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การจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ด้ วยความเป็นกั ล ยาณมิ ต ร ส าหรั บ ผลการวิเ คราะห์ เชิ ง เนื้ อหาต่ อความกั ง วลใน
การทาวิจัยในชั้ นเรี ยนของผู้ ส อนระดั บอุ ดมศึกษาปรากฎความกั งวลใน 3 ประเด็น ได้ แก่ 1) ด้ า นความรู้
ความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรียน 2) ภาระหน้าที่และการสนั บสนุนจากผู้บริหาร และ 3) การออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนการสอดแทรกกระบวนการเพื่อให้การทาวิจัยในชั้นเรียนประสบความสาเร็จนั้น
กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระบบพี่เลี้ยงและการโค้ช รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน และ 2) การให้ความสาคัญและรางวัลจูงใจต่อการทาวิจัยในชั้นเรียน
คาสาคัญ : การวิจัยในชั้นเรียน ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
Abstract

Factor analysis of classroom research competency enhancement among 160
university lecturers in Thailand via online questionnaire with 16 items of rating scale and 2
items of open ended. The research finding was the classroom research competency among
university lecturers could be divided in three factors as 1) Potential lead systems to develop
learning management and classroom research, 2) Learning together process to develop an
important learner, and 3) Participating in the planning of learning activities with true friend.
Moreover, there were three aspect of classroom research concerns including 1) Classroom
research knowledge, 2) Executive duties and support, 3) Learning activities design. For inclusion
of processes to ensure successful classroom research consisted with 1) Mentoring and
coaching systems as well as learning exchange between each other, and 2) Giving priority and
incentives to classroom research.
Keywords: Classroom Research, University Lecturers
บทนา

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยให้จัดการศึกษา
เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกาลัง
สาคัญ ในการพัฒนาประเทศสู่ ความมั่ นคง มั่ง คั่ง และยั่ง ยืน กาหนดมาตรฐาน 5 ด้า น ดัง นี้ มาตรฐานที่ 1
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐาน
ที่ 4 ด้ านศิ ลปวัฒ นธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 5 ด้ านการบริ หารจัด การ โดยมาตรฐานที่ 1
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน กาหนดไว้ 3 ข้อ ซึ่งมี 2 ใน 3 ข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน
ระดับอุดมศึกษา กล่าวคือ ข้อ 1.1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้าง
สัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยเป็นผู้ คุ ณธรรม ความเพียร มุ่ งมั่ น บากบั่ น และยึ ด มั่ นในจรรยาบรรณวิช าชี พ และข้ อ 1.2 เป็ นผู้ ร่วม
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สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถ
สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ (มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561, 2561)
ซึ่ ง การจัด การเรี ย นการสอนเพื่อให้ บ รรลุ ต ามมาตรฐานข้ า งต้ น ผู้ ส อนจะจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ แ บบตั้ ง รั บ
(Passive Learning) ด้วยการบรรยาย อธิบาย หรือสาธิต คงไม่สามารถดาเนินการได้อีกต่อไป ผู้สอนจาเป็นต้อง
ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยการวางแผน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาโดยเน้นให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ ซึ่งผู้สอนมีหน้าที่เพียงให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ชี้แนะผู้เรียนเพื่อให้ผู้ เรียน
สามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้วยตนเองได้ การจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ ในลั กษณะดัง กล่ า วเป็ นการจัด กิ จกรรม
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังเช่น Prince (2004) ให้ความหมายไว้
ว่า “การเรียนรู้เชิงรุกเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการของการเรียนการสอน
หรือเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมอย่างเข้าใจ และรู้ว่าตนเองกาลังเรียนรู้เรื่องใด” หรือ
ราชบัณฑิตยสถาน (2558) ให้ความหมายว่า “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนมี
บทบาทในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวและมีชีวิตชีวา เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนริเริ่มและดาเนินการเรียนรู้
อย่างใส่ใจ จดจ่อกับเนื้อหาและเรื่องที่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการ โดยมีการริเริ่มความคิด สร้างความรู้
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ลงมือปฏิ บัติด้วยตนเอง และแสดงออกไม่ว่า จะเป็นท่าทางหรือวาจา มิใช่เป็นเพียงผู้รับ
ความรู้เท่านั้น ผู้สอนต้องมีบทบาทในการเร้าความสนใจ และสร้างบรรยากาศในการเรียนโดยใช้กลยุทธ์แตกต่าง
กันไปตามสถานการณ์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
จากคานิยาม “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ” ข้างต้น ผู้สอนต้องมีความพยายามอย่างหนักใน
การกระตุ้นผู้เรียนให้มีความท้าทายต่อการแสวงหาความรู้นาไปสู่การเรียนอย่างเข้าใจ สามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองได้ และส่ งผลต่ อผลลัพธ์การเรี ยนรู้ ที่ค งทน นาไปใช้ง านในอนาคตได้ อย่ างถูกต้องและเ หมาะสม
ดังนั้ น ผู้ สอนจึง อาจต้องมี การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถึง ความสาเร็ จในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้เ ชิงรุ ก เพื่อเป็ น
แนวทางแก่ผู้ สอนในรายวิช าที่คล้ ายคลึง กัน หรือต่า งรายวิช า ให้ เห็ นถึ งการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ที่ท้า ทาย
คานึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก ความสาเร็จจากการแก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนด้วย
การจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ กสามารถแสดงให้ เ ห็ นอย่ า งเป็ นรู ป ธรรมได้ ด้ วยการทาวิจัย ในชั้ นเรี ย น ซึ่ ง
การทาวิจัยในชั้นเรียนได้มีผู้บัญญัติความหมายไว้หลากหลาย อาทิ อุทุมพร จามรมาน (2537) ให้ความหมาย
การวิจัยในชั้นเรียนว่า “เป็นการวิจัยที่ทาโดยครู ของครู เพื่อครู สาหรับครู เป็นการวิจัยที่ครูผูซึ่งตองดึงปญหาใน
การเรียนการสอนออกมา และครูผู ซึ่งตองแสวงหาขอมูลเพื่อมาแกปัญหาดังกล่าวด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได
ผลวิจัยคือคาตอบที่ครูจะเปนผูนาไปใช้แกปญหาของตน” นอกจากนี้ สุวิมล ว่องวาณิช (2549) ให้ความหมาย
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนว่า “เป็นการวิจัยที่ทาโดยครูผู้สอนในชั้นเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และนาผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน เป็นการวิจัยที่ต้องทาอย่างรวดเร็ว นาผลไปใช้ทันที และสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติ งานต่ าง ๆ ในชีวิต ประจาวันของตนเองให้ทั้งตนเองและกลุ่มเพื่อนร่ วมงานในโรงเรียนได้มีโ อกาส
วิพากษ์ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของครูและ
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ผู้เรียน” จากความหมายของการทาวิจัยในชั้นเรียนสรุปได้ว่าผู้สอนต้องเริ่มด้วยการสารวจ และวิเคราะห์ปัญหา
หากปัญหาจากการสารวจและวิเคราะห์มีหลายปัญหา ผู้สอนควรจัดลาดับความสาคัญของปัญหาโดยพิจารณา
ความรุนแรงของปัญหา ปัญหาใดมีความรุนแรงมากก็ควรได้รับการแก้ไขหรือพัฒนาก่อน และปัญหานั้นๆ อยู่ใน
วิสัยที่จะแก้ไขหรือพัฒนาได้สาเร็จ จากนั้นเป็นการกาหนดวิธีการในแก้ปัญหาหรือพัฒนา ขั้นนี้ผู้สอนจะต้องหา
ข้อมูลมาสนับสนุนสิ่งที่ตนคิดว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ ข้อมูลดังกล่าวอาจมาจากทฤษฎี บทความวิจัย หรือเอกสารที่
เกี่ ย วข้ องอื่ นๆ ที่มี ผู้ เ คยศึ กษาไว้ แ ล้ วซึ่ ง จะเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ จะสามารถยื นยั น ว่า วิธีก ารที่ผู้ ส อนเลื อ กมานั้ น
มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา ต่อมาเป็นการพัฒนาวิธีการ หรือนวัตกรรม โดยการนาทฤษฎี
หรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาให้เป็นวิธีการซึ่งอาจเป็นวิธีการสอนใหม่ๆ หรือวิธีการปรับพฤติกรรมใหม่ๆ
ที่ผู้สอนยังไม่เคยใช้ในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนของตน หรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ผู้สอนเชื่อว่าจะสามารถ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ จากนั้นเป็นการนาวิธีการ หรือนวัตกรรมไปใช้ โดยมีการระบุขั้นตอนปฏิบัติว่าใช้กับใคร
เมื่อไร อย่างไร พร้อมทั้งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลที่เกิดขึ้นจากการนาวิธีการหรือนวัตกรรมนั้นๆ ไปใช้ซึ่งอาจจะ
เป็นการบันทึก การสัมภาษณ์ การทดสอบ หรือการสอบถาม เป็นต้น และขั้นสุดท้ายเป็นการสรุป และสะท้อนผล
โดยการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธกี ารทางสถิตทิ ี่เหมาะสมเพื่อให้เห็นถึงบทสรุปจากการนาวิธีการหรือ
นวัตกรรมนั้นๆ ว่าสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้จริงตามที่ผู้สอนคาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งสะท้อนสิ่งที่ผู้สอน
คิดว่าควรดาเนินการเพิ่มเติมต่อไปอย่างไร จุดเด่น จุดด้อยในการทาครั้งนี้เป็นอย่างไร
การวิจัยในชั้นเรียนด้วยการนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกได้มีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่อดีต
จนถึงปัจจุบันของกลุ่มผู้สอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา และสามารถทาได้ทุกภาคการศึกษา
หรือตลอดปีการศึกษาอันเนื่องมาจากบริบทผู้เรียน ผู้สอน สังคม หรือสิ่ งแวดล้อมที่แตกต่างกัน จะทาให้เห็ น
วิธีการในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับชั้นเรียนนั้นๆ จึงมีคานิยามครูที่มีทักษะการทาวิจัยในชั้นเรียนว่า
เป็น “ครูนักวิจัย หรือ อาจารย์นักวิจัย ” อย่างไรก็ตาม ด้วยภาระงานของผู้สอนระดับอุดมศึกษาที่มีภาระงาน
หลายด้านตั้งแต่งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ หรืองานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมดังได้กล่าวไปแล้วนั้น
การทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอนระดับอุดมศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานด้านการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือบรรลุตามมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียนที่กาหนดไว้ แต่ผู้สอน
ระดับอุด มศึกษาก็ ยังต้องด าเนินการวิจัยในสาขาของตนจากความรับผิดชอบในหลั กสูตรนั้นๆ ตามภาระงาน
ด้านการวิจัยอีกด้วย เว้นแต่ผู้สอนระดับอุดมศึกษาสังกัดคณะด้านศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ ซึ่งสามารถนา
ผลงานวิจัย ในชั้ นเรียนไปเป็น ภาระงานด้ านการวิจัย ได้ ด้วย จึงทาให้ผู้ สอนระดับ อุดมศึกษาไม่ค่อยได้ดาเนิ น
การทาวิจัยในชั้นเรียนเท่าที่ควร หรืออาจมีก็น้อยมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของผู้สอนทั้งหมด ดังนั้นจึงมีความ
พยายามจากผู้บ ริหาร หรือหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้ องในมหาวิทยาลัย ต่อการผลักดันให้ผู้ สอนระดับอุ ดมศึกษาได้
ทาวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ อีกทั้งงานวิจัยที่ศึกษาและ
นาเสนอเกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอนระดับอุดมศึกษาก็ยังปรากฎน้อยมาก เช่น งานวิจัยของภรณี
หลาวทอง และคณะ (2557) ที่ได้ฝึกอบรม และติ ดตามการทาวิจัย ในชั้นเรียนของผู้สอนคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปรากฏได้งานวิจัยในชั้นเรียนเพียง 3 รายวิชา
จาก 15 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 20 และงานวิจัยของอังคณา นุตยกุล และขนิษฐา ปาลโมกข์ (2554) ที่ศึกษา
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ปั จจั ย ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความส าเร็ จต่ อการทาวิจัย ในชั้ น เรี ย นของผู้ ส อนระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ได้ แ ก่ คณะที่สั ง กั ด
ประสบการณ์การทาวิจัย และเจตคติต่อการทาวิจัยในชั้นเรียน
เมื่ อ พิ จ ารณางานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาถึ ง ความส าเร็ จ ในการท าวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ หลั ก ของผู้ ส อน
ระดับอุดมศึกษานั้น ได้มีงานวิจัยศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งพบว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จประกอบไปด้วย ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์การทาวิจัย ความรู้ความสามารถในการทาวิจัย ทัศนคติต่อการทาวิจัย แหล่งเอกสารและอุปกรณ์
อานวยความสะดวก การได้รับการยอมรับนับถือ และสาขาวิชาที่สังกัด (ศุภจักร สุทธิ และเทียมจันทร์ พานิ ชย์
ผลินไชย, 2554) ปัจจัยด้านอายุ การสนับสนุนส่งเสริมจากมหาวิทยาลัย (จันทร์เพ็ญ มีนคร, 2557) ปัจจัยด้าน
ภาระงานสอนและงานอื่นๆ ด้านแรงจูงใจในการทาวิจัย และด้านกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (กัญญาวีร์
สมนึก ชุมพล เสมาขันธ์ และลาเนา เอี่ยมสอาด, 2558) ปัจจัยด้ านนโยบายของผู้ บริหารในการส่ง เสริมการ
ทาวิจัย (เกศินี ไหมคง สุเทพ สันติวรานนท์ และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม, 2560) ปัจจัยด้านตาแหน่งทางวิชาการ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การเปลี่ยนแปลงและจัดการความรู้ในองค์การ ประสบการณ์การทาวิจัย การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี และการสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ และ
เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์, 2560)
การวิจัยครั้งนี้จึงสนใจศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยเสริมสร้างศักยภาพการทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอน
ระดับอุดมศึกษาว่าประกอบไปด้วยปัจจัยใดบ้างที่นอกเหนื อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สอน โดยผลที่ได้น่าสนใจว่า
จะเหมือนหรือแตกต่างกับปัจจัยแห่งความสาเร็จต่อการทาวิจัยของผู้สอนระดับอุดมศึกษาในภารกิจหลักหรือไม่
ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลประกอบการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอนระดับอุดมศึกษาสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ต่อไป
วิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัย ครั้ ง นี้ คื อ ผู้ ส อนระดั บ อุ ด มศึ กษาในประเทศไทยที่ส ามารถเข้ า ถึ ง
แบบสอบถามออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งได้โพสต์ในกลุ่มเฟซบุ๊กเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย และกลุ่มไลน์
คณาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ ทั่ว ประเทศ โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ มาด้ ว ยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) ใช้อัตราส่วนกลุ่มตัวอย่างต่อข้อคาถามเป็น 10 : 1 รวมจานวน 160 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามการพัฒนาศักยภาพด้ านการวิจัยในชั้นเรีย นของ
ผู้สอนระดับอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน จานวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ง
ทางวิชาการ คณะที่สังกัด ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา ประสบการณ์การอบรมการทาวิจัยในชั้นเรียน
และประสบการณ์การทาวิจัยในชั้นเรียน ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อข้อคาถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอนระดับอุดมศึกษารวม 16 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่
5 แทน เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 แทน เห็นด้วย 3 แทน ไม่แน่ใจ 2 แทน ไม่เห็นด้วย และ 1 แทน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
และส่ วนที่ 3 ค าถามปลายเปิ ด จานวน 2 ข้ อ ได้ แก่ ความกั ง วลต่ อการทาวิจัยในชั้นเรีย นของท่า น และ
ควรสอดแทรกกระบวนการใดเพื่อให้ประสบความสาเร็จในการทาวิจัยในชั้นเรียน
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การดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยในชั้นเรียนของ
ผู้สอนระดับอุดมศึกษาเพื่อกาหนดกรอบคาถามในการวิจัย
2. สร้างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย และนาเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยได้ดัชนีความสอดคล้อง IOC อยู่ในช่วง .67-1.00
3. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กั บกลุ่มตัวอย่า งที่เป็ นผู้ส อนระดับ อุดมศึกษาจานวน
30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีห าค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s
Alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89
4. เก็บรวมรวบข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์โดยโพสต์ไปยังกลุ่มเฟซบุ๊ก หรือกลุ่มไลน์ที่มีผู้สอน
ระดับอุดมศึกษาตาม URL ดังนี้ https://goo.gl/forms/EI7g4kIR3r9Gj5Jm2
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้วิเคราะห์มีดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พร้อมทั้ง
กาหนดเกณฑ์การแปลผลดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ ง ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง
เห็นด้วย ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ไม่แน่ใจ ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ไม่เห็นด้วย และ ค่าเฉลี่ย
1.00 - 1.50 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3. วิเ คราะห์ ปั จจัย เสริ มสร้ า งศั กยภาพด้ า นการวิจัย ในชั้ นเรี ย นของผู้ ส อนระดั บ อุ ด มศึ กษา ด้ วย
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)
4. วิเคราะห์ข้อคาถามปลายเปิดด้วยการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) พร้อม
สรุปผล
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 64.97 มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี
คิดเป็นร้อยละ 46.83 รองลงมามีอายุ 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.97 ส่วนใหญ่มีตาแหน่งอาจารย์คิดเป็นร้อยละ
81.94 คณะที่สังกัดจากสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/วิทยาลัยอิสลามศึกษา/วิทยาการสื่อสาร
หรือที่เกี่ยวข้องคิดเป็นร้อยละ 45.86 รองลงมาจากสายศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 26.11 ส่วนใหญ่
มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.85 รองลงมามีประสบการณ์การสอน
ในระดับอุดมศึกษา 6-10 ปี และ 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.84 22.29 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
การอบรมการทาวิจัยในชั้นเรียน 1-2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 48.73 และไม่เคยอบรมการทาวิจัยในชั้นเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 31.65 เคยทาวิจัยในชั้นเรียนมาแล้ว 1-2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40.51 และไม่เคยทาวิจัยในชั้นเรียน
คิดเป็นร้อยละ 46.20 แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลพื้นฐาน
1) ชาย
1. เพศ
2) หญิง
1) ต่ากว่า 30 ปี
2. อายุ
2) 30-39 ปี
3) 40-49 ปี
4) 50 ปีขึ้นไป
3. ตาแหน่งทางวิชาการ 1) อาจารย์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3) รองศาสตราจารย์
1) ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
4. คณะที่สังกัด
2) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/
วิทยาลัยอิสลามศึกษา หรืออื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
4) พยาบาลศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) ศิลปกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1) ต่ากว่า 3 ปี
5. ประสบการณ์การ
สอนระดับอุดมศึกษา 2) 3-5 ปี
3) 6-10 ปี
4) 11-15 ปี
5) 16 ปีขึ้นไป
1) ไม่เคยอบรม
6. ประสบการณ์การ
อบรมการทาวิจัยใน 2) เคยอบรม 1-2 ครั้ง
ชั้นเรียน
3) เคยอบรม 3-4 ครั้ง
4) เคยอบรม 5 ครั้งขึ้นไป
7. ประสบการณ์การทา 1) ไม่เคยทา
วิจัยในชั้นเรียน
2) เคยทา 1-2 เรื่อง
3) เคยทา 3-4 เรื่อง
4) เคยทา 5 เรื่องขึ้นไป
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จานวน
55
102
7
74
60
17
127
26
2
41

ร้อยละ
35.03
64.97
4.43
46.83
37.97
10.77
81.94
16.77
1.29
26.11

72

45.86

26

16.56

14
4
11
35
39
50
22
50
77
19
12
73
64
10
11

8.92
2.55
7.01
22.29
24.84
31.85
14.01
31.65
48.73
12.03
7.59
46.20
40.51
6.33
6.96
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ผลการวิเคราะห์ ระดับ ความคิดเห็ นของข้อคาถามทั้ง 16 ข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่ างมีค วามคิ ดเห็ น
โดยส่ ว นใหญ่ ใ นระดั บ เห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง มี เ พี ย ง 2 ข้ อ ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ นในระดั บ เห็ น ด้ ว ย
โดยข้อ 6. ผู้สอนต้องพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ตนเอง โดยคานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิด
กับผู้เรียนเป็นหลัก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .44 รองลงมาเป็น
ข้ อ 4. ผู้ ส อนแบ่ ง ปั นข้ อมู ล หรื อประสบการณ์ และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ท่า มกลางบรรยากาศที่เ ป็ นมิ ต ร
เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดีขึ้นซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .47
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก (Principal Components Analysis) และหมุนแกน
ด้วยวิธีมุมฉาก (Varimax) พบว่าค่าดัชนี KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy)
ของการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ .91 ซึ่งมีค่าที่สูง แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะใช้การวิเคราะห์ปัจจัย
ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์การพิจารณาจานวนปัจจัยด้วยแผนภาพ Scree plot และร้อยละความผันแปรรวมที่สามารถ
อธิบายได้มีค่าร้อยละ 60 ขึ้นไปซึ่งเห็นได้จากภาพที่ 1 ที่ความชันระหว่างค่าไอเกนกับปัจจัยที่พิจารณามีค่าค่อยๆ
ลดลงจากปัจจัยที่ 3 ถึงปั จจัยที่ 4 และสามารถอธิบายความผันแปรของข้ อค าถามรวม (Total Variance
Explained) ได้ร้อยละ 63.79 จึงสกัดปัจจัยจากข้อคาถามทั้งหมด 16 ข้อได้เป็น 3 ปัจจัย และได้กาหนดค่ า
น้าหนักปัจจัย (Factor Loading) จากแต่ละข้อคาถามที่มีค่ามากกว่า .30 โดยสามารถตั้งชื่อแต่ละปัจจัยเพื่อ
สะท้อนข้อคาถามการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอนระดับอุดมศึกษาดังตารางที่ 2

ภาพที่ 1 แผนภาพ Scree Plot เพื่อใช้ในการพิจารณาสกัดปัจจัย
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ตารางที่ 2 ปัจจัยเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอนระดับอุดมศึกษา
Factor
ปัจจัย
Mean S.D. ระดับความคิดเห็น
Loading
ปัจจัยที่ 1 ระบบแกนนาเร้าศักยภาพเพื่อ
(Eigenvalues = 8.017 และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการทาวิจัยในชั้น
Variance Explained = 50.109)
เรียน
14. คณะหรือหลักสูตรควรสร้างระบบผู้สอนแกน
นาในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการ
.806
4.51
.68
เห็นด้วยอย่างยิง่
จัด
การเรียนรู้และการทาวิจยั ในชั้นเรียน
15. คณะควรสร้างวิสยั ทัศน์ร่วมกันกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ทัง้ ผู้สอน ผู้สนับสนุนการจัดการเรียน
.753
4.53
.61
เห็นด้วยอย่างยิง่
การสอนต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียนใน
คณะ
12. ผู้สอนควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจยั ชั้นเรียน
ต่อ
.721
4.33
.80
เห็นด้วย
วงวิชาการอย่างต่อเนื่อง
16. ผู้บริหารควรจัดสรรเวลา หรืออานวยความ
สะดวกให้ผู้สอนได้พบปะเพื่อสะท้อนผลการจัดการ
.698
4.46
.73
เห็นด้วย
เรียนรู้
11. ผู้สอนต้องนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
.694
4.60
.56
เห็นด้วยอย่างยิง่
การเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
13. คณะ หรือหลักสูตรควรรวบรวมสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ และการทาวิจยั ใน
.572
4.60
.59
เห็นด้วยอย่างยิง่
ชั้นเรียนเพื่อให้สะดวกต่อการเรียนรู้นอกเวลา
(Eigenvalues = 1.306
ปัจจัยที่ 2 กระบวนการเรียนรู้รว่ มกันเพื่อพัฒนา
และ Variance Explained = 8.164)
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ผู้สอนต้องให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ หรือ
.794
4.71
.51
เห็นด้วยอย่างยิง่
พัฒนาการของผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ผู้สอนสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อนามาจัดการเรียนรู้ที่สนองตอบ
.688
4.71
.55
เห็นด้วยอย่างยิง่
ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน
2. ผู้สอนควรแลกเปลีย่ นเรียนรู้ทเี่ น้นกระบวน
.665
4.64
.54
เห็นด้วยอย่างยิง่
การเรียนรู้ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อให้
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ปัจจัย
บรรลุเป้าหมายเดียวกัน
6. ผู้สอนต้องพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ตนเอง โดยคานึงถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นหลัก
4. ผู้สอนแบ่งปันข้อมูล หรือประสบการณ์ และรับ
ฟังความคิดเห็นท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมิตร
เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดีขึ้น
7. ผู้สอนต้องร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา เลือกประเด็น
ปัญหา ระดมสมอง นาไปสู่การนาวิธีการไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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Factor
Loading

Mean

S.D.

ระดับความคิดเห็น

.586

4.77

.44

เห็นด้วยอย่างยิง่

.571

4.71

.47

เห็นด้วยอย่างยิง่

.469

4.58

.59

เห็นด้วยอย่างยิง่

(Eigenvalues = .882
ปัจจัยที่ 3 การร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการ
และ Variance Explained = 5.514)
เรียนรู้ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
8. ผู้สอนต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อ
กระบวนการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนในทุก
.709
4.69
.57
เห็นด้วยอย่างยิง่
ระดับพฤติกรรม
9. ผู้สอนต้องคานึงถึงความพยายามใน
การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความเป็น
.703
4.61
.55
เห็นด้วยอย่างยิง่
กัลยาณมิตรเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
10. ทีมผู้สอนควรวิเคราะห์ผลงานของผู้เรียน
.687
4.62
.55
เห็นด้วยอย่างยิง่
เพื่อสะท้อนคิดต่อการปรับปรุงชิ้นงานในอนาคต
5. ผู้สอนควรวางแผนการทางานร่วมกันเพื่อค้นหา
ทางออกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาไปสู่
.615
4.51
.64
เห็นด้วยอย่างยิง่
การทาวิจัยในชั้นเรียน
ผลจากตารางที่ 2 ซึ่งสามารถอธิบายปัจจัยเสริมสร้างศักยภาพด้านการทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอน
ระดับอุดมศึกษาได้ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 ระบบแกนนาเร้ าศักยภาพเพื่ อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการทาวิ จัยในชั้นเรียน
เป็นปัจจัยแรกที่สกัดได้ซึ่งมีค่าไอเกนเท่ากับ 8.017 และร้อยละความผันแปรที่สามารถอธิบายได้เท่ากับ 50.109
จากข้อคาถามจานวน 6 ข้ อ ได้แ ก่ ข้อ 14. คณะหรื อหลักสู ตรควรสร้า งระบบผู้ สอนแกนนาในการพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพในการจัดการเรีย นรู้และการทาวิจัยในชั้นเรียน ข้ อ 15. คณะควรสร้ างวิสัยทัศ น์
ร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้สอน ผู้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในคณะ ข้อ 12. ผู้สอนควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ชั้นเรียนต่อวงวิชาการอย่างต่อเนื่อง ข้อ 16. ผู้บริหาร
ควรจัดสรรเวลา หรืออานวยความสะดวกให้ ผู้ส อนได้พบปะเพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ข้ อ 11. ผู้สอน
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ต้องนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ และข้อ 13. คณะ หรือหลักสูตรควรรวบรวม
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ และการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้สะดวกต่อการเรียนรู้นอกเวลา
ปัจจัยที่ 2 กระบวนการเรียนรู้ร่ว มกันเพื่อ พัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นปัจจัย ที่ 2 ที่ส กัดได้ซึ่ง
มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.306 และร้อยละความผันแปรที่สามารถอธิบายได้เท่ากับ 8.164 จากข้อคาถามจานวน 6 ข้อ
ได้แก่ ข้อ 1. ผู้สอนต้องให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ หรือพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสาคัญ ข้อ 3. ผู้สอนสามารถ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลายเพื่อนามาจัดการเรียนรู้ที่สนองตอบผู้เรียนที่มีค วามสามารถแตกต่างกั น
ข้อ 2. ผู้ส อนควรแลกเปลี่ย นเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน พึ่งพาอาศั ยซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายเดี ย วกัน ข้ อ 6. ผู้ สอนต้ องพร้อมที่จะเรีย นรู้ เ พื่อเพิ่มประสบการณ์ ใหม่ๆ ให้ แก่ ตนเอง โดยคานึ ง
ถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นหลัก ข้อ 4. ผู้สอนแบ่งปันข้อมูล หรือประสบการณ์ และรับฟังความคิดเห็น
ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมิตรเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ดีขึ้น และข้อ 7. ผู้สอนต้องร่วมกั น
วิเคราะห์ปัญหา เลือกประเด็นปัญหา ระดมสมอง นาไปสู่การนาวิธีการไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ปัจจัยที่ 3 การร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร เป็นปัจจัยที่ 3
ที่สกัดได้ซึ่งมีค่าไอเกนเท่ากับ .882 และร้อยละความผันแปรที่สามารถอธิบายได้เท่ากับ 5.514 จากข้อคาถาม
จานวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 8. ผู้สอนต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน
ในทุกระดับพฤติกรรม ข้อ 9. ผู้สอนต้องคานึงถึงความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ความเป็นกัลยาณมิตรเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ข้อ 10. ทีมผู้สอนควรวิเคราะห์ผลงานของผู้เรียนเพื่อสะท้อนคิดต่อ
การปรับปรุงชิ้นงานในอนาคต และข้อ 5. ผู้สอนควรวางแผนการทางานร่วมกันเพื่อค้นหาทางออกในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้นาไปสู่การทาวิจัยในชั้นเรียน
ผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาต่อความกังวลต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอนระดับอุดมศึกษาสามารถ
สรุปเป็น 3 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นความรู้ความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ผู้สอนระดับอุดมศึกษามีความกังวล
สูงสุด ดังเช่นบันทึกความกังวลต่อไปนี้
“หัวข้อที่จะเลือกทาวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด”
“ขาดทักษะและประสบการณ์เกือบทุกกระบวนการ”
“รูปแบบและเครื่องมือที่จะใช้ในการทาวิจัย”
“ค่อนข้างกังวล เนื่องจากไม่มีความรู้ด้านนี้เลย เคยทาวิจัยร่วมกับเพื่อนอาจารย์ แต่คิดว่าเป็นเพียง
การลองผิดลองถูก”
“ไม่เคยทาวิจัยในชั้นเรียนแบบเต็มรูปแบบ ไม่ทราบควรเริ่มจากขั้นตอนใดก่อน”
ประเด็นภาระหน้าที่และการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นสิ่งที่ผู้สอนระดับอุดมศึกษามีความกังวลใน
ลาดับรอง ดังเช่นบันทึกความกังวลต่อไปนี้
“การจัดสรรเวลาจากภารกิจหลักและภารกิจอื่นที่ต้องทา”
“ทุนสนับสนุนน้อย”
“การให้การสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างจริงใจ”
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“การยอมรับในวงวิชาการที่ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับวิจัยในชั้นเรียน”
ประเด็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ผู้สอนระดับอุดมศึกษามีความกังวลในลาดับ
ถัดมา ดังเช่นบันทึกความกังวลต่อไปนี้
“รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน”
“การจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ และความร่วมมือจากผู้เรียน”
“การวางแผนการเรียนการสอนที่เอื้ออานวยต่อการทาวิจัย และการออกแบบวิจัยที่สอดคล้องกั บ
เทคนิคการสอนของแต่ละบุคคล”
“รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย”
สาหรับผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาต่อการสอดแทรกกระบวนการเพื่อให้การทาวิจัยในชั้นเรียนประสบ
ความสาเร็จสามารถสรุปได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่
ประเด็ นระบบพี่ เลี้ย งและการโค้ ช รวมทั้ ง การแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งกั น เป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ ส อน
ระดับ อุดมศึ กษาต้องการให้ช่วยเหลื อมากที่สุด ซึ่งจะทาให้เกิด การเรียนรู้ระหว่างผู้มีป ระสบการณ์กับผู้ ที่ไม่ มี
ประสบการณ์ มีการติดตามผลเป็นระยะจากผู้เชี่ยวชาญ ดังเช่นบันทึกต่อไปนี้
“ระบบพี่เลี้ยงสาหรับคนเริ่มทาวิจัย”
“ติดตาม นิเทศ พบกลุ่มของผู้ทาวิจัยร่วมกันเพื่อกระตุ้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้”
“การเรียนรู้และทาวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีประสบการณ์การทาวิจัยในชั้นเรียน”
“coaching and mentoring by expert”
“การให้ คาปรึกษาจากผู้เ ชี่ยวชาญ หรือการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เรื่องวิจัย ในชั้นเรียนระหว่า ง
ผู้สอน”
“มีข้อมูลที่เป็น KM วิจัย นามาเป็นขั้นพื้นฐานของการนาไปใช้”
“เวทีวิชาการในคณะ ในมหาวิทยาลัย ให้นาเสนอเชิงสนับสนุน และสร้างบรรยากาศเชิงบวก และ
มี incentive”
ประเด็ น การให้ ค วามส าคั ญ และรางวั ล จู ง ใจต่ อ การท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น เป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ ส อน
ระดับอุดมศึกษาต้องการในลาดับรองลงมา ดังเช่นบันทึกต่อไปนี้
“ยกระดับการวิจัยชั้นเรียนสู่การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมนักศึกษา
รวมถึงการให้ความสาคัญวิจัยชั้นเรียนเทียบเท่ากับการวิจัยอื่นๆ โดยผูกกับเกณฑ์การประเมินและการทาผลงาน
ทางวิชาการ”
“...ควรสร้างลักษณะเด่นของวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นอัตลักษณ์ เด่นเฉพาะของแต่ละสถาบัน...”
“การทาวิจัยในชั้นเรียนควรนามาเป็นส่วนหนึ่งของภาระงาน และนามาขอตาแหน่งทางวิชาการได้
ด้วย และควรจะมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลัย”
“กาหนดเป็นแนวปฏิบัติให้มีผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในวงจร PDCA”
“รางวัลจูงใจจากหน่วยงานต้นสังกัด”
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อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเสริ มสร้ างศักยภาพด้ านการทาวิจัย ในชั้นเรีย นของผู้สอนระดั บอุด มศึ กษา
สามารถสกัดได้เป็น 3 ปัจจัยซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 63.79 โดยสามารถตั้งชื่อปัจจัยได้ดังนี้
ปั จจัย ที่ 1 ระบบแกนน าเร้ า ศั กยภาพเพื่อพัฒ นาการจัด การเรี ย นรู้ แ ละการทาวิจัย ในชั้ น เรี ย น ปั จจั ย ที่ 2
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ และปัจจัยที่ 3 การร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าปัจจัยที่ได้สอดคล้องกับปัจจัยหรือองค์ประกอบของการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ที่มีงานวิจัยหลายๆ ฉบับได้นาเสนอ ดังเช่น
งานวิจัยของพิเชฐ เกษวงษ์ (2556) พบว่าแนวทางการสร้ างชุ มชนแห่ง การเรีย นรู้ทางวิช าชีพในสถานศึกษา
สาหรับครูประกอบด้วย 1) การสร้างจุดเริ่มแห่งความร่วมมือร่วมใจ 2) การจัดให้ครูมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ
ระหว่างกัน 3) ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน 4) การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านค่านิยมและปทัสถานร่วม และ 5) การสนับสนุนให้มีการร่วมมือในการทางาน หรืองานวิจัยของวร
ลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557) พบองค์ประกอบสาคัญของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษามีจานวน 6 องค์ประกอบ คือ 1) วิสัยทัศน์ร่วม 2) ทีมร่วมแรงร่วมใจ 3) ภาวะผู้นาร่วม
4) การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชี พ 5) ชุมชนกัลยาณมิตร และ 6) โครงสร้างสนับสนุ นชุมชน หรืองานวิจัย
ของปองทิพย์ เทพอารีย์ และมารุต พัฒผล (2557) ได้พัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสาหรับครู
ประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสาหรับครูประถมศึกษา ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัฒนธรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้แบบเป็นทีม ความร่วมมือ การเพิ่มอานาจ
การแบ่ ง ปันค่ า นิ ย ม และศั กยภาพขององค์ กร 2) การคิ ด ได้ แก่ การคิด วิเ คราะห์ สั ง เคราะห์ การคิ ด แบบ
มีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา 3) แบบปฏิบัติที่ดี ได้แก่ การจัดการคุณภาพโดยรวม
การจัดการความรู้ และการจัดระดับเทียบเคียง และ 4) การพัฒนาเชิงวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสะสม
ความรู้ การสร้างความสามารถของปัจเจก การตระหนักถึงสิ่งที่ตนรู้ และต้องเรียนรู้เพิ่มเติม และการเชื่อมโยงกับ
การปฏิรูปโรงเรียน หรืองานวิจัยของฮานานณี เจะมะ อารีฝะห์ สะแต และอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2561) ได้วิเคราะห์
องค์ประกอบการปฏิบัติงานในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูผู้สอนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พบ
จานวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ 2) ความเป็นกัลยาณมิตร 3) การสนับสนุน
ทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ 5) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน รวมทั้ง
งานวิจัยของรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2561) เสนอผลการกากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุมชนทางวิชาชีพของเครือข่ายภาคใต้พบว่า เข้าใจตรงกัน รับรู้ร่วมกัน พร้อมเปลี่ยนทัศนคติ เปิดรับสิ่งใหม่ และ
มีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นปัจจัยที่จะทาให้กิจกรรมข้างต้นสาเร็จ
ผลข้างต้นพบว่า ปัจจัยที่ 1 ระบบแกนนาเร้าศักยภาพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการทาวิจัยใน
ชั้นเรียนเป็นปัจจัยลาดับแรกที่มีส่วนในการเสริมสร้างศักยภาพการทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอนระดับอุดมศึกษา
ซึ่งให้ผลที่คล้ายกับงานวิจัยของพิเชฐ เกษวงษ์ (2556) ที่มีแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในสถานศึ กษาสาหรั บครูด้วย “การสร้า งจุดเริ่มแห่ง ความร่วมมือร่วมใจ” เป็ นล าดับ แรก ในขณะที่ง านวิจัย
ของวรลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557) ที่เสนอองค์ ประกอบสาคัญของการเป็นชุมชนแห่ ง
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การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาด้วย “วิสัยทัศน์ร่วม” “ภาวะผู้นาร่วม” และ “โครงสร้างสนับสนุนชุมชน”
เช่ นเดี ย วกั บ งานวิจัย ของฮานานณี เจะมะ อารี ฝะห์ สะแต และอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2561) ที่พบองค์ ป ระกอบ
การปฏิ บั ติ ง านในการสร้ า งชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ด้ ว ย “การมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ” และ
“การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน” จากผลที่ได้เห็นว่า ผู้สอนทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษาต่างให้
ความส าคั ญ ต่ อ ระบบแกนนาในการเร้ า ศั ก ยภาพที่ ต นมี อ ยู่ หรื อ การมี วิ สั ย ทัศ น์ ร่วมเพื่อสร้ า งจุด เริ่ มต้ นใน
การให้ความร่วมมือร่วมใจ นาไปสู่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้บริหาร ผลที่ได้
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เชิ งเนื้อหาต่ อการสอดแทรกกระบวนการเพื่อให้การทาวิจัยในชั้ นเรี ยนประสบ
ความสาเร็จประกอบด้วย 1) ระบบพี่เลี้ยงและการโค้ช รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และ 2) การให้
ความสาคัญและรางวัลจูงใจต่อการทาวิจัยในชั้นเรียน ผลการวิเคราะห์ 2 ส่วนข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าระบบแกน
นาเป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้การทาวิจัยในชั้นเรียนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งการให้ความสาคัญของ
ผู้ที่เ กี่ย วข้ องก็ เ ป็นอี กประการหนึ่ งที่จะทาให้บ รรลุวัต ถุ ประสงค์ ที่กาหนดไว้ ดัง เช่ น การศึกษาของวราภรณ์
คล้ า ยประยงค์ (2558) ที่พบว่า คุ ณสมบัติ ข องนั กวิจัย พี่เ ลี้ ย งมี บ ทบาทต่อการพัฒ นาหั วข้ อวิจัย โดยผ่ า น
กระบวนการถ่ายทอดทางวิชาชีพ ตั้งแต่ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความตระหนัก (Awareness) ขั้นที่ 2 ขั้นเริ่มงาน (Start)
ขั้นที่ 3 ขั้นผนึกความคิดและความร่วมมือในการดาเนินงาน (Consolidate) ขั้นที่ 4 ขั้นฝังตัวให้เป็นนักวิจัยที่ดี
(Embed) และขั้นที่ 5 ขั้นให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้อื่น (Support) รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของอังศินันท์
อินทรกาแหง และคณะ (2561) ที่พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยจะสามารถพัฒนาหัวข้อวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจยั
ได้มีผลมาจากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย และเจตคติต่อการทาวิจัย โดยส่งผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็น
นักวิจัยพี่เลี้ยง
สาหรับปัจจัยที่ 2 กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญเป็นปัจจัยในลาดับถัดมาที่มี
ส่วนในการเสริ มสร้างศักยภาพการทาวิจัยในชั้ นเรียนของผู้ส อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งให้ผลที่ค ล้ายกับงานวิจัย
ของพิเชฐ เกษวงษ์ (2556) ที่มีแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาสาหรับครูด้วย
“การจัดให้ครูมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญระหว่างกัน” และ “ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของ
นักเรียน” ในขณะที่งานวิจัยของวรลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557) และงานวิจัยของฮานานณี
เจะมะ อารีฝะห์ สะแต และอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2561) เสนอองค์ประกอบสาคัญของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในสถานศึกษาด้วย “การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ” หรืองานวิจัยของปองทิพย์ เทพอารีย์ และ
มารุต พัฒผล (2557) ได้เสนอรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสาหรับครูประถมศึกษาด้วยองค์ประกอบ
ที่ 4 เป็น “การพัฒนาเชิงวิช าชีพอย่างต่อเนื่อง” และสอดคล้องกับงานวิจัยของณัชชา มหปุญญานนท์ และ
ธราเดช มหปุญญานนท์ (2558) ที่ได้พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอานาจครูด้านวัฒนธรรมการวิจัยพบว่า
รูปแบบการเสริมสร้างพลังอานาจครูด้านวัฒนธรรมการวิจัยประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การกาหนด
เป้าหมายที่มีความหมาย 2) การรับรู้ความสามารถแห่งตน 3) ความรู้ 4) สมรรถนะ 5) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
จริง 6) การสะท้อนคิ ด และ 7) สภาวะแวดล้ อมในองค์กรที่เอื้อต่อการเสริมสร้า งพลั งอานาจครู ได้แ ก่
การให้โอกาส การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และการทางานเป็นทีม ผลที่ได้สอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาต่อความกังวลในการทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอนระดับอุดมศึกษาที่ให้รายละเอียด
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ความกั ง วลด้ านการออกแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู้ เ ป็นล าดั บ สุด ท้าย รองจากความรู้ ค วามสามารถใน
การทาวิจัย ในชั้ นเรี ย น และภาระหน้ า ที่แ ละการสนั บ สนุ นจากผู้ บ ริ ห าร ผลข้ า งต้ นสะท้อนให้ เ ห็ นว่า ผู้ ส อน
ระดับอุดมศึกษาไม่กังวลมากนักต่อการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใช้ในการดาเนินการทาวิจัยใน
ชั้นเรียน แต่เห็นว่าเป็นปัจจัยในลาดับรองที่จะทาให้ผู้สอนประสบความสาเร็จในการทาวิจัยในชั้นเรียนได้ โดยผล
ที่ได้ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของอั ง ศิ นัน ท์ อิ น ทรกาแหง และทั ศ นา ทองภั ก ดี (2548) ที่พ บว่ า สมรรถนะ
ด้านการสอนส่งผลทางตรงต่อสมรรถนะด้านการวิจัย และร่วมกันส่งผลต่อสมรรถนะด้านบริการวิชาการสู่ความ
เป็นผู้นาทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น
ปัจจัยที่ 3 การร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรเป็นปัจจัยในลาดับ
ท้ายสุดที่มีส่วนในการเสริมสร้างศักยภาพการทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอนระดับอุดมศึกษา ซึ่งให้ผลที่คล้ายกับ
งานวิจัยของพิเชฐ เกษวงษ์ (2556) ที่มีแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาสาหรับ
ครูด้ วย “การส่ งเสริมให้ มีการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ ด้ านค่ านิ ยมและปทัสถานร่วม” และ “การสนั บสนุนให้ มี
การร่วมมือในการทางาน” ในขณะที่งานวิจัยของวรลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557) ที่เสนอ
องค์ประกอบสาคัญของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาด้วย “ทีมร่วมแรงร่วมใจ” และ
“ชุมชนกัล ยาณมิ ตร” เช่นเดีย วกับ งานวิจัยของฮานานณี เจะมะ อารีฝะห์ สะแต และอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2561)
ที่พบองค์ประกอบการปฏิบัติงานในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วย “ความเป็นกัลยาณมิตร” ผลที่ได้
เห็นว่าการทางานร่วมกันอย่างฉันท์มิตรตั้งแต่การออกแบบ การวางแผน การดาเนินกิจกรรม การสะท้อนผลที่ได้
จากเพื่อนร่วมงาน หรือพี่เลี้ยง มีส่วนเสริมสร้างให้การทางานวิจัยในชั้นเรียนสาเร็จเพิ่มมากขึ้น อาจเนื่องมาจาก
มีคนคอยกระตุ้น ถามไถ่ หรือให้โ อกาสซักถามสิ่งที่ เป็นประเด็นปัญ หา จนทาให้ไขข้ อข้องใจ สามารถดาเนิ น
การได้บรรลุตามที่คาดไว้ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุจินดา สถิรอนันต์ และคณะ (2559) ที่ได้พัฒนากลยุทธ์
การเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการของอาจารย์พยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบว่า
กลยุทธ์หลักที่มีความเป็นไปได้และมีประโยชน์สูงที่สุด คือ กลยุทธ์การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่เลี้ยง
ทางวิช าการและอาจารย์ พยาบาลใหม่ /อาจารย์ ที่ มีป ระสบการณ์ น้อ ย อี กทั้ ง งานวิ จัย ของวราณี สั ม ฤทธิ์
อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ และวราภรณ์ บวรศิริ (2558) ก็พบว่าระบบพี่เลี้ยงสามารถพัฒนาความสามารถในการผลิต
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