปที่ตัว
ครูผู้สอน ส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
ความคาดหวัง หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร รวมถึงมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและ
ระดับชาติ   ในช่วงระยะเวลา 10  ปีที่ผ่านมาได้มีการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาความเป็นครูมือ
อาชีพโดยเน้นประเด็นหลัก ๆ ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อครู    การ
เปล่ียนแปลงเจตคติที่มีต่ออาชีพครู และการสร้างนวัตกรรมทางการเรียนการสอน  มากกว่าการศึกษาผล
หรือกระบวนที่จะทําให้การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพเดินหน้าต่อไปได้ (Desimone, 2011: 68)  ดังนั้น
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เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของการเป็นครูมืออาชีพ  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับความหมายของครูมืออาชีพ และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ โดยมีรายละเอียดตามลําดับ
ดังน้ี 

 2.1.1  ความหมายของครูมืออาชีพ  
     
   คําว่า ครูมืออาชีพ (Professional teachers) มีความเก่ียวข้องกับคําว่า การเรียนการ
สอน  การเป็นผู้แนะแนวทางและผู้สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน (Ball and Cohen, 1996; 
Remillard, 2005 Quoted in Desimone, 2011:69)  ซึ่งสอดคล้องกับมอร์โรย์ (Morrow, 2007: 75 
Quoted in James, 2010: 68) ที่กล่าวว่า ครูมืออาชีพคือครูที่มีสมรรถนะและเช่ียวชาญทางด้านการ
สอนและสอดคล้องกับอัคกัน (Uçgun, 2011: 116) ที่กล่าวถึงครูมืออาชีพว่าควรมีความเชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาที่สอน มีความสามารถในการใช้ภาษาและตัวเลข ให้การยอมรับนับถือตนเอง ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณในวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพและยังสอดคล้องกับวราสิดาสและเซมบีลาส (Vrasidas and 
Zembylas, 2004: 326) ที่กล่าวถึงครูที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพจะเป็นผู้ที่
เตรียมหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพผลและตัดสินใจเรื่องการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  ในขณะที่บรุน
เนอร์ (Brunner, 1976 Quoted in Kobalia and Garakanidze, 2010: 105) ได้สรุปองค์ประกอบ 9 
ประการที่แสดงถึงสมรรถนะครูมืออาชีพดังน้ี  1) การมีอารมณ์มั่นคง  2) การยอมรับตนเองในทางบวก  
3) การทําแผนจัดการเรียนรู้ที่มีระบบ ระเบียบ   4) การใช้หลักการมีส่วนร่วมกับนักเรียน  5)  การใช้
หลักการบริหารจัดการ  6) การหลีกเล่ียงวิธีการที่ไม่ยืดหยุ่น  7) การใช้กระบวนการกลุ่ม  8) การใช้ส่ิงเร้า
ที่หลากหลาย  และ 9) การปรับตัวและยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ (เจตคติที่มีต่อนักเรียน การกําหนด
เป้าหมายและวิธีการสอน) ส่วนดีทริชและคณะ (Dietrich et al., 1983 Quoted in Kobalia and 
Garakanidze, 2010: 105-106) เสนอว่าสมรรถนะครูมืออาชีพควรมี 9 ประการดังน้ี 1) การควบคุม
ตนเอง  2) การมีอารมณ์มั่นคง   3) การมีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  4) การมีความเมตตาและ
เห็นอกเห็นผู้อื่น  5) การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   6) การมีความรับผิดชอบ   7) การใช้การมีส่วนร่วม   8) 
การมีความเชื่อมั่นในตนเอง และ 9) การยอมรับตนเองในทางบวก  เช่นเดียวกับวิชัย แหวนเพชร (2553: 
9) ได้สรุปคุณลักษณะของครูยุคใหม่ที่สําคัญดังน้ี มีความรู้ดี  เป็นคนดี  สอนเก่ง  มีจิตวิญญาณความเป็น
ครู  มีจรรยาบรรณวิชาชีพและบุคลิกลักษณะดี   
  โดยสรุปความหมายหรือคุณลักษณะของครูมืออาชีพ หมายถึง ครูที่มีสมรรถนะและ
เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาที่สอน   กระจ่างชัดเรื่องหลักสูตร   มีเทคนิคและกลวิธีในด้านการจัดการเรียนรู้     
มีจิตวิญญาณความเป็นครู   ตลอดจนประพฤติและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
หรือตามมาตรฐานวิชาชีพ   
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 2.1.2  การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
 
          การพัฒนาทางวิชาชีพครูน้ันได้รับการยอมรับว่าเป็นกระบวนการที่สําคัญต่อการพัฒนา
ทางการศึกษา และจะต้องมีการพัฒนาและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง (Bransford and Schwartz, 1999 
Quoted in Morewood et al., 2010: 201)  ทั้งนี้เพราะครูผู้สอนมีบทบาทสําคัญในระบบการศึกษา
ของทุกประเทศ นําพาให้การศึกษามีคุณภาพ  พัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้ประสบความสําเร็จ มีทักษะทาง
สังคมตามที่สังคมและประเทศชาติต้องการ รวมถึงความสามารถอ่ืน ๆ ที่จําเป็นสู่การประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Devjak et al., 2009: 61-62)  ดังน้ันครูผู้สอนจึงต้องให้ความสําคัญและสนใจที่จะ
พัฒนาความเป็นมืออาชีพของตนอยู่ตลอดเวลาให้มีความรู้ที่ลุ่มลึกเกินกว่าที่ได้ศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ที่ตนเองสําเร็จการศึกษา  แต่ปัจจัยและอุปสรรคสําคัญที่มีส่วนทําให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพของการ
พัฒนาทางวิชาชีพครู ได้แก่ 1) ทรรศนะที่แตกต่างกันของความหมาย  “ การพัฒนาสู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ ” โดยมีความเชื่อว่า การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ เป็นการพัฒนาครูสู่การเป็นครูที่ดี  เชี่ยวชาญ
เนื้อหาและการสอน ซึ่งกัสกีย์ (Guskey, 1999 Quoted in Hough, 2011:  132) อธิบายว่าการพัฒนาสู่
ความเป็นครูมืออาชีพน้ันควรเป็นการพัฒนาให้ไปสู่ส่ิงที่ดีกว่าหรือดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ   2) 
การมองข้ามความสําคัญของการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ และกระบวนการ
การเปลี่ยนแปลงทางการทํางานในวิชาชีพของครูผู้สอน (Cohen and Hill, 1998, 2000; Kennedy, 
1999; Wang et al., 1999 Quoted in Guskey, 2002: 382)  ซึ่งเรื่องดังกล่าวน้ี กัสก้ี (Guskey, 2002: 
382) ได้อธิบายว่า การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ควรจะมีการออกแบบเพื่อกระตุ้นการเปล่ียนแปลง
ทางความคิด ทัศนคติ ความเช่ือและการรับรู้ของครูผู้สอน  ซึ่งกระบวนการการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้
สามารถนําไปสู่การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมภายในชั้นเรียน และหลักปฏิบัติต่าง ๆ ทางการเรียนการ
สอนของครูผู้สอน ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

กัสคีย์และยูน (Guskey and Yoon, 2009: 498-499) ได้กล่าวถึงประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาความเป็นครู ดังต่อไปน้ี 

1.  เริ่มต้นด้วยเป้าหมายของการพัฒนา  ตัวชี้วัดหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสําเร็จตาม
เป้าหมาย ซ่ึงเป็นสิ่งที่สามารถรวบรวมและอธิบายด้วยกระบวนการที่มีหลักเกณฑ์หรือตรวจสอบด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้      
  2.  การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีและแนวทางการปฏิบัติที่ได้จากผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้ให้คําปรึกษา   
         3.  การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ ควรเร่ิมต้นที่หน่วยของบริบทขนาดเล็ก  มีการควบคุมอย่าง
ระมัดระวัง   มีการออกแบบในการทดสอบเพื่อดูประสิทธิผลก่อนที่จะดําเนินการในบริบทการสอนขนาด
ใหญ่ซ่ึงจะต้องใช้ทั้งงบประมาณ เวลา และแหล่งทรัพยากรจํานวนมากต่อไป    
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 4. การติดตามผลการพัฒนา เป็นการตรวจสอบผลของการพัฒนา หรือการเปล่ียนแปลง
ที่เกิดข้ึนจากการนําแผนไปทดลองใช้   ทบทวนปรับปรุง แก้ไขกลวิธีและแนวทางปฏิบัติของแผนให้
เหมาะสม  ตลอดจนการศึกษาแนวทางใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูต่อไป 

ซูซูฟสกี้ (Zuzovsky, 2001: 134)  กล่าวว่าการจะให้ความหมาย การพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพ ควรพิจารณาประเด็น 3 ประการ ดังต่อไปนี้คือ  1) กระบวนการพัฒนาเป็นแบบใด เช่น มี
ลักษณะ ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป หรือมีลักษณะที่ชัดเจนสอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา   2) การ
ดําเนินการเป็นไปตามแนวคิด หรือมโนคติของการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพหรือไม่อย่างไร  และ 3) 
กระบวนการพัฒนาเก่ียวข้องกับบริบทสถานศึกษา  ช้ันเรียนที่ครูผู้สอนปฏิบัติงานอยู่หรือไม่   ซึ่งประเด็น 
3 ประการน้ีจะมีผลต่อการให้ความหมายของและแนวทางการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพให้มีความ
เหมาะสมต่อไป 

บูลล์ (Bull, 1994 Quoted in Wichadee, 2011: 14) ได้เสนอหลักการสําคัญ 5 
ประการเพื่อการเป็นครูมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาโรงเรียน ดังน้ี 

1. การใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เป็นการให้ครูมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมและ
นําไปใช้ในการพัฒนาตนสู่ความสําเร็จต่อไป   

2. การใช้การฝึกฝนและการติดตามกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  
3. การร่วมมือระหว่างเพื่อนครูในการพัฒนาตนเอง เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่าง

เพื่อนครูคนอื่น ๆ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเพื่อนครูด้วยกันในเรื่องการสอน การจัดการชั้น
เรียน เป็นต้น 

4. การเรียนรู้สิ่งใหม่ในชีวิตประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ  
5. การดูผลย้อนกลับจากนักเรียน  ครูผู้สอนควรมีการประเมินตนเองโดยพิจารณาจาผล

ย้อนกลับจากนักเรียน ที่สําคัญควรใช้เครื่องมือในการประเมินผลตนเองหลาย ๆ ลักษณะ ไม่ใช่แค่เพียง
แบบสอบถามที่มักจะใช้กันเป็นประจําเท่านั้น 

ชาร์ลตัน (Charlton, 2009: 337-348) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
ด้านการสอน โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากการกํากับตนเอง (Self-directed learning) ผ่านการทําแผนพัฒนา
ตนเอง   ชาร์ลตันอธิบายเพิ่มเติมว่าแผนการพัฒนาตนเองไม่มีแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับการ
ออกแบบของแต่ละบุคคล  แต่สิ่งสําคัญได้แก่ความสะดวกและง่ายต่อการลงรายละเอียด รวมถึงหัวข้อ
หลักที่ควรมีในแบบฟอร์ม เช่น  หัวข้อที่ต้องการพัฒนา/เรียนรู้    กิจกรรมในการเรียนรู้   การประเมินผล
กิจกรรม เป็นต้น   สําหรับขั้นตอนในการวางแผนพัฒนาตนเองเป็นไปตามวัฏจักร ดังภาพที่  2.1 ต่อไปน้ี 
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ภาพที่ 2.1  วัฏจักรการวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ 
แหล่งที่มา : Charlton (2009: 337-348) 
 

 ในการจัดทําแผนพัฒนาตนเองอาจสร้างความยุ่งยากและวิตกกังวลกับผู้ที่พึ่งเริ่มหัดทํา  
ดังน้ันชาร์ลตันจึงได้เสนอแนวทางและประเด็นที่ควรมีในแผนการพัฒนาตนเองดังนี้  

1. หัวข้อที่ต้องการเรียนรู้  จะเก่ียวกับความรู้ และทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบ 
อาชีพ  โดยมีความเชื่อมโยงกับนโยบายหรือความต้องการระดับชาติ 

2. กิจกรรมการเรียนรู้  จะเก่ียวข้องกับการเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมน้ัน ๆ รวมถึง
ระยะเวลาที่ต้องเข้าร่วมเพื่อพัฒนาตนเอง 

3. หลักฐานที่แสดงว่าได้รับการพัฒนาตนเองแล้ว ได้แก่ ประกาศนียบัตร   วุฒิบัตร 
4. ผลที่ได้รับการการพัฒนาตน  จะเก่ียวข้องกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  คลาร์ค  (Clarke, 1994: 37-46 อ้างถึงใน ประภาพรรณ  เอ่ียมสุภาษิต, 2548: 29-32) 
กล่าวถึงหลักการที่เป็นกุญแจสําคัญ 10 ประการในการพัฒนาครูไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ดังน้ี 

หลักการที่ 1  สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นโดยตัวของครูเอง   การเปิดโอกาสให้
ครูมีส่วนร่วมตามความสมัครใจของตัวครูเองในโปรแกรมที่โรงเรียนจัดข้ึนเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ   
มีผลต่อความสําเร็จในการนําโปรแกรมการพัฒนาครูไปใช้ มีผลงานวิจัยหลายเรื่องที่ให้ผลสอดคล้องกันว่า
โปรแกรมการพัฒนาครูประเภท one short model  เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน ในช่วงปิด
ภาคเรียนมีผลน้อยที่สุดต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนและการเรียนรู้ของครู    นอกจากน้ีความ
แตกต่างด้านบุคลิกภาพของครู ได้แก่ความรู้   ความเชื่อ  และทักษะตลอดความสามารถในการคิดยืดหยุ่น
ที่ครูแต่ละคนใช้ในช่วงการเข้าโปรแกรมการพัฒนาครู มีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนและ

 

1. ระบุหัวข้อ/ความต้องการในการเรียนรู้ 
 

 

4.  บันทึกและประเมิน                                                       2.  กําหนดจุดประสงค์ใน 
     ผลของกิจกรรม                                                               การเรียนรู้   
                              
 
 

                                      3.  ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
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การเรียนรู้ของครู  ดอยล์และพอนเดอร์ (Doyle and Ponder, 1977) ใช้วิธีเชิงธรรมชาติ (naturalistic 
methods) ด้วยการให้ครูได้สนทนาซักถามกับครูมืออาชีพ และบุคลากรอ่ืนในโรงเรียนในช่วงการเข้า
โปรแกรมพัฒนาครูประจําการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ และให้ครูได้สัมภาษณ์นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาด้านการศึกษาในประเด็นจริยธรรมของครู ในลักษณะที่เป็นอิทธิพล
สําคัญต่อการยอมรับนวัตกรรมใหม่มาเป็นแนวปฏิบัติงานของครู  ผลการวิจัยพบว่า วิธีการเชิงธรรมชาติ
ในการปลูกฝังการยอมรับนวัตกรรมใหม่แบบน้ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนและการเรียนรู้
ของครูอย่างน้อยในด้านการวางแผนการสอน    ผลการวิจัยของดอยและพอนเดอร์ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ฮอลล์และลุคส์ (Hall and Loucks, 1978) ที่พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูไปสู่มืออาชีพ
โดยใช้รูปแบบที่เรียกว่า Concerns-Based Adoption Model (CBAM)  ที่เน้นให้ครูวินิจฉัยความรู้  
ความเชื่อ และความสามารถของตนเองทั้งแบบกลุ่มวินิจฉัยและรายบุคคล  ในข้ันตอนของการพัฒนา
พบว่า รูปแบบพัฒนาครูแบบน้ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนและการเรียนรู้ของครู 

หลักการที่ 2  พัฒนากลุ่มครูมากกว่าครูเป็นรายบุคคล และโรงเรียนตลอดจนชุมชน 
รวมทั้งผู้เรียน  ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมและส่วนสนับสนุน  ฟูลแลน 
(Fullan, 1990) ให้ข้อเสนอแนะว่าโปรแกรมการพัฒนาครูควรอยู่ภายใต้บรรยากาศของวัฒนธรรมการ
ทํางานกลุ่มแบบกัลยาณมิตร  ซ่ึงจะส่งผลต่อความสําเร็จในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครู และนําไปสู่
การนําไปปฏิบัติได้จริง   แมคอีวอย (McEvoy, 1985) ระบุว่า ภารกิจของงานการเรียนการสอนตามปกติ
ของครูในแต่ละวันสามารถผนวกกับโปรแกรมการพัฒนาครู ในรูปการให้ข้อมูลป้อนกลับภายใต้
กระบวนการนิเทศภายใน   การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูเป็นกลุ่มย่อย ๆ เกี่ยวกับ
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ครูนํามาใช้ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค และการเปิดโอกาสให้ครูได้
นําเสนอนวัตกรรมการสอนของตนต่อสาธารณะ 

หลักการที่ 3  ต้องยอมรับว่าในการพัฒนาครูไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ย่อมมีอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาครู คลาร์ค (Clarke, 1991) สรุปอุปสรรค 12 ประการที่เกิดข้ึนได้ใน
กระบวนการพัฒนาครู  โดยจําแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

อุปสรรคที่เป็นปัจจัยภายนอก 
   1. การใช้ทฤษฎีที่ไม่เหมาะสม 
     2. การขาดแคลนการสนับสนุนจากหน่วยงานกลาง  การขาดแหล่งเงินทุน และการขาด

การติดตามผล 
     3. ความล้มเหลวในการสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน 

อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการสถานศึกษาและชุมชน 
               4. การไม่เปิดโอกาสให้ครูแต่ละคนได้มีเวลาศึกษาค้นคว้า  วางแผนการสอนร่วมกันและ
ทํางานร่วมกัน 

     5. วิธีการประเมินผู้เรียนและการประเมินผู้สอนไม่สอดคล้องกับนวัตกรรมที่ใช้ในการ
พัฒนาครู 
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     6. การรับรู้ของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา
และชุมชนต่อนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาครู 

อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับความเช่ือ  ความรู้และการปฏิบัติของครู 
7. การขาดความมุ่งมั่นของครูที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนและการเรียนรู้ 

 8. ความคุ้นเคยและการยึดมั่นในส่ิงที่เคยปฏิบัติก่อให้เกิดการต่อต้านนวัตกรรมใหม่ 
 9. ครูมีความรู้ด้านเน้ือหาวิชาที่สอนและเนื้อหาวิชาครูไม่เพียงพอ 
อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทีมงานในโรงเรียน 
10. การขาดความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับสภาพจริงที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 

 11. การให้ความสําคัญกับการแก้ไขข้อบกพร่องมากกว่าการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุง
และพัฒนา 
 12. การขาดการผสมผสานความรู้เกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้เข้ากับความรู้และ
วิธีการพัฒนาทีมงาน 

หลักการที่ 4  การเรียนรู้แบบอิงประสบการณ์ หรือการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงในลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในช้ันเรียน  เป็นวิธีการที่ได้ผลต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนและการเรียนรู้ของครู  โปรแกรมการพัฒนาครูในลักษณะการอบรมหรือ
สัมมนาในช่วงเวลาส้ัน ๆ  1 หรือ 2 วัน ด้วยการฟังการบรรยายหรือชมการสาธิตของผู้เช่ียวชาญและไม่
การติดตามผล  เป็นวิธีการที่ได้ผลน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครู 

หลักการที่ 5 จูงใจให้ครูมีส่วนร่วมอย่างกระฉับกระเฉงและให้คํามั่นสัญญาใน
กระบวนการ  พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ และให้ครูเต็มใจศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติการสอนโดยใช้
กิจกรรมและงานที่ครูเป็นผู้ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นสําหรับช้ันเรียนของตน   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการที่ครูให้
คํามั่นสัญญาในการรับนวัตกรรมใหม่และนํามาสู่การปฏิบัติจริง คือการได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุน
จากกลุ่มเพื่อน  จากฝ่ายบริหาร   การได้รับประสบการณ์ของการรอบรู้และการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิด
ผลในการปฏิบัติด้วยตนเอง   การปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองอย่างต่อเนื่องทีละน้อยและการได้
เห็นผลกระทบที่มีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (McLaughlin, 1991: 268) 

หลักการที่  6  พึงตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้
มีรากเหง้ามาจากการปฏิบัติจริงในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง และเป็นผลจากการเปิดโอกาสให้ครูได้ไตร่ตรอง 
ตรวจสอบผลการปฏิบัติของตนเอง ด้วยการสังเกตเชิงสร้างสรรค์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน    
โปรแกรมการพัฒนาครูไปสู่มืออาชีพส่วนมากมีเป้าหมายต้องการให้ครูเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้     
ความเช่ือ  เจตคติ   การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของผู้เรียน           
ในกระบวนการพัฒนาจึงมีการสร้างแรงจูงใจให้ครูเกิดความมั่นใจว่าตนเองมีความสามารถที่จะพัฒนา
ศักยภาพในการสอนและเรียนรู้ได้ดีกว่าเดิมได้  และเช่ือว่าผลการพัฒนาดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้เรียน  กระบวนการสร้างแรงจูงใจดังกล่าวทําให้ครูเกิดความมุ่งม่ันและให้คําสัญญากับตนเองในการ
พัฒนาหลักสูตรและการสอน และนําไปใช้ปฏิบัติจริงในชั้นเรียน  ภายหลังที่ครูประจักษ์ถึงผลที่เกิดกับ
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ผู้เรียน  การเปลี่ยนแปลงความเช่ือและเจตคติของครูย่อมมีผลถาวร    โปรแกรมการพัฒนาครูโปรแกรม
ใดก็ตาม ถ้าจัดกระทําให้แปลกออกไปจากสภาพจริงของการปฏิบัติการสอนที่ครูทําตามปกติ  จะส่งผล
น้อยต่อการเปลี่ยนพฤตกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ทอมป์สัน 
(Thompson, 1992: 139)  เสนอว่าการที่ครูได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยการเผชิญปัญหาการเรียนการสอนใน
สภาพจริงด้วยตนเอง และได้ประเมินและจัดระบบความเชื่อของตนใหม่  โดยผ่านกระบวนการคิด
ไตร่ตรอง  ย่อมนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนและการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 

หลักการที่  7  จัดสรรเวลาและเปิดโอกาสให้ครูได้วางแผน  ได้คิดไตร่ตรองทบทวนและ
ให้ผลป้อนกลับเกี่ยวกับความสําเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติการสอนของตนต่อกลุ่ม เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนวิธีการใหม่ที่ดีและเหมาะสมของแต่ละคนให้คนอื่น ๆ รู้ และเพื่อได้อภิปรายถึงปัญหาและ
ทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาตลอดจนวิธีการใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึน 

หลักการที่  8  โน้มน้าวให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนํานวัตกรรมใหม่เก่ียวกับการ
เรียนการสอนมาใช้การจัดโปรแกรมพัฒนาครูที่ครูมีส่วนร่วมในทุกขั้นของการวางแผนและนําแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ จะส่งผลให้ครูบูรณาการเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่ครูได้รับในกระบวนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
จริงในชั้นเรียน 

หลักการที่  9  พึงตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนและการเรียนรู้เป็น
เรื่องที่เกิดทีละน้อยอย่างค่อยเป็นค่อยไป  บางครั้งมีความซับซ้อนหรือยุ่งยาก  ครูจึงอาจเกิดความวิตก
กังวล เกิดความสงสัยหรือขัดแย้ง   การสร้างบรรยากาศของการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ร่วมงานและ
เพื่อนสนิทจึงเป็นเรื่องสําคัญ 

หลักการที่ 10 ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายในอนาคตสําหรับการ
ธํารงรักษาไว้ซึ่งความเป็นครูมืออาชีพของตนเอง   การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องหมายความว่า ครูสามารถสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเองหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมการพัฒนาแล้ว และครูสามารถนําตนเอง
ได้  ตลอดจนเป็นครูเครือข่ายเพื่อไปพัฒนาครูคนอื่น ๆ ได้ 
  ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (ม.ป.ป.) กล่าวว่า การเป็นครูมืออาชีพจะต้องเน้นการสอนให้มี
คุณภาพ เพราะว่าคุณภาพการสอนของครูย่อมส่งผลดีต่อนักเรียนและเยาวชนของชาติ  การประเมิน
คุณภาพของครูจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินจากตัวเด็กและเยาวชนของชาติ  ดังคํากล่าวที่ว่า 
“คุณภาพของเด็ก” สะท้อน “คุณภาพของครู” ดังนั้นครูมืออาชีพควรมีและควรเป็นก็คือต้องเน้น
คุณลักษณะพื้นฐานน่ันคือ ฉันทะ เมตตา และกัลยาณมิตร ซึ่งถือว่าเป็นคุณภาพพื้นฐานที่สําคัญของ
ครู และพัฒนาการสอนของครูซึ่งเป็นภารกิจหลัก โดยเฉพาะการสอนอย่างมีคุณภาพ นั่นคือ ครูมือ
อาชีพ จึงต้องมีคุณธรรมโน้มนํา ทําการสอนอย่างมีคุณภาพ มีภาพลักษณ์ของความเป็นครูดี เพื่อพัฒนา
ศักดิ์ศรีของอาชีพครู 
  โดยสรุปจะพบว่า (1) การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพจะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก 
ถ้าเราสามารถหาจุดที่ครูควรได้รับการพัฒนาและหาทางแก้ไข  (Hill, 2009: 475)  ลักษณะหรือวิธีการ
ของการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพจะมีขั้นตอน  โดยโน้มน้าวการมีส่วนร่วมของครูซ่ึงจะต้องมีการ
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ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะต้องใช้เวลานาน หรืออย่างค่อยเป็นค่อยไปก็ตาม และ (2) การพัฒนา
ความเป็นความมืออาชีพไม่มีวันที่สิ้นสุดและจะอยู่ตลอดในชีวิตประจําวันของครูผู้สอน เป็นเรื่องของ
ครูผู้สอนในการเรียนรู้  สืบเสาะหาความรู้ และร่วมกิจกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและตลอดชีวิต 
(Little, 1993 Quoted in Desimone, 2011: 69; Lieberman, 1995 Quoted in Darling-
Hammond and McLaughlin, 2011: 82)  
 
 2.1.3  การพัฒนาครูด้านการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 
  การทําวิจัยในชั้นเรียน เป็นวิธีการทําวิจัยแนวทางหนึ่งที่เชื่อว่าได้นําแนวคิดการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการที่พัฒนาข้ึนในช่วง ค.ศ. 1940  ซึ่งเกิดจากการทํางานของ Kurt Lewin และ John Collier 
ในช่วง ค.ศ. 1933-1945  จากเอกสารของ Newton และ Burgess (2008 Quoted in Mahani and 
Molki, 2012 : 210) และเอกสารของ McNiff และ Whitehead  (2010 Quoted in Mahani and 
Molki, 2012 : 210) กล่าวถึง Collier ว่าเป็นบุคคลแรกที่มีคนรับรู้ว่าเป็นผู้ค้นพบวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดย
ผลงานวิจัยของเขาจะเกี่ยวข้องกับชุมชนและมีความเชื่อมโยงระหว่างกรอบทางสังคมและการศึกษาของ
คนอเมริกัน  เขาเช่ือว่าว่าวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นวิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่นักวิจัยจะต้องกําหนดปัญหา 
และพัฒนากรอบการแก้ปัญหาที่สามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหา  ในขณะที่ Lewin นักจิตวิทยาและ
นักการศึกษาชาวอเมริกัน ได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลแรกในการกําหนดหลักการและแนวคิดในการ
วิเคราะห์ซ่ึงเป็นส่ิงที่ถูกนํามาใช้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติอย่างมากมายจนถึงปัจจุบัน  Lewin เสนอว่างานวิจัย
สามารถนํามาใช้ในการควบคุมในสภาพแวดล้อมรอบข้าง รวมถึงนักวิจัยสามารถเกิดปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ได้   ผลงานวิจัยของ Lewin ส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องเผชิญ หรือเป็น
ปัญหาที่ต้องแก้ไข โดยเขาใช้วงจรในการวิจัย ได้แก่ การวางแผน   การสืบค้นสืบสอบ  การสังเกต  การ
สะท้อนความคิด และนําผลไปใช้เพื่อปรับปรุง พัฒนา แก้ปัญหาในสถานการณ์น้ัน ๆ  
  ในปัจจุบันวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นเครื่องมือของนักการศึกษาที่ถูกนํามาใช้ในด้าน
การศึกษา เช่น การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่พบในชีวิตประจําวันของครูผู้สอน  ทั้งยังเป็นการ
พัฒนาความเป็นมืออาชีพให้กับตนเอง   ซ่ึง Stephen Corey นักการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียมี
ความเชื่อว่าวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นวิธีการวิจัยที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถนํามาใช้ในวงการศึกษา เพราะ
เป็นการวิจัยที่เป็นการประยุกต์ หรือนําความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาทางการศึกษา ที่สําคัญวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการค้นหาคําตอบเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงไปตรงมา ทั้งน้ีเพราะมีการมุ่ง
ประเด็นปัญหาอย่างเจาะจงมากกว่าการแก้แบบวงกว้างหรือทั่ว ๆ ไป (Newton and Burgess, 2008; 
McNiff and Whitehead, 2010 Quoted in Mahani and Molki, 2012: 210-211) 
  การพัฒนาสมรรถนะวิจัยในช้ันเรียนเป็นเรื่องที่มีศักยภาพที่ควรลงทุนในการพัฒนาครู  
และยังเป็นสิ่งที่ครูพึงพอใจที่จะนําส่ิงเหล่านี้มาพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพให้กับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการ
นําเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณชน  การแสดงความรู้และความก้าวหน้าในวิชาชีพของตน (Alber and 
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Nelson, 2002: 25) ทั้งน้ีเพราะการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูจะนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและ
แก้ไขปัญหา  สร้างความรู้ใหม่ที่ไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน (Young, Rapp, and Murphy, 2010: 10)  

Reason and Bradbury (2001 Quoted in Meerah et al., 2011: 51) กล่าวว่า วิจัย
เชิงปฏิบัติการเป็นเคร่ืองมือที่ถูกนํามาใช้เพื่อช่วยเหลือครูสามารถปรับปรุงความรู้  ทักษะ วิธีการสอน 
และหลักสูตร โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นวิธีการที่เป็นวงจรอย่างเป็นระบบ ซึ่งเก่ียวข้องกับการวางแผน  
การลงมือปฏิบัติ   การสังเกต การประเมิน (รวมถึงการประเมินตนเอง)  และการสะท้อนผลหรือความคิด
ก่อนที่จะวางแผนในวงจรรอบต่อไป  นอกจากนี้ครูจะมีการสะท้อนผลในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีทักษะ
การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพ (Sagor, 2009 Quoted in Meerah et al., 
2011: 51) ทั้งน้ีเพราะวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นแรงกระตุ้นในการเปลี่ยนแปลงทางบวกให้กับครูในการ
ปรับปรุงการเรียนรู้  การทํางานเป็นทีม  สร้างความพึงพอใจในการทํางาน  (Anderson, 2002; Jamil, 
2002 Quoted in Meerah et al., 2011: 51) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีการใช้กิจกรรมการทํางานร่วมกัน
จะช่วยให้เกิดแนวคิดในการออกแบบในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เห็นแนวทางในการวาง
แผนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  เช่น การมีลักษณะปัญหาที่คล้ายคลึงกันในแต่ละชั้น
เรียน ตลอดจนการพัฒนาโรงเรียนในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ  
  อย่างไรก็ตามการวิจัยในชั้นเรียนเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงและอภิปรายในแวดวง       
นักการศึกษาว่า แนวคิดและความหมายของวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นอย่างไร      
มีจุดเหมือนและจุดที่ต่างกันหรือไม่อย่างไร  จึงทําให้เดนแฮม (Denham, 1997) กล่าวว่าการสอนรายวิชา
ระเบียบวิธีการวิจัยในระดับปริญญาตรีอาจเป็นเรื่องที่ยากที่สุด  ธรรมชาติของสาระเนื้อหาในรายวิชานี้มี
ความซับซ้อนและท้าทายผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่สําคัญเป็นเรื่องที่ยากที่จะนําผู้เรียน
เข้าสู่กระบวนการหาคําตอบถ้าคําถามการวิจัยขาดความชัดเจนหรือมีความกํากวม รวมถึงการนําแนวคิด
ทางการวิจัยที่หลากหลายมาใช้ในการค้นหาคําตอบ นอกจากน้ีผู้เรียนจะมีแนวโน้มเกิดความวิตกกังวลและ
ท้อแท้ใจในบางครั้งเมื่อผู้สอนไม่บอกคําตอบที่ถูกต้องให้กับผู้เรียน (McBurney, 1995) 
  แม็คนิฟฟ์และไวท์เฮด (McNiff and Whitehead, 2010 Quoted in Mahani and 
Molki, 2012: 210) อธิบายวิจัยเชิงปฏิบัติการว่าเป็นวิธีการวิจัย ซึ่งผ่านการค้นหาและสืบค้นโดยนักวิจัย 
หรือครูผู้สอนในสถาบันการศึกษา  ที่สําคัญเป็นวิธีวิจัยที่เน้นการวิเคราะห์และการอภิปรายเป็นหลักในการ
ค้นหาคําตอบ  โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาและทําความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สังคมศาสตร์   ในกรณีที่นําวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้ในชั้นเรียนนักการศึกษาอธิบายว่า เป็นการนํามาใช้เพื่อ
ประเมินการจัดการเรียนรู้ของตนโดยพิจาณาจากการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  ยังและคณะ (Young et al., 2010: 1) อธิบายว่าการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติในช้ันเรียนจะเป็น
การนําแนวคิดและการประยุกต์ทฤษฎีมาใช้ในพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการสอนและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับมาฮานีและมอลก้ี (Mahani and Molki, 2012: 209-216) ได้เสนอเกี่ยวกับการ
ยกระดับคุณภาพการสอนและการเรียนรู้ผ่านการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งอาจจัดกิจกรรมที่ทําให้ครูผู้สอน
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ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมผ่านการมีส่วนร่วมกับเพื่อนครูในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนซึ่งเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

Maksimovic (2012: 54-55)  ได้กล่าวถึงลักษณะที่สําคัญของวิจัยเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ 
การแก้ปัญหาที่เฉพาะเจาะจงที่ผู้ปฏิบัติ/ ครูผู้สอน พบและเผชิญในชีวิตประจําวันของตน เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอน  โดยจุดมุ่งหมายของวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเน้นการเปล่ียนแปลงและการ
นํามาซึ่งส่ิงใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพสู่การจัดการเรียนการสอน  การจัดการศึกษา  เป็นการปรับปรุงพัฒนาจาก
สถานการณ์จริง โดยมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทุกคนในสถานการณ์น้ัน ๆ  ส่วน
จุดมุ่งหมายหลักของวิจัยประเภทดังกล่าวน้ีจะเกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อเท็จจริงเชิงคุณภาพทําความเข้าใจ
ในปรากฏการณ์ของผู้เรียนแต่ละคนในการเรียนรู้ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง  แก้ปัญหา โดยจะศึกษาในวิถี
ปรากฏการณ์ที่ไม่ใช่การศึกษาภาพรวม แต่จะเป็นการศึกษาที่เริ่มต้นจากการสนทนา  ร่วมกันวิพากษ์และ
ทําความเข้าใจในปรากฏการณ์มากกว่าการใช้ระบบ ระเบียบทางวิทยาศาสตร์   ที่สําคัญวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นส่ิงที่มีคุณค่าและสนับสนุนระบบโรงเรียน
ทั้งหมด แต่ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องได้แก่ความอดทนของผู้สอนแต่ละคนและการได้รับความช่วยเหลือ
จากผู้เชี่ยวชาญ   อย่างไรก็ตามครูผู้สอนควรแสดงความสามารถในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน   สําหรับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเป็นแบบวงจร (Spiral cycle) ที่เร่ิมต้น
ด้วยการวางแผน  การดําเนินการ   การสังเกต และการสะท้อน  โดยกระบวนการวิจัยดังกล่าวน้ีครูผู้สอน
จะแก้ปัญหาที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจง  มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามปัญหาของตนที่
เกิดขึ้น   การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาเป็นหลักสําคัญของวิจัยเชิงปฏิบัติการ   การเก็บรวบรวมข้อมูลจะ
นํามาใช้เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับในกิจกรรมที่วางแผน เช่น นํามาปรับหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการ
วางแผนให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความความยืดหยุ่นและการตอบสนองที่สร้างสรรค์กับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วม    นอกจากนี้ลักษณะที่เด่นของวิจัยเชิง
ปฏิบัติการไม่ใช่สัมพันธ์แบบ Subject – Object  แต่เป็นความสัมพันธ์แบบ Subject – Subject  
กล่าวคือผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคนจะเป็นคู่คิดที่จะช่วยกันนําพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านการปฏิบัติด้วยกัน 
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนควรได้รับการจูงใจภายในคล้าย ๆ กับการที่
ครูผู้สอนสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้กับตนเองด้วยการพัฒนาตนเอง  ส่ิงสําคัญคือการลงมือทําวิจัย
ด้วยตนเองโดยใช้การร่วมมือร่วมใจกับเพื่อนร่วมงานที่ มีศักยภาพในการทําวิจัย (McNiff and 
Whitehead, 2002: 15) โดยที่ McNiff และคณะ (McNiff, Whitehead and Lomax, 1996: 30) เช่ือ
ว่าการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนควรดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและ
การปรับปรุงจะประสบผลสําเร็จถ้าไม่มีอุปสรรคจากข้อจํากัดขององค์กร  

Carr และ Kemmis (1986: 165) กล่าวว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ปรับปรุงเกี่ยวกับ 3 ด้านดังต่อไปนี้  1) การปรับปรุงการปฏิบัติงาน  2) การปรับปรุงจัดการเรียนการสอน
โดยครูผู้สอน และ 3) การปรับปรุงสถานการณ์ในการปฏิบัติงานของครู ทั้งน้ีกลุ่มที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติ
ดังกล่าวจะเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของวงจรการทําวิจัย  Whitehead (2004: 42) เสนอว่าก่อนอื่น
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เราควรระบุการปฏิบัติที่มักละเลยแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และถามคําถามว่า เราจะปรับปรุงการปฏิบัติใน
เรื่องนั้นอย่างไร   เขาเช่ือว่าเป็นเร่ืองสําคัญที่ควรหาวิธีการที่จะเดินหน้ามากกว่าการยอมรับการผลว่า
ล้มเหลว จากผู้ที่เคยทําในเรื่องน้ันมาแล้ว 

สําหรับการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนหรือวิจัยในชั้นเรียนมีกระบวนการที่ชัดเจน
และเป็นที่ยอมรับได้แก่ 

กระบวนการของ Kemmis และ McTaggart (1988 Quoted in Chou, 2011: 422) 
ซึ่งประกอบด้วย      
   1. การพัฒนาแผนเพื่อปรับปรุง (Plan)       
    2. การนําแผนไปทดลองใช้ (Act) 
    3. การสังเกตและการตรวจสอบผลที่เกิดจากการนําแผนไปใช้ (Observe) 

4. การสะท้อนผลการนําแผนไปใช้และปรับปรุงแผนอีกครั้งหนึ่ง (Reflect) 

โดยจากกระบวนการข้างต้น Lau (2013: 60) ได้ศึกษาและเสนอรูปแบบอย่างง่าย
สําหรับผู้เริ่มต้นทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนควรเริ่มตามกระบวนการของ Kemmis และ McTaggart 
ดังภาพที่ 2.2   

 
 

 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่  2.2  รูปแบบอย่างง่ายในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
ที่มา:  Lau (2013: 60) 

สําหรับรูปแบบอย่างง่ายในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยเริ่มจาก 
การวางแผน (Plan) ได้แก่ การระบุปัญหาการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูลและค้นหา

ข้อเท็จจริง รวมถึงการพัฒนาแผนการดําเนินการ 
การนําแผนไปทดลองใช้ (Act) ได้แก่ การนําแผนที่พัฒนาแล้วไปทดลองใช้หรือสู่การ

ปฏิบัติ 
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การสังเกตและการตรวจสอบผลที่เกิดจากการนําแผนไปใช้ (Observe) ได้แก่ การสังเกต
ผลของการใช้แผนการพัฒนา และวิเคราะห์ แปลผลข้อมูล 

การสะท้อนผล (Reflect) ได้แก่ การสะท้อนผลและปรับแผนการพัฒนาในระยะต่อไป 
การทบทวนและปรับปรุงแผน (Revised the Plan) เป็นการเริ่มต้นวงจรวิจัยเชิง

ปฏิบัติการในรอบต่อไป เป็นต้น 

นอกจากน้ี Lau (2013: 61-62) ได้ศึกษาและรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย         
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน สามารถสรุปได้ดังน้ี 

บันทึกภาคสนาม (Field Notes/ Field Records) ซึ่งจะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสังเกต การสัมภาษณ์ หรือตรวจจากเอกสาร 

Analytic Memos  ใช้การวิเคราะห์ผ่านการคิดที่เป็นระบบจากข้อมูลที่ได้จากการ
บันทึกภาคสนาม 

ไดอารี่ (Diaries) ใช้สําหรับการเขียนอธิบายและตีความที่ได้จากการสังเกต โดยเขียน
แสดงความรู้สึก  ปฏิกิริยาของผู้เรียน ตลอดจนการสะท้อนผลและข้อสันนิษฐานต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น  

การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) จะช่วยให้ได้สารสนเทศที่เกี่ยวกับ
ประเด็นและปัญหาที่กําลังค้นหาคําตอบ เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ผลการประเมิน
คุณภาพของโรงเรียนที่ผ่านมา  ตัวอย่างผลงานของนักเรียน  

หลักฐานภาพถ่าย ทําให้เห็นสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนในช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมที่
อยู่ภายในชั้นเรียน 

เทป วิดีโอ และแบบบันทึก ใช้ในการบันทึกเพื่อเก็บรายละเอียดกิจกรรมในชั้นเรียน แต่
มีผลกระทบอันได้แก่ อาจทําให้นักเรียนวอกแวก ไม่สนใจในการเรียน เป็นต้น 

ผู้สังเกตภายนอก ควรเป็นบุคคลในทีมวิจัยที่คอยสังเกต และบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน 

เทคนิคสามเส้า (Triangulation) ใช้ในการยืนยันผลการวิจัยว่าเที่ยงตรงและน่าเช่ือถือ
มากน้อยเพียงใด  ตลอดจนใช้การสัมภาษณ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพต่อไป    

Preisman (2007 Quoted in Chou, 2011: 422-423) ได้เสนอกระบวนการและ
ขั้นตอนการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้  

    1. การกําหนดสิ่งที่เราต้องการจะปรับปรุงหรือพัฒนาตามบริบทของช้ันเรียน/ โรงเรียน 
    2. ศึกษาค้นคว้าแนวคิดตามที่ต้องการจะปรับปรุงหรือพัฒนา 

3. วางแผนการศึกษา 
    4. นําแผนไปทดลองใช ้

5. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ 
    6. ตัดสินในส่ิงที่ทํากับความรู้ใหม่ที่ได้จากการทําวิจัย 
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ซูเบอร์-สเกอร์ริทท์ และเฟลทเชอร์ (Zuber-Skerritt and Fletcher, 2007 Quoted 

in  Mahani and Molki, 2012: 210) ได้สร้างรูปแบบ CRASP สําหรับการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ  โดย 
CRAPS ได้รับอิทธิพลมาจาก Frankfurt School of Critical Theory  สําหรับรูปแบบดังกล่าวจะเร่ิมต้น
การแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม ด้วยการสืบสอบปัญหาอย่างมีวิจารณญาณผ่านการทํางานร่วมกัน  มีการ
สะท้อนผลการปฏิบัติและชี้แจงให้เหตุผลได้อย่างชัดเจน   มีกระบวนการประเมินและการปฏิบัติในผลงาน
ตนเอง  โดยมีเป้าหมายหลัก ได้แก่การร่วมกันดําเนินการแก้ไขปัญหานั้น ๆ  สําหรับรูปแบบ CRASP มี   
คําแทนตัวย่อดังต่อไปน้ี 

C= Critical 
R= Reflective 
A= Accountable 
S= Self-evaluating 
P= Participative 

  รีฟส์ (Reeves, 2006 Quoted in Sari and Lim, 2012: 29) อธิบายกระบวนการการ
ออกแบบงานวิจัยเป็น 4 ข้ัน พร้อมแสดงเป็นภาพที่ 2.2  ตามลําดับดังน้ี 

  ขั้นที่ 1  วิเคราะห์ปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้จริง ระหว่างผู้วิจัยกับครูผู้สอน 
  ขั้นที่ 2  พัฒนา ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  ขั้นที่ 3  ทดสอบและปรับวิธีการแก้ปัญหาจนได้ผลที่แน่นอน 
  ขั้นที่ 4  ทวนสอบเอกสารและการสะท้อนผลเก่ียวกับการออกแบบการวิจัย  หาแนวทาง
ที่จะนําผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3  กระบวนการการออกแบบงานวิจัย 4 ขั้นของรีฟส์ 
แหล่งที่มา :  Reeves (2006 Quoted in Sari and Lim, 2012: 29) 

 

 

     

 

 

   

การปรับปัญหา  วิธีการแก้ปัญหา  วิธีการวิจัย และการออกแบบการวิจัย 

ขั้นที่ 1 
วิเคราะห์ปัญหา 

ข้ันที่ 2 ค้นหา
วิธีการแก้ปัญหา 

ข้ันที่ 3 ทดสอบ
และปรับวิธีการ 

ขั้นที่ 4 สะท้อนผล 
และนําผลไปใช้ 

www.ssru.ac.th



21 
 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553: 26-38) ได้จัดทําโครงการเพื่อยกระดับ
คุณภาพของครูทั้งระบบ เพื่อสร้างครูที่มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาครูเป็นครูดี มี
คุณธรรม และมีวิทยฐานะสูงขึ้น โดยส่วนหนึ่งของโครงการน้ีมีการจัดทําเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ
หลักและประจําสายงานสําหรับครูผู้สอน  สําหรับสมรรถนะหลักและประจําสายงานพร้อมด้วยตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของครู เป็นดังตาราง 2.1 ต่อไปน้ี 

 
ตารางที่  2.1  แสดงสมรรถนะและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัย     
                 ของครู  
 
สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี 
1. การพัฒนาตนเอง 
(Self- Development) 

1.  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้   
     ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.  การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนา 
     องค์กรและวิชาชีพ 
3.  การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย 

2. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
(Analysis & Synthesis & 
Classroom Research) 

1.  การวิเคราะห์ 
2.  การสังเคราะห์ 
3.  การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 

คุรุสภากําหนดมาตรฐานความรู้และสมรรถนะด้านการวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู้  ดังตารางที่ 2.2 ต่อไปน้ี (สํานักมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ, 2550: 44-50) 

ตารางที่  2.2   มาตรฐานความรู้และสมรรถนะด้านการวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา 

มาตรฐานความรู้ สมรรถนะ 
การวิจัยทางการศึกษา 1. สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียน การสอน 

2. สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน การสอนและพัฒนา 
    ผู้เรียน 

 
การพัฒนาครูจะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ถ้าเราสามารถหาจุดที่ครูควรได้รับการ

พัฒนาและหาทางแก้ไข  (Hill, 2009: 475)  โดยจะต้องหาวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองและการรับรู้
ของครู (He and Cooper, 2011: 99)   มีงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
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ครู  เช่นงานวิจัยของเจมส์ (James, 2010: 66-78)   ซาบานิและคณะ (Shabani et al., 2010: 237-
248) ได้นําแนวคิดของไวก็อตสกี้ (Vygotsky, 1978)  ในเรื่องเก่ียวกับพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ (Zone of 
Proximal Development)  ซ่ึงประกอบด้วยระดับพัฒนาการที่เป็นจริง (Actual Development 
Level) และระดับพัฒนาการที่สามารถจะเป็นไปได้ (Potential Development Level)  โดยในส่วนของ
ระดับพัฒนาการที่เป็นจริง (Actual Development Level) จะมีศึกษาสภาพปัญหา  จุดอ่อนและ
อุปสรรค ของครูที่เป็นตามสภาพที่เป็นจริง เช่นสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนในสภาพที่
เป็นจริงเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง  จากน้ันศึกษาและค้นหาแนวทางพัฒนาครูไปสู่เป้าหมายหรือ
สมรรถนะที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นระดับพัฒนาการที่สามารถจะเป็นไปได้ (Potential Development Level)  
และประเมินสมรรถนะเป็นข้ันตอนสุดท้ายเพื่อยืนยันว่าแนวทางหรือวิธีการที่นํามาใช้นั้นสามารถพัฒนา
สมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูได้ 
 
2.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ในพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ 
 

พื้นที่รอยต่อพัฒนาการ (Zone of Proximal Development: ZPD) เป็นหนึ่งในแนวคิดของ     
ไวก็อตสกี้ (Vygotsky, 1978) ที่อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ  โดย      
ไวก็อตสกี้อธิบายว่าการจัดการเรียนรู้สิ่งสําคัญที่จะต้องคํานึงถึงคือระดับพัฒนาการ 2 ระดับ ได้แก่ระดับ
พัฒนาการที่เป็นจริง (Actual Developmental Level) และระดับพัฒนาการที่สามารถจะเป็นไปได้ 
(Potential Developmental Level) ระยะห่างระหว่างระดับพัฒนาการที่เป็นจริงและระดับพัฒนาการที่
สามารถจะเป็นไปได้ เรียกว่าพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ ดังภาพที่ 2.4 

     
 
 
 
 
 
 
 
                            
             Actual Development Level 
 

ภาพที่  2.4  แนวคิดของไวก็อตสกี้เกี่ยวกับพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ 
แหล่งที่มา :  Wing and Putney (2002: 88) 
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จากภาพที่  2.4  อธิบายได้ว่าระดับพัฒนาการที่เป็นจริงจะเก่ียวข้องระดับความรู้ ความสามารถ
ของผู้เรียนที่สามารถทําได้ด้วยตนเองและปราศจากการได้รับการช่วยเหลือหรือแนะนําจากผู้อื่น ซึ่งอาจ
ค้นหาและตัดสินระดับความรู้และความสามารถดังกล่าวของผู้เรียนด้วยการใช้แบบทดสอบ (Test)  ที่มี
หลายฉบับและเรียงตามความยากง่าย หรือแบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic test)   สําหรับพื้นที่รอยต่อ
พัฒนาการจะเปรียบเสมือนกระบวนที่จะช่วยส่งเสริมและยกระดับความรู้ ความสามารถผู้เรียนไปสู่
พัฒนาการที่สามารถเป็นไปได้ โดยผ่านกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้ที่ดี (Good learning)  หรือได้รับการ
แนะนําจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมากกว่า เช่น จากคําแนะนําของครูผู้สอน  จากการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกับเพื่อนที่เก่งกว่า หรือจากการทําเลียนแบบจากผู้ที่เก่งกว่า  อย่างไรก็ตามนักจิตวิทยาได้ต้ัง
ข้อสังเกตไว้ว่าการทําเลียนแบบตามผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมากกว่า ควรเป็นสิ่งที่ไม่เกินขอบเขตที่
ผู้เรียนจะเกิดความรู้ ความสามารถ โดยพิจารณาจากอายุ วุฒิภาวะและพัฒนาการที่สัมพันธ์กับส่ิงนั้น ๆ
(Cole et al, 1978: 84-89) 

มีงานวิจัยต่างประเทศที่ได้นําแนวคิดของไวก็อตสก้ี (Vygotsky, 1978) ในเรื่องเก่ียวกับพื้นที่
รอยต่อพัฒนาการ (Zone of Proximal Development) มาศึกษาและพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ เช่น 
เจมส์ (James, 2010: 66-78)  ซาบานิและคณะ (Shabani et al., 2010: 237-248)  โดยในส่วนของ
ระดับพัฒนาการที่เป็นจริง จะมีศึกษาสภาพปัญหา  จุดอ่อนและอุปสรรคของครูที่เป็นตามสภาพที่เป็นจริง 
เช่นสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนในสภาพที่เป็นจริงเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง  
จากนั้นศึกษาและค้นหาแนวทางพัฒนาครูไปสู่เป้าหมายหรือสมรรถนะที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นระดับพัฒนาการ
ที่สามารถจะเป็นไปได้ และประเมินสมรรถนะเป็นข้ันตอนสุดท้ายเพื่อยืนยันว่าแนวทางหรือวิธีการที่
นํามาใช้น้ันสามารถพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของครูได้  ในขณะที่งานวิจัย
ภายในประเทศก็ได้มีการนําแนวคิดของไวก็อตสก้ีในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่รอยต่อพัฒนาการมาใช้เป็นกรอบใน
การจัดแนวทางการสอนการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) สี่
ขั้น  ซ่ึงมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าแนวคิดทั้งสองนี้ให้ความสําคัญทั้งกับกระบวนการและผลลัพธ์ของการเรียนรู้ 
ตลอดจนนําไปปรับใช้กับวิธีการเรียนการสอนได้อย่างมากมาย  (ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ, 2552: 41-45)  
อย่างไรก็ตามได้มีการวิพากษ์และต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวคิดของไวก็อตสกี้ในเร่ืองพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ 
ดังต่อไปน้ี (Vygotsky, 1978; Kozulin, 2011: 195-197) 

1. พื้นที่รอยต่อพัฒนาการ (ZPD) เป็นกระบวนทัศน์มากกว่าเป็นวิธีการหรือขั้นตอนที่ชัดเจน  
รวมถึงมีการตีความที่หลากหลายจากนักการศึกษาตามความเข้าใจของแต่ละคน ดังนั้นจึงไม่มีความแน่นอน
ที่จะสรุปถึงแนวทางในการพัฒนาตามที่ได้กล่าวอ้าง  เพื่อให้เกิดความชัดเจนของวิธีการหรือขั้นตอนในการ
พัฒนาสมรรถนะการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู  ผู้วิจัยจึงมีการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 
ด้วยการใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน กล่าวคือมีการสร้างความร่วมมือ  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร  ครู 
และนักวิจัย โดยการจัดเตรียมส่ิงที่เอื้ออํานวย  การให้คําแนะนํา/ข้อเสนอแนะ  การให้แบบอย่าง  การ
ช่วยเหลือและสนับสนุน  การสะท้อนผลการเรียนรู้  การตรวจสอบความรู้ของครูโดยให้ครูเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้  
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ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นการนําหลักการเป็นหุ้นส่วนมาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียนของครู    

2. การประเมินพัฒนาการของผู้เรียนตามแนวคิดของไวก็อตสก้ีขาดความชัดเจนว่ามีเกณฑ์อะไร 
หรือระดับใดที่เป็นระดับพัฒนาการที่สามารถจะเป็นไปได้   ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเกณฑ์ที่เป็นสมรรถนะ
การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนพบว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะของการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในช้ันเรียนของครูจําแนกเป็น  3 ด้าน ได้แก่ความรู้ในด้านการกําหนดปัญหาของการวิจัย   ความรู้ในด้าน
การดําเนินการวิจัย และความรู้ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Lew and Mohsin, 2011: 565-573) 

3.  ประเด็นที่ไวก็อตสก้ีกล่าวว่า ระดับพัฒนาการของผู้เรียนสามารถเพิ่มได้ถ้าได้รับการช้ีแนะ
หรือการช่วยเหลือโดยจําเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญกว่าให้ความช่วยเหลือผู้เรียน โดยการช่วยเหลือจะเป็นช่วงที่
ผู้เรียนกําลังอยู่ในพื้นที่รอยต่อพัฒนาการจนกระทั่งผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจภายในตนซึ่งเป็น
การส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนให้ก้าวไปสู่ขั้นหรือระดับพัฒนาการที่สูงขึ้น   จากประเด็นดังกล่าวเป็นการ
สนับสนุนอย่างชัดเจนว่าหลักการเป็นหุ้นส่วนเป็นตัวแปรจัดกระทําที่สําคัญในการพัฒนาสมรรถนะการทํา
วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู ซึ่งเป็น ZPD  ทั้งนี้เพราะหลักการเป็นหุ้นส่วนเป็นการร่วมกลุ่มของ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู้วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูได้เป็น
อย่างดี 
 
2.3  แนวคดิและหลักการการเป็นหุ้นส่วน 

 
2.3.1  ความหมายของหุ้นส่วน 
 

 หุ้นส่วนหรือความหมายของการมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบของการทํางานร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกลุ่มคนเหล่านี้ต้องพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังความคิดเห็น  การไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
รวมถึงการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร   โดยปกติจุดมุ่งหมายของหุ้นส่วนหรือการมีส่วนร่วมจะเน้นผลลัพธ์
มากกว่าผลผลิตซึ่งมีเป้าหมายคือความสําเร็จ   ซ่ึงทัศนะของคนทั่ว  ๆ ไป จะมองว่าการมีส่วนร่วมจะมี
ความหมายหรือภาพในทางบวก  เป็นการทํางานและสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างร่วมกันอย่างมีคุณค่า 
(Tosti, 2007: 25; Effective partnering, 2003) อย่างไรก็ตามเพื่อให้เห็นภาพของคําว่า หุ้นส่วน เรา
อาจนึกถึงความหมายและลักษณะของการทํางานเป็นทีมก็ได้ (Portsmouth, Scott and Walker, 2000 
Quoted in Bennett and Anderson, 2005: 31)   

 สเมดเลย์ และแวน ลูย (Smedley and Van Looy, 1996 Quoted in Kenny, 2009: 4) 
ได้ให้คําจํากัดความของการเป็นหุ้นส่วน คือการสร้างความสัมพันธ์ เพื่อจุดประสงค์อย่างได้อย่างหนึ่ง โดย
ลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนน้ัน ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละภาคส่วนที่ร่วมมือกัน โดยเน้นในเรื่อง
ของความเท่าเทียมกันเป็นพื้นฐาน   ซึ่งสอดคล้องกับโครเธอร์และลิเมอร์ริค (Crowther and Limerick, 
2000: 41) ที่กล่าวว่าหุ้นส่วนเป็นการดําเนินกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
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อาจเป็นบุคคล หรือเป็นองค์กร  โดยมีการรับรู้เป้าหมาย ตลอดจนการให้อํานาจและมีการพึ่งพาซึ่งกันและ
กันระหว่างหุ้นส่วน 

 
 2.3.2  หลักการเป็นหุ้นส่วน 

 
 บอคเซียและคณะ และโธดี้ (Boccia et al., 2000; Thody, 2000 Quoted in Bennet 

and Anderson, 2005: 32) ได้ให้หลัก 3 ประการของหลักการเป็นหุ้นส่วน ซ่ึงประกอบด้วย  
1. การมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนซ่ึงอาจเป็นบุคคล หรือหน่วยงาน โดยมีโครงสร้างที่ชัดเจน 
2. การกําหนดอํานาจที่สัมพันธ์กัน 
3. ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ 

 โทสที้ (Tosti, 2007: 28) ได้นําเสนอแนวทางการนําหลักการเป็นหุ้นส่วนซึ่งแสดงถึงการ
ปฏิบัติสู่การนําไปใช้ ดังต่อไปน้ี 

1.  ศึกษาศักยภาพของหุ้นส่วน เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติในการมีส่วนร่วม 
     ในข้ันตอนน้ีจะเสนอหลักการที่ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพของการมีส่วน

ร่วม ได้แก่  ความไว้วางใจ เชื่อถือ เปิดใจรับฟัง  การถ่วงดุลอํานาจ และผลลัพธ์ 
2.  การพบกันของกลุ่มที่ต้องทํางานร่วมกันทุกกลุ่ม 
  ในขั้นตอนน้ีจะเป็นกําหนดข้ันของการทํางาน  เป้าประสงค์ที่เป็นภาพสะท้อนทั้งที่เป็น

บวกและลบ 
3.  การพบกับกลุ่มที่เป็นหุ้นส่วน 
  ในขั้นนี้จะเป็นการทบทวนข้ันตอนการทํางานเพื่อไปสู่เป้าประสงค์ 
4.  เผยแพร่ผลการทํางานต่อสาธารณะ 

    ในขั้นนี้จะเป็นการนําเสนอผลการทํางานให้สาธารณะรับทราบ อาจทําในรูปเว็บไซต์  
จดหมายข่าวหรืออื่นตามที่เห็นว่าเหมาะสม  อย่างไรก็ตามโทสที้ (Tosti) ได้สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่สําคัญที่
อาจจะมากกว่าคําว่าการทํางานเป็นทีม คือการทํางานที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์ระหว่างทีม และระหว่าง
หน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา   

 เอพส์ทีน (Epstein, 2010: 89-92) ได้สรุปหลักการเป็นหุ้นส่วนไว้ 5 ขั้น ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1  การสร้างทีมนักปฏิบัติ 
         แนวคิดเก่ียวกับทีมเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างหุ้นส่วน  การสร้างทีมนัก

ปฏิบัติที่เกิดจากหุ้นส่วนเป็นการร่วมกลุ่มสมาชิกที่มีความหลากหลายทําให้ทราบความต้องการในประเด็น
ที่มีการพูดคุย   ในขั้นนี้จะต้องมีผู้นําทีมที่เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกท่านอื่น ๆ ที่สําคัญผู้นําทีมควรมีทักษะ
การสื่อสารที่ดี  เข้าใจหลักการเป็นหุ้นส่วนเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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 ขั้นที่ 2  การได้รับการสนับสนุน 
         ในขั้นนี้เป็นเรื่องเก่ียวกับงบประมาณที่เหมาะสมในการดําเนินงานสําหรับข้ันที่ 1 

เช่น ค่าเบี้ยประชุม  ค่าวัสดุและเอกสารต่าง ๆ ในการดําเนินงาน  รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานไปสู่เป้าหมายของแผนงานที่ต้ังไว้ 

 
 ขั้นที่ 3  การระบุประเด็นเริ่มต้น 
         ในขั้นนี้เป็นการรวบรวมข้อมูล  สารสนเทศ รวมถึงการประเมินเพื่อนําไปสู่การ

ค้นหาประเด็นที่ต้องการปรับปรุงหรือพัฒนา  ซึ่งวิธีการในการค้นหาหรือระบุประเด็นสามารถทําได้หลาย
วิธี ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่  เวลา และบริบทในแต่ละสถานที่  อย่างไรก็ตามเครื่องมือที่ทีม
นักปฏิบัติสามารถใช้ได้แก่ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา  
การโทรศัพท์พูดคุยหรือการสัมภาษณ์  เป็นต้น 

 ขั้นที่ 4  การพัฒนาแผน 
         ในขั้นน้ีทีมนักปฏิบัติดําเนินการพัฒนาแผนจากแนวคิดและเป้าหมายที่ เก็บ

รวบรวมได้จากขั้นที่ 3  โดยในแผนจะต้องมีกิจกรรมที่มีความชัดเจน  รายละเอียดต่าง ๆ ที่สะท้อนถึง
เป้าหมายของการทํางาน 

 ขั้นที่ 5  การดําเนินงานตามแผน 
         ในขั้นนี้จะเป็นการทํางานตามแผน  มีการศึกษาปัญหา อุปสรรคและประเมินผลที่

เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามแผน พร้อมจัดทํารายงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลหรือแนวทางในการแก้ไข 
ปรับปรุงและพัฒนาแผนสําหรับการนําไปใช้ในปีต่อไป     
 อัลเบอร์และเนลสัน (Alber and Nelson, 2002: 25) ได้สรุปประโยชน์ของการเป็น
หุ้นส่วนและการร่วมแรงร่วมพลัง ดังต่อไปน้ี 

1. นักวิจัยได้มีโอกาสให้บริการทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถานศึกษา 
และยังมีโอกาสที่จะได้ให้บริการทางวิชาการในครั้งต่อ ๆ ไป 

2. นักวิจัยได้พบและเห็นสภาพจริงของชั้นเรียนทําให้ได้ข้อมูลในการช่วยเหลือ แนะนํา
ครูผู้สอนที่ประจําการอยู่และที่กําลังจะมาใหม่ในอนาคตสามารถพัฒนาตนเพื่อการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามบริบทช้ันเรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

3. การทําวิจัยโดยใช้การร่วมแรงร่วมพลัง จะส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นให้ครูผู้สอนลงมือ
และปฏิบัติกิจกรรม มากกว่ารูปแบบการรอรับหรือน่ังฟังการบรรยายเพื่อรับความรู้จากนักวิจัยเพียงอย่าง
เดียว 

4. การนําหลักการเป็นหุ้นส่วนมาใช้ จะสร้างหรือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
นักวิจัยและครูผู้สอนต้ังแต่การวางแผนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งเรื่องใด  ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันกําหนด
ปัญหาที่ชัดเจน  กลุ่มเป้าหมาย และประเมินผลการใช้นวัตกรรมที่มีต่อผลลัพธ์ซ่ึงเกิดขึ้นกับผู้เรียน เป็นต้น 
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 ฮับเบอร์และวิลเลี่ยม (Huber and Williams, 2009: 32-33) ได้เสนอยุทศาสตร์สําหรับ
การดําเนินงานโดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน ดังนี้ 

1. การกําหนดเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (Powerful Goals) 
    การกําหนดเป้าหมายน้ันเป็นการกําหนดภารกิจในรูปของผลลัพธ์สําคัญที่ต้องการ ซึ่ง

เป้าหมายควรจะควรมีลักษณะที่ชัดเจน มีเหตุผล และเข้าใจง่าย นอกจากน้ี เป้าหมายควรมีความ
เฉพาะเจาะจง อันจะนําไปสู่การวางกรอบการดําเนินงาน และนําไปสู่การประเมินการทํางาน ใน
ขณะเดียวกันเป้าหมายควรมีความยืดหยุ่นเพื่อง่ายต่อการดําเนินงานตาม  อีกทั้งการกําหนดเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน ส่งผลให้เกิดความอุตสาหะเพียรพยายาม และสามารถนําไปสู่ความคิดเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ต้องการบรรลุผล 
                 2.  การกําหนดวัตถุประสงค์ (Aligned Objectives) 

      วัตถุประสงค์จะถูกกําหนดขึ้นหลังจากการกําหนดเป้าหมายแล้ว  การกําหนด
วัตถุประสงค์นั้นเป็นการนําแนวความคิดจากเป้าหมายที่ได้วางไว้มาขยายรายละเอียดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
การกําหนดวัตถุประสงค์สามารถนําไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรม หรือแผนการดําเนินงาน นอกจากนี้การ
กําหนดวัตถุประสงค์ยังเป็นสิ่งรับประกันความสําเร็จ หรือการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถ
สามารถนําไปสู่การประเมินผลได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
                 3.  การจัดกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริง (Realistic Activities) 

        การจัดกิจกรรมนั้นจําเป็นต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  อีกทั้ง
กิจกรรมควรเป็นกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริง ที่มีเหตุมีผล และมีขอบเขต ตลอดจนควรเป็นกิจกรรม
เชิงลึกและควรที่จะสามารถประเมินได้ 

 4.  การสร้างความเช่ือม่ัน และให้เกียรติซึ่งกันและกัน (Trust and Respect) 
        การเป็นหุ้นส่วนที่ม่ันคงนั้น คือการสร้างพื้นฐานซ่ึงตั้งอยู่บนความเชื่อมั่น และการให้

เกียรติซึ่งกันและกัน โดยเริ่มต้นศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหุ้นส่วนในเรื่องของความต้องการ 
ความสนใจ และวิสัยทัศน์ของหุ้นส่วนเหล่าน้ัน 

   5.  การสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Invested Partners)  
        การเป็นหุ้นส่วนที่สมบูรณ์น้ัน คือการดําเนินงานที่สนับสนุน ช่วยเหลือและ ค้ําจุนกัน ซึ่ง

หุ้นส่วนประกอบด้วยตัวบุคคล และองค์กร ซึ่งทั้งสองภาคส่วนนี้ได้รับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วน  
                6.  การได้รับการสนับสนุนจากผู้ดํารงตําแหน่งสูงหรือผู้นํา (Endorsed by Leadership) 

       การเป็นหุ้นส่วนน้ันควรได้รับการสนับสนุนจากผู้นําระดับสูงจากทั้งสองฝ่ายที่ร่วมมือกัน 
เนื่องจากอํานาจของผู้บริหารระดับสูงน้ันสามารถช่วยให้การดําเนินงานง่ายขึ้น และ สามารถสร้าง
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การเป็นหุ้นส่วนได้ 

   7.  การสร้างความสามารถในการชี้แจง/อธิบาย (Real Accountability)  
    ในขั้นสุดท้ายของการดําเนินงานแบบหุ้นส่วนนั้น ตัวบุคคลจําเป็นต้องสามารถช้ีแจงถึง

ความสําเร็จ หรือประเมินผลการดําเนินงานแบบหุ้นส่วนได้   การช้ีแจงหรืออธิบายถึงความสําเร็จจากทั้ง
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สองฝ่ายที่ร่วมมือกันอาจไม่สามารถเป็นไปได้ในความเป็นจริง แต่การรายงานผล หรือการประเมินจากฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวน้ันอาจเพียงพอ ในกรณีผู้รายงานผล หรือผู้ประเมินเป็นผู้ที่มีอํานาจ และ มี
ทักษะเพียงพอในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วน 

 คิลลอน (Killon, 2011: 11-12)  กล่าวว่าการเป็นหุ้นส่วนที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น
จําเป็นต้องวิเคราะห์และคํานึงถึงจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมการเป็นหุ้นส่วน   คิลลอนได้เสนอว่าการเป็น
หุ้นส่วนนั้นสามารถนํามาซึ่งโอกาสและความเสี่ยง  ดังน้ันผู้เข้าร่วมความเป็นหุ้นส่วนจึงจําเป็นต้อง
พิจารณาให้รอบครอบถึงส่ิงพื้นฐานดังต่อไปน้ี 

1. จุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์ของการเป็นหุ้นส่วน 
2. วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมการเป็นหุ้นส่วน 
3. ความคาดหวังจากการเข้าร่วมการเป็นหุ้นส่วน 
4. การตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีส่วนร่วมในการเป็นหุ้นส่วน 

  นอกจากน้ี คิลลอนได้เสนอเพิ่มเติมว่าการเป็นหุ้นส่วนที่แท้จริงนั้น  คือการดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์เพื่ออํานวยผลประโยชน์ซ่ึงกันและกันอันจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  ฮอร์รอวิซซ์ (Horrowitz, 2005 Quoted in Pacino et al., 2007: 132-133) กล่าวถึง
ขั้นตอน 3 ขั้นซึ่งทําให้การใช้หลักการเป็นหุ้นส่วนประสบความสําเร็จ ดังนี้ 

1.  การยอมรับรูปแบบที่เก่ียวข้องกับหลักการเป็นหุ้นส่วน 
2.  การส่ือสารที่ชัดเจนระหว่างผู้ที่เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ชุมชน 
3.  ความชัดเจนของบทบาท หน้าที่ของผู้ที่เป็นหุ้นส่วน  

   โชร์เยอร์และคณะ (Shroyer et al., 2007: 211-223) ได้ใช้หลักการการเป็นหุ้นส่วนใน
การพัฒนาวิชาชีพครู โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร และคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์   ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู  เพื่อสร้างระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู ตั้งแต่การจัดโครงสร้างหลักสูตร  รายวิชา ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นต่อ
การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ   นอกจากนี้โชร์เยอร์และคณะ ยังได้สรุปว่าการเปล่ียนแปลงระบบการ
พัฒนาวิชาชีพครูว่าควรเน้นการกระจายอํานาจทางวิชาการให้แก่หุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู  มีการ
ร่วมมือในการกําหนดเป้าหมายของการพัฒนานักศึกษาครูเพื่อก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพ    รวมถึงการ
สนับสนุนด้านทรัพยากรที่เก่ียวข้องให้เพียงพอต่อการพัฒนานักศึกษาครูได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจาการ
สนับสนุนให้นักศึกษาครูประจําการในโรงเรียน  เพื่อนําไปสู่การเริ่มต้นในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่
ดีและมีคุณภาพต่อไป 
  เบรดดี้ (Brady, 2002: 1-8) ได้ศึกษาการเป็นหุ้นส่วนระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของสถาบันหรือหน่วยงานผลิตครู และเพื่อส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู 
โดยจะเน้นการอธิบายบทบาทเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเกณฑ์  กระบวนการและขั้นตอนในการ
รับรองโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูให้มีคุณภาพเพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสําหรับ
นักศึกษาครู   นอกจากนี้เบรดด้ีพบว่าความต้องการของโรงเรียนในการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาความ
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เป็นครูมืออาชีพ ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างครูพี่เลี้ยงกับอาจารย์นิเทศก์ในเรื่องการจัดการเรียนรู้  การทํา
วิจัยร่วมกัน  การวางแผนสนับสนุนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
  van Kraayenoord และคณะ (2011: 404) ได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการที่กล่าวเก่ียวกับ
การเป็นหุ้นส่วนแบบร่วมมือร่วมพลัง (see for example, Beck and Humphries 2000; de Jong and 
Sharp 2003; Grundy, Robison, and Tomazos 2001; Moje 2000; Paugh 2004; Sachs 1997a, 
1997b, 1999) พบว่ามีมติเอกฉันท์ในการสรุปองค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีผลของการมีส่วนร่วมในความ
เป็นหุ้นส่วนระหว่างหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานระดับโรงเรียน ดังต่อไปน้ี  

� การกําหนดโครงสร้างที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ 
� ความสนใจของหุ้นส่วนแต่ละคน และการวางเป้าหมายที่จะไปถึงร่วมกัน 
� การระบุจุดเน้นที่ชัดเจน 
� การสนับสนุนจากภายนอก 
� การแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศ 
� พันธะสัญญาร่วมกัน  ความไว้วางใจ ความเชื่อใจซึ่งกันและกัน และการยอมรับนับถือซ่ึง 
    กันและกัน 
� การตัดสินใจร่วมกัน และการเป็นผู้นํา 
� การประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 

 โดยองค์ประกอบหรือปัจจัยเหล่าน้ีจะสะดวกต่อการกําหนดความหมายและให้รายละเอียดทั้ง
หุ้นส่วนที่เป็นหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนผ่านการสนทนา พูดคุยเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้
ระหว่างการดําเนินงาน โดยให้แต่ละหุ้นส่วนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เช่น หัวข้อวิจัยที่
จะดําเนินการว่าเป็นอย่างไร  การพัฒนาและการนําไปใช้ เป็นต้น นอกจากนี้ van Kraayenoord และ
คณะ (2011) ยังได้เสนอรายละเอียดเพิ่มเติมว่าส่ิงที่ควรตระหนักที่อาจเกิดขึ้นในการนําหลักการเป็น
หุ้นส่วนไปใช้ แม่ว่าจะมีการกําหนดการดําเนินการหรือโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจนแล้วก็ตาม 
ได้แก่ การที่ครูซึ่งเป็นหุ้นส่วนหนึ่ง เกิดความเข้าใจและรับรู้ที่ไม่ถูกต้องว่า การเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับโรงเรียน เป็นการได้รับความรู้จากอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน กล่าวอีก
นัยหน่ึงก็คือครูเกิดการรับรู้ไม่ถูกต้องว่า การเป็นหุ้นส่วนที่กล่าวถึงนี้เป็นการถ่ายทอดหรือสื่อสารทางเดียว
จากอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยไปสู่ครูเท่าน้ัน   นอกจากน้ีสิ่งที่อาจเป็นปัญหายังได้แก่ การที่ครูซึ่งเป็นหุ้นส่วน
คิดว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสักเท่าไหร่      ไม่สนใจหรือต้องการเข้าร่วม ทําให้ไม่เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง   

Timothy (2011: 149-153) ได้ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการจัดการศึกษาสาขาวิชาดนตรี โดยพบว่าการสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างหน่วยงานทั้งสองกับสาขาวิชาดนตรี จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนใน
สาขาวิชาดนตรี ได้มีโอกาสนําแนวคิด ทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูดนตรี
ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.5  การพัฒนานักศึกษาครูสาขาวิชาดนตรีโดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วนระหว่างหน่วยงาน 
 
 นอกจากนี้ Timothy ยังระบุถึงประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนว่า
นอกจากจะเป็นโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพของตนแล้วยังเป็นการ
สร้างโอกาสการทํางานร่วมกันและรับผิดชอบร่วมกัน  อย่างไรก็ตามความท้าทายที่พบจากการเป็นหุ้นส่วน 
ได้แก่ การจัดตารางเวลา วัน เวลาที่พบกัน   การไม่มีเวลาเพียงพอที่จะพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน ที่สําคัญเรื่องการสื่อสาร การสนทนา ต้องชัดเจน ทําให้หุ้นส่วนเกิดความเข้าใจ
ตรงกัน  เป็นต้น 

จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกับหลักการเป็นหุ้นส่วน จะเห็นได้ว่ารูปแบบของหุ้นส่วนจะเน้น
ผลประโยชน์ให้กับหุ้นส่วนแต่ละคน ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการเป็นหุ้นส่วน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูล   ข่าวสารสารสนเทศ   การสร้างศักยภาพหรือความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน  การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน  ที่สําคัญได้มีการนําความชํานาญ  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละหุ้นส่วนมาขับเคลื่อนงาน
ไปสู่เป้าหมาย  ซึ่งโดยสรุปจะพบว่าหลักการเป็นหุ้นส่วนจะอิงอยู่บนความแตกต่างในความสามารถของผู้ที่
เข้ามามีส่วนร่วม แลกเปล่ียนความชํานาญ ประสบการณ์ตามวิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการทํา
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด ซึ่งมีแนวทางที่ผู้วิจัยนํามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้ 

1. ศึกษาศักยภาพของหุ้นส่วน 
2. กําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม 
3. วางแผนการทํางาน  กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
4. การดําเนินงานตามแผน เช่น การสร้างทีมนักปฏิบัติ 
5. ประเมินผลงาน 
6. นําเสนอและเผยแพร่ผลงาน  ความรู้   ความสามารถตามเป้าหมายที่กําหนด 

 
 
 

 

มหาวิทยาลัย โรงเรียน 

สาขาวิชาดนตรี 
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2.4  แนวคดิเกี่ยวกบัสมรรถนะ (Competency) 
 
 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ (Competency) เกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1970 โดย
บริษัท McBer  มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงจุดอ่อนของการประเมินทักษะ (skill) พนักงานของบริษัทโดย
ใช้แบบทดสอบที่เรียกว่า Foreign Service Officer Exam แต่พบว่ามีจุดอ่อน ดังน้ี 
 1. เน้ือหาของแบบทดสอบไม่ครอบคลุม และใช้เกณฑ์ประเมินค่อนข้างสูงทําให้ชนกลุ่มน้อยของ
สังคมไม่สามารถทําแบบทดสอบผ่าน  หรือมีคุณสมบัติที่เรียกว่า “เลือกปฏิบัติ” 
 2. ผลการทดสอบขาดคุณสมบัติในการพยากรณ์ กล่าวคือ คะแนนการสอบไม่สัมพันธ์กับคุณภาพ
ของงานที่พนักงานทําได้ 
 McClelland ผู้ได้รับการว่าจ้างให้หาทางแก้ปัญหาน้ี จึงได้พัฒนาเครื่องมือที่สามารถทํานายผล
การปฏิบัติงานได้แม่นยําขึ้น โดยมีกระบวนการปฏิบัติโดยสรุปคือ  
 1. เปรียบเทียบพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี (Superior Performer) กับที่มีผลการปฏิบัติงาน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย (Average Performer) 
 2. เก็บข้อมูลจากพนักงานทั้งสองกลุ่มโดยใช้เทคนิค Behavioral Event Interview (BEI) โดยให้
ตอบคําถามเกี่ยวกับการทํางานที่ประสบความสําเร็จสูงสุด และความล้มเหลวต่ําสุด อย่างละ 3 เรื่อง 
จากนั้นทําการวิเคราะห์ว่าลักษณะพฤติกรรมของการปฏิบัติงานที่ดีเป็นอย่างไร 
 3. สร้างแบบทดสอบ BEI และทดลองใช้กับพนักงานทั้งสองกลุ่ม จากนั้นวิเคราะห์ลักษณะของ
พฤติกรรมที่แตกต่างกันของคน 2 กลุ่มนี้ ซ่ึงลักษณะของพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือ 
Superior Performance นี้ถูกเรียกว่า Competency  

2.4.1  นิยามสมรรถนะ (Competency) 

 McClelland (1970) ได้ให้คําจํากัดความของสมรรถนะว่า เป็นลักษณะที่ซ้อนเร้นเฉพาะ
บุคคล ที่สร้างแรงผลักดันในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้สูงกว่า หรือเหนือกว่าเกณฑ์/เป้าหมายที่กําหนด
ไว้ นอกจากน้ี McClelland ได้เปรียบเทียบคุณลักษณะระหว่างความสามารถทางปัญญาหรือความถนัด
และเชี่ยวชาญเชิงวิชาการความรู้ซ่ึงนิยมวัดค่าเป็น IQ กับคุณลักษณะด้านสมรรถนะ (Competency) 
สรุปว่าสมรรถนะจะสามารถบ่งชี้ความสําเร็จของงานได้ดีกว่า นั่นคือผู้ที่ประสบผลสําเร็จในการทํางานต้อง
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยต้องสามารถประยุกต์หลักการ หรือวิชาการที่ตนมีเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในงานที่ทําและปฏิบัติ 
 Boyatzis (1982) กล่าวว่า เป็นคุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic) ของ
บุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) ทักษะ (Skill) จินตภาพส่วนตน (Self-Image) หรือ
บทบาททางสังคม (Social Role) หรือองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานเหนือกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กําหนดไว้  
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 Spencer and Spencer (1993) อธิบายว่าเป็น คุณลักษณะพื้นฐานเฉพาะบุคคล 
(Underlying Characteristic) ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตตมโนทัศน์ (Self-Concept) 
ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ที่ช่วยผลักดันหรือมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal 
Relationship) กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้สูงกว่าเกณฑ์ (Criterion Reference)
หรือค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 Nadaillac (2003) ได้ให้คําจํากัดความว่าเป็นส่ิงที่ต้องลงมือปฏิบัติและทําให้เกิดขึ้นหรือ 
ความสามารถที่ใช้ขับเคล่ือนเพื่อให้บรรลุผลและวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) การ
เรียนรู้ทักษะ (Know-how) และเจตคติ/ลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพต่างๆ (Attitude) ที่ช่วยให้สามารถ
เผชิญและแก้ไข สถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง 
 Dubois และ Rothwell (2004) ให้คําจํากัดความว่าเป็นคุณลักษณะที่ทุกคนมีและใช้ได้
อย่างเหมาะสม เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งคุณลักษณะเหล่าน้ีได้แก่ ความรู้ 
ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคมลักษณะนิสัยส่วนบุคคล ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด 
ความรู้สึกและการกระทํา 
 เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2543) ให้ความหมายสมรรถนะว่าเป็นทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถ หรือพฤติกรรมของบุคลากร ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง หรืออธิบายได้ว่าการที่ผู้
ที่ใดจะสามารถทํางานใดๆ ได้จําเป็นต้องมีความรู้ เม่ือมีความรู้หรือข้อมูลแล้วก็ต้องรู้ว่าจะทํางานน้ันๆ
อย่างไร และควรมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะอย่างไรจึงจะสามารถทํางานได้สําเร็จ 
 Scott Parry (1998 อ้างถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2004: 5) อธิบายว่าเป็น
องค์ประกอบ (Cluster) ของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitudes) ของปัจเจก
บุคคล ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ในการทํางานของบุคคล กล่าวคือเป็นบทบาท หรือความ
รับผิดชอบซึ่งสัมพันธ์กับ ผลงานและสามารถวัดค่าโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งยังสามารถ
พัฒนาได้โดยการฝึกอบรม  
 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  ให้ความหมายสมรรถนะว่าเป็นกลุ่ม
ของความรู้ความสามารถทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่จําเป็น ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล คุณลักษณะของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ 
ส่วนหนึ่งประกอบขึ้นจากทักษะความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ค่านิยมของบุคคล หรือ
พฤติกรรม ของผู้ที่มีผลให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมในงานนั้นๆ 

ฮุสตัน (Houstan, 1987 Quoted in Vazalwar and Dey, 2011: 90) ได้กล่าวถึง
สมรรถนะทางวิชาชีพครูว่าผู้ที่เป็นครูควรแสดงให้ครบถ้วนตามสาขาที่ศึกษา ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ 
เจตคติและค่านิยม โดยสิ่งเหล่าน้ีจะต้องเป็นส่ิงที่สังเกตและปฏิบัติได้ นอกจากน้ีน้ําหนักในการประเมิน
อาจมีความแตกต่างกัน กล่าวคือสมรรถนะบางอย่างอาจเน้นไปที่ความรู้มากกว่าทักษะหรือเจตคติ 
ในขณะที่สมรรถนะบางอย่างอาจเน้นไปที่ทักษะการปฏิบัติเป็นหลักก็ได้ 
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  โดยสรุปของสมรรถนะหมายถึงคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่เป็นที่ต้องการจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ประสบผลสําเร็จในระดับที่เหนือเกณฑ์มาตรฐาน หรือค่าที่กําหนดไว้ 
โดยมีองค์ประกอบของลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่  
  1.  ความรู้ (Knowledge) คือ ความเชี่ยวชาญเชิงวิชาการที่เก่ียวข้องกับงานตามบทบาท
หน้าที่ที่รับผิดชอบ  
 2.  ทักษะ (Skill) คือ ความชํานาญการในการปฏิบัติงานใดๆ ที่เกิดจากการฝึกอบรมหรือ
ทําซ้ํา ๆ  
 3. เจตคติ (Attitude) แรงจูงใจ และลักษณะเฉพาะ (Attributes) ที่ส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุความสําเร็จสูงสุด 

    
2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินและการประเมินสมรรถนะของครู 

         2.5.1  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน 

 คําว่าการประเมินเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษที่ใช้คําว่า Assessment ซ่ึงเป็นการประเมิน
เบื้องต้นและไม่เน้นข้อสรุปโดยรวมในการประเมินมากนัก  ในขณะที่คําว่า Evaluation เป็นกระบวนการ
ตัดสินใจหรือตัดสินคุณค่าข้ันสุดท้าย ครอบคลุมประเด็นที่จะประเมินให้มากที่สุด  อาจกล่าวได้ว่า 
Assessment เป็นส่วนหนึ่งของ Evaluation (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546: 8-9; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2545: 151)     
  การประเมินถือว่าเป็นวิทยาการหนึ่งที่เรียกว่า Transdiscipline เน่ืองจากเป็นวิทยาการ
ที่เป็นเครื่องมือเหมือนกับวิทยาการด้านสถิติหรือวัดผลที่สามารถนําไปใช้ในสาขาหรือศาสตร์อื่น ๆ ได้  
(Scriven, 1994 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2541: 162-164)  นอกจากน้ีการประเมินยังเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยนําสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
กําหนดไว้    
  จากแนวคิดและคําอธิบายของการประเมินข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีคําว่าการตัดสิน ดังนั้น
การประเมินจะต้องมีการตัดสิน  ลงสรุปสิ่งนั้น ๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม  ดีหรือมีส่ิงใดที่ควร
ปรับปรุง  ที่สําคัญจะต้องกําหนดเกณฑ์การประเมินสําหรับใช้ในการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่จะประเมิน 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปต่อไป 

 2.5.2  วิธีการประเมิน 

  วิธีการประเมินแบ่งได้เป็น 2 วิธีใหญ่ ได้แก่วิธีเชิงระบบ ซึ่งจะใช้แนวทางปรนัยนิยมหรือ
ประเมินโดยยึดหลักการ กับวิธีเชิงธรรมชาติซ่ึงจะใช้แนวทางอัตนัยนิยมหรือประเมินโดยอาศัยความ
เชี่ยวชาญ  ซึ่งทั้งสองวิธีมีจุดเด่นและจุดด้อยในการประเมินในตัวของมันเอง  ดังนั้นนักประเมินจึงได้นํา
วิธีการประเมินทั้งสองนี้มาผสมผสานกัน เพื่อเสริมซึ่งกันและกัน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545: 10-11)  
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ในขณะที่ Haeffele และคณะ (Haeffele et al., 2011: 90) ได้เสนอโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการ
ประเมินด้วยรูปแบบที่เป็นตรรกะ (Logic Model) มาใช้ในการประเมิน ซึ่งมีโครงสร้างดังภาพที่  2.6  
ต่อไปน้ี  
 
 
 
                    
 
 
  
   
 
 
 

 
 
 
ภาพที่  2.6  โครงสร้างพื้นฐานของรูปแบบที่เป็นตรรกะเพื่อการประเมิน 
แหล่งที่มา : Haeffele et al. (2011: 90) 
   

จากภาพที่ 2.6 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานของรูปแบบตรรกะประกอบด้วยปัจจัย
ป้อนเข้า ซ่ึงเป็นแหล่งต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบที่จะนําไปเป็นจุดกําเนิดของกิจกรรม ที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามแผนหรือเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ได้ผลผลิต หรือผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม
และนําไปสู่ผลลัพธ์ ตลอดจนสิ่งที่เป็นผลกระทบที่เกิดจากโครงการ ในขณะที่การประเมินความต้องการ
เป็นการหาจุดอ่อนและหาว่าได้สิ่งที่ต้องการจากผลลัพธ์ของโครงการหรือไม่อย่างไร 
 

2.5.3  การประเมินสมรรถนะของครู 

แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ Molenaar และคณะ (Molenaar et al., 2009: 392) ได้
อธิบายถึงองค์ประกอบของสมรรถนะว่าประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งจะเก่ียวข้องกับความ
เป็นมืออาชีพของเร่ืองนั้น ๆ  สําหรับรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของสมรรถนะ มีดังนี้  

1. ความรู้ (Knowledge) จะเป็นเรื่องเก่ียวสาระ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่
ศึกษาเรียนรู้ โดยจะวัดว่าผู้น้ัน รู้ (know) มากน้อยเพียงใด 

 

 

ปัจจัยป้อนเข้า 

(Inputs) 

กิจกรรม 

(Activities) 

ผลผลิต 
(Outputs) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes

) 

การประเมินความต้องการ 
(Needs Assessment) 

ข้อมูลการประเมินผล 
(Evaluation Data) สารสนเทศสําหรับการ

ปรับปรุงโครงการหรือแผน 
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2.  ทักษะ (Skills) จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถที่จะทํา หรือปฏิบัติให้เห็นว่ามีความชํานาญ
ในเรื่องการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด โดยจะวัดจากการกระทําหรือการปฏิบัติได้  (is able to) 

3.  เจตคติ (Attitude) จะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด เช่น ชอบ ไม่ชอบ รู้สึกดี หรือไม่ดี
มากน้อยเพียงใด โดยจะวัดจากความคิด (think) ความรู้สึกที่มีต่อเรื่องนั้น ๆ ได้แก่ การเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ  (is prepared to) 

โดย Molenaar และคณะ (Molenaar et al., 2009: 390-396) ได้วิจัยและพัฒนากรอบแนวคิด
เพื่อการสอนให้ผู้เรียนที่ศึกษาทางด้านการแพทย์มีสมรรถนะในวิชาชีพของตน ดังภาพที่ 2.7  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่  2.7  กรอบและข้ันตอนเก่ียวกับสมรรถนะ 
แหล่งที่มา :  Molenaar et al. (2009: 391) 
 

โดยกรอบดังกล่าวมี 3 มิติ ประกอบด้วย  
1. โดเมนสําหรับการสอน 6 โดเมน ได้แก่ การพัฒนา การจัดระบบ การดําเนินการ  การสอน

แนะนํา  การประเมิน และการประเมินผล   

 

1. Development 

2. Organization 

3. Execution 4.Coaching 

5. Assessment 

6. Evaluation 

Knowledge 

Skills 

Attitude 

Micro (teaching) 

Meso (coordinating) 

Macro(Leadership) 

     Behavior in  

     specific    

     context 

3. Composition of    

    competencies 

 

2. Level in the  

    organization 

 

1. Teaching   domain 

 

www.ssru.ac.th



36 
 

2. ระดับของการจัดระบบโครงสร้างแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ Micro ระดับ Meso และ
ระดับ Macro   

3. สมรรถนะที่ประกอบด้วยความรู้  ทักษะและเจตคติ เห็นได้ชัดว่ากรอบดังกล่าวนี้ได้แสดงถึง
สมรรถนะในแต่ละโดเมนที่จะวัดจากพฤติกรรมที่สังเกตได้ในบริบทที่กําหนด นั่นคือการวัดจากการแสดง 
การทําหรือปฏิบัติให้เห็น  

นอกจากน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับการวัดทักษะพบว่า Kraiger และคณะ (1993 อ้างถึงใน      
สุทธิพงศ์ บุญผดุง, 2556: 673) ได้แบ่งทักษะออกเป็น 3 ระดับ คือทักษะพื้นฐาน (Initial skill)  ทักษะที่
แสดงถึงความชํานาญหรือกลุ่มของทักษะ (Compilation skill) และทักษะที่เป็นไปอย่างอัตโนมัติ 
(Automaticity) ซ่ึง Carpenter (2011 อ้างถึงในสุทธิพงศ์ บุญผดุง, 2556: 673) ได้เสนอวิธีการวัดทักษะ
ดังน้ี (1) ทักษะพื้นฐาน ใช้การวัดด้วยการประเมินตนเองและ/หรือแบบสังเกตที่มีมาตรวัด  (2) กลุ่มของ
ทักษะ เช่น ทักษะการส่ือสาร  ใช้แบบประเมินสมรรถนะและให้ผู้ตอบประเมินตนเอง และ (3) ทักษะขั้น
สูงซ่ึงเป็นทักษะที่เป็นไปอย่างอัตโนมัติ จะวัดโดยการสังเกต และประเมินด้วยการสัมภาษณ์  

มีงานวิจัยเกี่ยวกับการวัดทักษะ ได้แก่ Wong และ Lam (2005 อ้างถึงในสุทธิพงศ์ บุญผดุง, 
2556: 673) ได้พัฒนาแบบวัดสมรรถนะและความถนัดซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า โดยให้
ผู้ตอบประเมินตนเองทั้งในด้านความรู้  ทักษะ และเจตคติ ผลการศึกษาพบว่าแบบวัดดังกล่าวมีความ
เชื่อม่ันภายใน คะแนนที่เป็นรายข้อของทักษะและเจตคติมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญและแสดงถึง
ความเชื่อม่ันที่ตรงตามสภาพปัจจุบันของผู้ตอบ 

อย่างไรก็ตามเป้าหมายคุณภาพทางการศึกษามีที่เป็นระดับชาติ (Local) และระดับโลก (Global) 
โดยเป้าหมายระดับชาติจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์และมาตรฐาน ในขณะเป้าหมายระดับโลกจะเก่ียวข้องกับ
การเตรียมครูให้สามารถรับมือและปรับตัวให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือต้อง
เผชิญในศตวรรษที่ 21 (Markkola, 2003: 1) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการสร้างโปรแกรมการฝึกและพัฒนาครู 
ตลอดจนการติดตามและประเมินควรมีความเชื่อมโยงทั้งที่เป็นระดับชาติและระดับโลก 

การประเมินและติดตามด้วยวิธีการสะท้อนความคิด (Reflective thinking) เป็นกระบวนการ
วิเคราะห์ ตัดสิน ประเมินและคิดทบทวนอีกครั้งในส่ิงที่เกิดขึ้นหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา ซ่ึงจะส่งเสริมให้
แต่ละคนได้พิจารณาและไตร่ตรองในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (Boud, Keogh and Walker, 1985: 19;  
Dewey, 1933;  Wolf and Siu-Runyan, 1996) วิธีการหน่ึงที่จะทําให้เกิดการสะท้อนความคิดได้แก่การ
เขียนบันทึกที่สะท้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Loughran, 1996) โดยเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์  สิ่งที่
เกิดขึ้น และเหตุการณ์เพื่อศึกษาและเรียนรู้ตลอดจนหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ในขณะที่เวลลิงตัน 
(Wellington, 2000) กล่าวว่าการให้แต่ละคนเขียนบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นวิธีที่ไม่ง่ายเลยที่จะ
ได้ข้อมูลจากแต่ละคน อย่างไรก็ตาม (Hall and Bowman, 1989) พบว่าการให้แต่ละคนเขียนบันทึก
สะท้อนเหตุการณ์  จะช่วยสะท้อนการพัฒนาความเป็นมืออาชีพและทางด้านสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับ ซีช
เนอร์และลิสตัน (Zeichner and Liston, 1987)  ที่กล่าวว่าการเขียนบันทึกเหตุการณ์เป็นวิธีการที่จะ
กระตุ้นการสะท้อนความคิดและเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับครูผู้สอนที่จะประเมินการจัดการเรียนรู้ของตนที่มี
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ต่อผู้เรียน (Quoted in Goh, 2011: 94)   นอกจากน้ีกิลเลนไทน์ (Gillentine, 2006: 343) กล่าวว่าการ
ใช้การสะท้อนความคิด (Reflection) ของครู เช่น การสนทนา  พูดคุย    เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาครู  โดยประเด็นที่ศึกษาจะเป็นเรื่องของความเชื่อ   การเห็นคุณค่า  และการนําไปสู่การ
ปฏิบัติในช้ันเรียน  ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ แอททาร์ด และอาร์เมอร์ (Attard and Armour, 2004: 209)  
ได้ใช้วิธีการสะท้อนความคิดกับครูที่พึ่งเข้าทํางาน พบว่าแม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากสําหรับครูที่พึ่งเข้าทํางาน
ในการสะท้อนความคิดเห็น  แต่ครูจะได้รับประโยชน์และรับรู้ถึงสิ่งที่จะต้องเรียนรู้และพัฒนา รวมถึงการ
กํากับตนเองในเรื่องการพัฒนาตนเองตามสายงานหรืออาชีพของตนต่อไป   นอกจากน้ีลิวและมอห์สิน 
(Lew and Mohsin, 2011:565-573) ได้ศึกษาสมรรถนะและจุดอ่อนของการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียนของนักศึกษาครู โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะการทําวิจัย ซ่ึงจําแนกเป็น 3 ด้านได้แก่ด้านความรู้ใน
การระบุปัญหาของการวิจัย   ความรู้ในด้านการดําเนินการวิจัยและความรู้ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล   
ในขณะที่ Odhiambo (2010: 4-5) แนะนําให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนน เป็นเคร่ืองมือในการกําหนดแนว
ทางการทําวิจัยสําหรับนักศึกษาครู  โดยประเด็นที่ใช้อาจประกอบด้วย การระบุปัญหา  ความสําคัญของ
การศึกษา  วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  วิธีการดําเนินการวิจัยมีความชัดเจนและรัดกุมหรือไม่อย่างไร  การ
เขียนเอกสารอ้างอิง (ระบบ APA)  ภาษาการเขียน เป็นต้น 

จากแนวคิดการประเมินสมรรถนะของครู จะได้ว่าวิธีการหน่ึงที่จะกํากับติดตามสมรรถนะของครู 
ได้แก่การให้ครูเขียนบันทึกสะท้อนความคิดที่มีต่อการได้รับการพัฒนาสมรรถนะว่าเปล่ียนแปลงอย่างไร
บ้าง  รวมถึงการใช้แบบประเมินสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  ดังน้ันในงานวิจัยน้ีผู้วิจัย
จะประเมินสมรรถนะการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูด้านการระบุปัญหาของการวิจัย  ด้านการดําเนินการ
วิจัย และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  ด้วยเทคนิคเชิงคุณภาพได้แก่ การเขียนสะท้อนความคิด   การสังเกต 
การสัมภาษณ์ และด้วยเทคนิคเชิงปริมาณได้แก่การประเมินตนเองของครูด้วยแบบประเมินสมรรถนะการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นมาตรวัด 5 ระดับ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงต่อการสรุปผลการวิจัยต่อไป  
 
2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

        2.6.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

      ณรงค์  คุ้มภัยเพื่อน (2550: 1-186) ได้ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาครูด้าน
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนดูนสาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4   มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ (1) ศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของการดําเนินการวิจัยใน
ชั้นเรียน แนวทางการพัฒนาครูด้านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (2) พัฒนาและศึกษาผลการพัฒนาครู
ด้านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ข้ันตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ตามแผน  ขั้นตอนการสังเกต และขั้นตอนการสะท้อนผล มาพัฒนา 1 วงรอบ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ข้าราชการครูโรงเรียนดูนสาด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย จํานวน 15 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยในช้ันเรียน 

www.ssru.ac.th



38 
 

จํานวน 3 คน ผู้วิจัย 1 คน รวมทั้งสิ้น 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบบบันทึกการประชุม แบบบันทึกการสนทนา
กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงข้อค้นพบที่สําคัญ ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า  

ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบันและปัญหาด้านการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ครูผู้สอนใน
โรงเรียนดูนสาด ยังไม่ได้ลงมือดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอย่างเป็น
รูปธรรม ครูผู้สอนส่วนมาก ประสบปัญหา คือ ขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดทักษะในเร่ืองการวิจัยใน
ชั้นเรียน ขาดแรงจูงใจ และความกระตือรือร้นในการทําการวิจัยในช้ันเรียน ขาดเอกสาร ตําราที่เกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียน ขาดตัวอย่างงานวิจัยในช้ันเรียน เพื่อให้ครูได้ศึกษาเป็นตัวอย่าง ขาดการนิเทศติดตาม
ผลและให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ขาดวัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณที่สนับสนุนให้ครู
ทําวิจัยในชั้นเรียน ครูผู้สอนมีภาระงานที่รับผิดชอบมากส่งผลให้ครูผู้สอนมีเวลาที่จะศึกษาหาความรู้ทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียนไม่เพียงพอมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในหลายประเด็นเกี่ยวกับ
การทําวิจัยในชั้นเรียน เช่น คิดว่าการทําวิจัยเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน การทําวิจัยไม่ใช่หน้าที่
ของครูด้านความต้องการและแนวทางในการพัฒนาครู ครูผู้สอนด้านการวิจัยในช้ันเรียน พบว่าครูผู้สอน
ส่วนมากมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง
ในด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดยต้องการมีส่วนร่วมในการดําเนินการพัฒนาตนเองในด้านการวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในด้านการวิจัยในชั้นเรียน และต้องการใช้การวิจัยใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพครู ส่วนแนวทางใน
การพัฒนาครู คือการจัดอบรม การนิเทศติดตาม และหาตัวอย่างงานวิจัย เอกสารสําหรับการค้นคว้าของ
ครู เป็นแนวทางในการดําเนินการผลจากการดําเนินการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน เม่ือดําเนินการ
เสร็จส้ินลง สรุปได้ว่า ครูผู้สอนที่สมัครใจเข้ารับการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยในช้ันเรียนจํานวน 15 คน มี
ความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน เกิดความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน สามารถ
ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในเร่ืองที่ดําเนินได้การจนประสบผลสําเร็จ 
มีผลงานการวิจัยในช้ันเรียนเป็นของตนเอง  
  บัญฑูรย์ ชุมแวงวาปี (2551: 1-136)  ได้ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาครูด้านการ
วิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาบริบทในการทําวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 
สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถทําวิจัยใน
ชั้น เรียน ตามกรอบกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 5 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันการสํารวจและวิเคราะห์ปัญหา ขั้น
การ กําหนดวิธีการแก้ปัญหา ข้ันการพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม ข้ันการนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ และ 
ขั้นการสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ข้ันตอน  มาทําการพัฒนา 
2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย ขั้นการวางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผน ข้ันสังเกต และขั้นการสะท้อนผล  
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โดยมีผู้ร่วมวิจัยจํานวน 8 คน ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 4 ชนิด ประกอบไปด้วย แบบทดสอบ 
แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก การนิเทศ และแบบประเมิน นําข้อมูลตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสาม
เส้า และนําเสนอข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่าสภาพบริบทในการทําวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ก่อนการดําเนินการพัฒนาน้ัน ครูขาดความรู้ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียนไม่สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาใน วงรอบ
ที่ 1 โดยได้นํากิจกรรมมาใช้ในการพัฒนา 2 กิจกรรม ประกอบไปด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการ
นิเทศติดตามผล พบว่า ผู้ร่วมการวิจัยจํานวน 8 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทําวิจัย ในชั้นเรียนใน 
5 ข้ันเป็นอย่างดี จากน้ันให้ฝึกปฏิบัติเขียนงานวิจัยในชั้นเรียน มีผู้ร่วมการวิจัยจํานวน 2 คน ไม่ผ่านการ
ประเมินในขั้นการเขียนรายงานการวิจัย จึงได้พัฒนาต่อในวงรอบที่ 2 ใช้กิจกรรมนิเทศติดตาม และให้การ
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ผู้ร่วมวิจัยทั้ง 2 คน สามารถเขียนรายงานการวิจัยได้ จากผลการดําเนินการ
พัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ใน 2 วงรอบ พบว่าผู้ร่วมวิจัยจํานวน 8 คนมีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการวิจัยและ
สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได้ 

ปุญชรัศม์ิ ตาคํา (2551: 1-117) ได้ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูด้านการจัดทํา
วิจัยในช้ันเรียนโรงเรียน พานพสกสวัสดิ์ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ
พัฒนาบุคลกรครูในโรงเรียนพานพสกสวัสด์ิ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 2 ให้สามารถทําการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเรียนการสอน กลุ่มผู้ร่วม
ศึกษาค้นคว้าประกอบด้วยผู้ศึกษาและครูผู้สอน จํานวน 22 คน วิธีการศึกษาการศึกษาค้นคว้าใช้หลักการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart ดําเนินการพัฒนา 2 วงรอบ แต่ละวงรอบ
ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมี 2 
ชนิด ได้แก่ แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้พรรณนาวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูล
ใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า และนําเสนอข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  

ผลการศึกษาพบว่า (1) สภาพการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของบุคลลากรในโรงเรียนก่อนที่
จะดําเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทําวิจัยในช้ันเรียนและไม่มีวิจัยในช้ันเรียน 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภายหลังที่ได้รับการพัฒนาการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนโดยใช้กิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศติดตามและการประชุมกลุ่ม จํานวน 2 วงรอบ ปรากฏว่า บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจและความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นบุคลากรมีความชัดเจนและมีความมั่นใจใจ
การทําวิจัยในช้ันเรียน (2) ผลการดําเนินการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนพานพสก
สวัสดิ์ ได้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและความมุ่งมั่นของครู
เกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้เป็นส่วนมากอย่างไรก็ตามมี
จุดอ่อนที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมและต่อเน่ือง คือ การวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนรายงานวิจัย และประเด็นที่
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ต้องดําเนินการอีกประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติการทําวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการ
จัดทํากิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน พานพสก
สวัสดิ์ยิ่งขึ้น 

ธีระวุฒิ บุตรวงษ์ (2552: 1-260) ได้ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูด้านการวิจัย  
ในช้ันเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยการวิจัยการพัฒนาครูด้าน
การวิจัยในชั้นเรียนดังกล่าวน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ
ศึกษาสภาพ ปัญหา ความคาดหวังของผู้ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหาแนวทางพัฒนาและหารูปแบบการพัฒนา
ครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนที่เหมาะสมกับโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย  ผู้วิจัยเลือก
พื้นที่แบบเจาะจง   สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การ
สนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการจัดเวทีคืนข้อมูล  ผู้ให้ข้อมูลประกอบไปด้วย 
ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและตัวแทนชุมชน การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ปฏิบัติงานตามวงจร 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การลงมือ
ปฏิบัติ การสังเกตและการสะท้อนผล การปฏิบัติ 2 วงรอบ 

ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพ ปัญหา ในการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้การปฏิบัติงานให้เป็นตามนโยบายของทางราชการ  การกํากับติดตามงานของผู้บริหาร
ขาดเครื่องมือ การนิเทศไม่เป็นระบบ ผู้นิเทศไม่สามารถนิเทศงานที่เป็นงานวิจัยได้ ครูไม่ตระหนักในการ
ทาวิจัยในชั้นเรียน ครูแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการจากประสบการณ์เดิมของตนเอง 
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อทางโรงเรียนน้อย จึงทําให้การสนับสนุนการ
ดําเนินงานและร่วมกิจกรรมไม่สอดคล้องกับภารกิจของทางโรงเรียน  (2)  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  ผู้บริหารมีความต้องการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนให้ตรงกับความต้องการของครู   ครูมี
ความต้องการในการพัฒนาตนเองจากการอบรมจากการนิเทศแบบมีส่วนร่วมจากพี่เล้ียง  จากผู้เชี่ยวชาญ
และมีแหล่งค้นคว้าที่สะดวก เพื่อใช้การวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาวิทยฐานะของตนเองมากกว่าจะใช้ในการ
แก้ไขและพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนมีความต้องการที่จะได้รับการเรียนรู้ที่ตนเองต้องการและ
สนุกสนาน ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นําชุมชนต้องการให้ครูใช้การวิจัยในชั้นเรียนใน
โรงเรียนและเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนนักเรียน ให้ครูและนักเรียนมีผลงานที่เด่นแข่งขันกับที่อื่นได้   
(3) แนวทางในการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน ต้องสร้างความตระหนักให้กับครูได้สํานึกถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเองต้องแก้ไข พัฒนาการเรียนการสอนด้วยการทําวิจัยในช้ันเรียน ให้เป็นที่ยอมรับของทุก
ฝ่าย โดยการจัดกิจกรรมให้ครูได้ฝึกปฏิบัติการทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนให้กระทบต่อการเรียนการ
สอนน้อยที่สุด ให้ครูได้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาที่ต้องการ (4) ผลจากการลงมือปฏิบัติการ
ตามวงจรการวิจัย สามารถกําหนดรูปแบบการพัฒนาครูด้านการวิจัยในช้ันเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ ดังนี้  4.1) พัฒนาการบริหารให้เอื้อต่อการพัฒนาครู สนับสนุนงบประมาณ จัดหา
เอกสารงานวิจัยในช้ันเรียนให้ครูได้ศึกษาเป็นตัวอย่าง จัดระบบอินเทอร์เน็ตสาหรับการค้นคว้า          
4.2) ปรับเปล่ียนบทบาทหน้าที่ของผู้นํากรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ให้เป็นผู้มีส่วนร่วม 
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สนับสนุนการวิจัยตรงตามภารกิจของทางโรงเรียน 4.3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดกิจกรรมการนิเทศ
แบบมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนเป็นผู้นิเทศ 4.4) สร้าง
เครือข่ายการวิจัยในชั้นเรียนภายในและภายนอกโรงเรียน ให้ครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยใน   
ชั้นเรียน และเพิ่มคุณภาพของงานโดยมีศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 หรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มสาระเป็นที่ปรึกษา 

ดนัย บัวสถาพร (2550: 1-204) ได้ศึกษาและวิจัยการพัฒนาวิจัยในช้ันเรียนโดยการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ
พัฒนาวิจัยในชั้นเรียนโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสํารวจสภาพปัญหา
ในการทําวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 285 คน โดยมาจากโรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 17 คน 
จากจังหวัดราชบุรี จํานวน 162 คน จากจังหวัดสมุทรสงครามจํานวน 34 คน และจากจังหวัดกาญจนบุรี 
จํานวน 72 คน  (2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองการพัฒนาวิจัยในช้ันเรียนโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนวีรศิลป์ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2550 ซึ่งมา
จากครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 1 จํานวน 4 คน ครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 2 จํานวน 4 คน และครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 3 
จํานวน 4 คน รวมทั้งส้ิน 12 คน 

ผลการดําเนินการแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การร่วมกัน ตระหนักในปัญหา 
จากการสํารวจสภาพปัญหาวิจัยในชั้นเรียนโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อมูลพื้นฐานกลุ่มทดลองด้านความรู้ ความเข้าใจ และการทําวิจัยในชั้นเรียน พบว่า 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.69 ถึง 3.73 แสดงว่า กลุ่มทดลองมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการวิจัยในชั้นเรียนใน
ระดับมาก ส่วนด้านการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 2.65 ถึง 2.67 แสดงว่า กลุ่มทดลองมีส่วนร่วมการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  
ขั้นตอนที่ 2 การร่วมวางแผนและกําหนดทางเลือก ประกอบด้วย การหาคุณภาพของร่างแผนปฏิบัติงาน
การพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 แสดงว่า แผนปฏิบัติ
งานการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนที่กลุ่มทดลองและผู้วิจัยร่วมกันพัฒนา มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
การตรวจสอบแผนปฏิบัติงานการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.33 ถึง 4.63 แสดง
ว่าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาวิจัยในช้ันเรียนมีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด  ขั้นตอนที่ 3 การ
ร่วมลงมือปฏิบัติ กลุ่มทดลองและผู้วิจัยดําเนินการติดตามตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาวิจัยใน
ชั้นเรียน พบว่า กลุ่มทดลองสามารถปฏิบัติตามแผนงานการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนตามข้ันตอนที่กําหนด 
โดยการร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาวิจัยในช้ันเรียนโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม ให้ประสบผลสําเร็จส่งผลต่อการเรียนรู้และแก้ปัญหาของผู้เรียน  ข้ันตอนที่ 4 การร่วม
ประเมินผลและรายงานผล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การสนทนา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เก่ียวกับการ
พัฒนาวิจัยในชั้นเรียนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม พบว่ากลุ่มทดลองพอใจในการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนโดย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากกลุ่มทดลองมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
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ทุก ๆ ขั้นตอน สามารถพัฒนางานวิจัยของตนเองได้อย่างเหมาะสม และดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้
อย่างต่อเน่ือง   

ส่วนการเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มทดลอง พบว่าคะแนนเฉล่ีย
กลุ่มทดลองก่อนและหลังการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 2.6.2  งานวิจัยต่างประเทศ 

 ไจพอล และฟิกก์ (Jaipal and Figg, 2011: 59-72) ได้ศึกษาแนวทางการใช้วิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพให้กับครูระดับประถมศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
ครู ที่ส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับคัดเลือก 8 ทีมจาก
ทั้งหมด 49 ทีม  โดยใน 8 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกน้ีจะมีจํานวนครูทั้งส้ิน 32 คนจาก 4 โรงเรียน ในการวิจัย
คร้ังนี้ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาวิจัย ค้นหาผลกระทบของการเอ้ืออํานวยความ
สะดวกและการสนับสนุนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในความเป็นมืออาชีพของครูผ่าน
ระบบพี่เลี้ยงซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยให้การช่วยเหลือและดูแลในการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  การแนะนําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นต้น   
  ผลการวิจัยพบว่าการร่วมมือร่วมพลังที่จะยกระดับหรือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพให้กับ
ครูได้รับอิทธิพลจาก 3 องค์ประกอบดังต่อไป 1) เวลาที่ใช้ในกิจกรรมร่วมมือร่วมพลัง  2) ภาระงานของครู 
และ 3) ความเป็นพลวัตรของกลุ่ม   นอกจากน้ียังพบว่าความรู้และประสบการณ์ของครูสามารถเป็นข้อมูล
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาและองค์กรเพื่อเอ้ือต่อการพัฒนาความเป็นมืออาชีพรวมถึงการให้แนวทางกับ
นักวิจัยหรือครูรุ่นใหม่ที่จะวางแผนในการทําวิจัยในชั้นเรียนต่อไป 
  โชย์ (Chou, 2011: 421-437) ได้ศึกษาความเป็นครูมืออาชีพของครูภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาโดยศึกษาการเรียนรู้ในการทําวิจัย  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่เคยได้รับ
การฝึกที่มหาวิทยาลัยที่ผู้วิจัยทํางาน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสัมภาษณ์  แบบการเขียนบันทึก
สะท้อนความคิด  ผลการวิจัยทําให้เห็นว่า ครูผู้สอนมีการเรียนรู้ในการทําวิจัยอย่างไร และมีอะไรบ้างที่
ได้รับจากการเข้ามามีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นสอดคล้องกับแนวทางในการสืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  van Kraayenoord et al. (2011: 403–420) ได้ศึกษาและค้นหาการเป็นหุ้นส่วนแบบ
ร่วมมือร่วมพลังระหว่างอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารโรงเรียนและทีมครู โดยจะศึกษา
ถึงความรู้ที่แตกต่างที่ได้มาจากการสนทนาอย่างเป็นกัลยาณมิตรในช่วงระหว่างกระบวนการของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการของแต่ละหุ้นส่วน ในขณะเดียวกันพบว่าหุ้นส่วนแต่ละคนได้เกิดความชํานาญขึ้นในตนเอง 
สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 3 โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ โดยแต่ละโรงเรียนจะมีตัวแทนประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มครูจํานวน 3-5 คน  แต่ละ
ทีมจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามวงจรในการพัฒนา การ
นําไปใช้ การประเมินผล และการทบทวนเพื่อที่จะระบุปัญหาที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ด้านการรู้หนังสือ   
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  ผลการศึกษาพบว่าการร่วมมือร่วมพลังของหุ้นส่วนทั้ง 2 หุ้นส่วน ทําให้เกิดการรับรู้ของ
ความสําคัญขององค์ประกอบของการร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพของการเป็นหุ้นส่วนแบบมีส่วนร่วม โดย
หุ้นส่วน ได้แก่ มหาวิทยาลัยและโรงเรียน เชื่อว่าองค์ประกอบหรือปัจจัยดังต่อไปนี้ (1) การกําหนด
โครงสร้างที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ (2) ความสนใจของหุ้นส่วนแต่ละคน และการวางเป้าหมายที่จะ
ไปถึงร่วมกัน (3) การระบุจุดเน้นที่ชัดเจน (4) การสนับสนุนจากภายนอก (4) การแลกเปลี่ยน แบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศ  (5)  พันธะสัญญาร่วมกัน  ความไว้วางใจ ความเชื่อใจซึ่งกันและกัน และ
การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน (6) การตัดสินใจร่วมกัน และการเป็นผู้นํา (7) การประเมินผลอย่าง
ต่อเน่ือง  มีส่วนอย่างมากในการสนับสนับและส่งเสริมให้เกิดผลสําเร็จในการสร้างความรู้ และเห็นข้อดีใน
การนําหลักการเป็นหุ้นส่วนมาใช้ในการดําเนินการครั้งนี้จนประสบความสําเร็จ  นอกจากนี้หุ้นส่วนแต่ละ
คนเชื่อว่าในการเข้าร่วมโครงการครั้งน้ีทําให้ได้รับการพัฒนาความเข้าใจสิ่งที่ซับซ้อนผ่านการสนทนา 
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ระหว่างอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
โรงเรียนและครู รวมถึงเกิดความผูกพัน พันธะสัญญาในการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืนต่อไป 

Snow-Gerono (2009: 248–267) ได้ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับสิ่งที่ครูเช่ียวชาญทําให้เกิด
คุณค่าในการเข้าร่วมเพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างหน่วยงานมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน และการเตรียม
ครูใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพรรณนาว่าครูเชี่ยวชาญว่ามีความเข้าใจและมีประสบการณ์
อย่างไรในการใช้หลักการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ และครูเชี่ยวชาญดังกล่าวนี้มีส่วน
ร่วมปฏิรูปในการเตรียมบัณฑิตครูอย่างไร โดยจะศึกษาความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของครูเชี่ยวชาญใน 
3 ประเด็นดังต่อไปน้ี (1) ลักษณะของการเป็นครูพี่เลี้ยง  (2) โครงการและการปฏิบัติในการเตรียมครู และ 
(3) พัฒนาการมีส่วนร่วมที่ทําให้ความเป็นครูมืออาชีพมีความก้าวหน้า   งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์  สนทนากลุ่ม กับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงประกอบด้วยครูเช่ียวชาญจํานวน 
9 คน  ผู้บริหารโรงเรียน  ผู้วิจัย และผู้ประสานโครงการ  มีการบันทึกเทปและให้แต่ละหุ้นส่วนได้ทบทวน
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหากับข้อมูลที่ได้จากการถอดเทป  จากน้ันใช้การสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเพิ่มเติม
กับข้อมูลดังกล่าว  ผู้วิจัยสัมภาษณ์และสะท้อนความคิดเห็นของครูเชี่ยวชาญและผู้บริหารจนได้ผลที่ชัดเจน
จาก 3 ประเด็นที่ต้องการศึกษาข้างต้น   ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของไบเออร์ และคณะ (Bier et 

al., 2012: 127-141) ได้ออกแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมพลังระหว่างหุ้นส่วนที่เป็นคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาครู  ทั้งนี้การออกแบบดังกล่าวเน้นที่
ตัวอย่างงานของนักเรียน P-12 ที่เป็นรูปธรรม  โดยมีนักศึกษาครู   ครูเชี่ยวชาญ  และอาจารย์จากคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วม โดยแต่ละหุ้นส่วนข้างต้นมีภารกิจและความรับผิดชอบหลักตามงาน
ของตน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ได้แก่ ผลลัพธ์การเรียนรู้  ดังภาพ 2.8 ต่อไปนี้ 
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ภาพที่  2.8  Sweet Spot: ส่วนที่เป็นผลตัดของโอกาสในการเรียนรู้สําหรับครูใหม่ (นักศึกษาครู)   
                ครูเชี่ยวชาญ (โรงเรียน) และอาจารย์มหาวิทยาลัย (คณะครุ/ศึกษาศาสตร์) 
ที่มา: Bier et al. (2012: 129) 
 
2.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยได้นําแนวคิดของไวก็อตสกี้เกี่ยวกับพื้นที่รอยต่อ
พัฒนาการ (ZPD) และแนวคิดหลักการเป็นหุ้นส่วนมาเป็นตัวเสริมต่อการเรียนรู้ให้กับครู ตลอดจนการวัด
สมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู ได้ดังต่อไปน้ี 

1. ในส่วนของระดับพัฒนาการที่เป็นจริง (Actual Development Level) จะต้องมีการ
วัดสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู โดยให้ครูตอบแบบประเมินสมรรถนะการทํา
ปฏิบัติการทําวิจัยในชั้นเรียน (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

2. ใช้หลักการเป็นหุ้นส่วนในการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนับส่งเสริมครูไปสู่ระดับ
พัฒนาการที่สามารถจะเป็นไปได้ (Potential Development Level) ซึ่งประกอบด้วย การศึกษา 
ศักยภาพของหุ้นส่วน  กําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม  วางแผนการทํางาน  การพัฒนา
กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  การดําเนินงานตามแผน เช่น การสร้างทีมนักปฏิบัติ  
ประเมินผลงาน   นําเสนอและเผยแพร่ผลงาน  ความรู้  ความสามารถตามเป้าหมายที่กําหนด 

3. ประเมินสมรรถนะการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู ด้วยใช้เทคนิคเชิงคุณภาพ ได้แก่ การ
เขียนสะท้อนความคิด  การสัมภาษณ์ และการตรวจสอบผลงานวิจัย  และใช้ด้วยเทคนิคเชิงปริมาณ ได้แก่

 

ครูใหม่     ครูเชี่ยวชาญ 

 

      
อาจารย์

มหาวิทยาลัย 

 

   

 

การเรียนรู้ของนักเรียน P-12 

Sweet 

spot 
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การประเมินตนเองของครูด้วยแบบประเมินสมรรถนะการทําวิจัยในชั้นเรียน   โดยมีกรอบแนวคิดในการทํา
วิจัยดังภาพที่ 2.9 ต่อไปน้ี        

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่  2.9  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 จากกรอบแนวคิดในการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้นํากรอบแนวคิดดังกล่าวมาจัดกระทําการ
ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนให้กับครู  โดยแบ่งการดําเนินการเป็น      
3  ระยะที่มีความต่อเน่ืองกัน  ซ่ึงแต่ละระยะจะมีกลไกเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัย
ดังกล่าวให้กับครูได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 2.10  ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

สมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของครูตามที่คาดหวัง           
Potential Level 

                     
 

 

  

                         

                    

  

        

          

    

 

 

Actual Level 
สมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูตามสภาพจริง     

 

ZPD 

หลักการเป็นหุ้นส่วน 

ประเมินผลงาน 

การดําเนินงานตามแผน เช่น การสร้างทีมนักปฏิบัติ 

วางแผนการทํางาน  กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย 

กําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม 

ศึกษาศักยภาพของหุ้นส่วน  เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

นําเสนอและเผยแพร่ผลงาน  ความรู้    
ความสามารถตามเป้าหมายที่กําหนด 
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ภาพที่ 2.10  กรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู 
  

จากภาพที่ 2.10 อธิบายเก่ียวกับการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
ระดับสมรรถนะการทําวิจัยของครูตามแนวคิดของไวก็อตสกี้โดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน ในระยะที่ 1 โดย
ผู้วิจัยจะศึกษาศักยภาพของหุ้นส่วน ได้แก่ครูผู้เข้าร่วมโครงการ ว่ามีสมรรถนะการทําวิจัยมากน้อยเพียงใด 
โดยรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมกับการกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยให้กับครูผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการ
ทําวิจัยของครูในระยะที่ 2 ได้แก่ การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมและยกระดับสมรรถนะการทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการของครู  ใช้กิจกรรมการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น การลงมือปฏิบัติด้วยความต้ังใจและ
เต็มใจ  ส่วนในระยะที่ 3 จะเป็นการประเมินสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการของครูโดยตรวจจาก
ผลงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐาน และให้ครูเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยตามลําดับต่อไป 
 

สมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูตามที่คาดหวัง           
                                              Potential Developmental Level 

ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
ระยะที่ 3 

3.2 ครูนําเสนอและเผยแพร่ผลงาน  ความรู้   ความสามารถตามเป้าหมาย 
      ที่กําหนด 

      

3.1 การประเมินผลงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ
ระยะที่ 2 

2.2 การดําเนินงานตามแผน เช่น การสร้างทีมนักปฏิบัติร่วมกันระหว่าง 
     นักวิจัยและครู ผู้บริหาร 
2.1 การพัฒนากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

การดําเนินการ
ระยะที่ 1 

1.2 การกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม 
1.1 การศึกษาศักยภาพของหุ้นส่วน  เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 Actual Developmental Level 
สมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของครูตามสภาพจริง     

 

ZPD 
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