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บทคัดย่อ

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะต้องใช้
ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ประกอบการตัดสินใจ จึงจะทาให้การตัดสินใจไม่เกิดความผิดพลาด มีความถูกต้อง
เหมาะสม ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อได้ดังกล่าวนี้ควรได้มาจากวิธีการและกระบวนการวิจัย เพราะการวิจัยเป็น
เครื่องมื อสาคัญในการศึกษาค้นหาข้อเท็ จจริง ข้อความรู้ แนวคิด วิ ธีการ และนวัต กรรมทางการบริหารจั ด
การศึกษาสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดย
มุ่งให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา การวิจัยทางการบริหารการศึกษามีขอบข่ายและ
สาระของการวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนการศึกษา คุณลักษณะ ศักยภาพและการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา องค์การและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การทดสอบ
ทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหารการศึกษา และการติดตามและประเมินผลโครงการทางการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาอาจใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ การวิจัยเชิงประเมิน การวิจัยปฏิบัติการ และการวิจัยและพัฒนา โดยมี
เทคนิคการวิจัยที่สาคัญประกอบด้วย การกาหนดคาถามวิจัย การเลือกระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย การ
จัดทาโครงการวิจัย การบริหารจัดการโครงการวิจัย การนาเสนอผลการวิจัย การใช้ประโยชน์จากการวิจัย และ
การส่งเสริมการวิจัยในสถานศึกษา
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Abstract

School administrators play an important roles in making decisions about school
administration, which requires reliable information for decision making that will make the
decision not to be mistakes, be correct and appropriate. This reliable information should be
derived from research methods and processes. Because of research is an important tool in
studying, searching for facts, knowledge, concepts, methods and innovation in education for
school administrators which lead to school improvement and development by focusing on the
quality of education in accordance with the goals of educational management. The scope and
content of administrational researches are on educational policy and planning, leader’s
characteristics, potential and development of school administrators, organizations and
development of educational organizations, educational resource management, hypothesis
testing theory and concepts in educational administration and monitoring and evaluating
educational projects. School administrators may use survey research methods, evaluation
research, operational research and research and development. The important research
techniques consisting of defining research questions, methodology selection, research design,
research project preparation, research project management, presentation of research results,
research utilization, and research promotion in schools.
Keywords: Research, School administration, Administrative tools
บทนา

ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสาคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งต้อง
อาศัยข้อมูลสารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจ ข้อมูลสารสนเทศที่มีความครอบคลุมและเชื่อถือได้จึงเป็นเรื่อง
สาคั ญ เพราะจะช่ว ยให้ผู้ บ ริหารสถานศึกษาสามารถตั ดสิ น ใจได้ อย่ า งเที่ ยงตรง ยุติ ธ รรมและป้ องกันความ
ผิ ด พลาดคลาดเคลื่ อ นได้ ข้ อ มู ล สารสนเทศดั ง กล่ า วจึ ง ควรได้ ม าจากวิ ธี ก ารและกระบวนการวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการในการค้นคว้า ศึกษาหาข้อความรู้และความจริงเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือ
เพราะการวิจัยเป็นการแสวงหาความรู้ความจริงด้วยวิธีก ารที่มีระบบ มีความเชื่อถือได้โดยอาศัยระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ที่เป็นคาตอบปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน (นงลักษณ์
วิรัชชัย, 2543) การวิจัยจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการแสวงหาองค์ความรู้ที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการทาวิจัย
ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาให้เกิดคุณภาพการศึกษา และควรเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิจัย ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะและวิธีการในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินงานวิจัยการบริหารการศึกษาสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อจะได้มีความเข้าใจใน
แก่นของการวิจัยการบริหารการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถออกแบบการวิจัย
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วางแผนและดาเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้จึงมุ่งเสนอแนวคิดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย ขอบข่าย
วิธีการวิจัยและเทคนิคการวิจัยที่สาคัญสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและส่งเสริมการ
วิจัยในสถานศึกษาอันจะเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งเพื่อการบริ หารและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
จุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อการบริหารสถานศึกษา
การวิ จั ย เพื่ อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาของผู้ บ ริ ห าร มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล สารสนเทศ
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา หรือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
1. เพื่อการแก้ปัญหาการบริหารการศึกษา/การจัดการศึกษา เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาสภาพปัจจุบัน
และปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบ วิธีการและกระบวนการบริหารการศึกษา/การจัดการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งอาจ
เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน การกระจายอานาจทางการศึกษา การจัดสรร
ทรัพยากรทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การผลิ ต พัฒนาครู และการธารงรักษาครู ในกรณีการ
บริหารสถานศึกษาอาจเป็นการศึกษาสภาพปัจจุ บันและปัญ หาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณ หรือการบริหาร
ทั่วไป การศึกษาวิจัยในประเด็นทางการบริหารดังกล่าว ก็เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่นาไปสู่การตัดสินใจกาหนด
แนวทาง วิ ธี การ ยุ ท ธศาสตร์ แผนงาน เพื่ อการแก้ปัญ หาในการบริหารการศึกษาหรือการจั ด การศึกษาใน
สถานศึกษา
2. เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการศึกษา/การจัดการศึกษา เป็นการวิจัยที่มุ่งค้นหาสิ่งที่ดี
สิ่งที่ต้องการ สิ่งที่เป็นประโยชน์ วิธีการที่จะทาให้ดีและวิธีการที่จะทาการบริหารการศึกษาหรือการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาให้ประสบผลสาเร็จ เพื่อนามาเป็นแนวทาง แบบอย่างในการปรับปรุงพัฒนางานบริหารการศึกษา
หรือกระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม ได้มาตรฐาน หรือประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายในการ
จัดการศึกษา การวิจัยจึงเป็นการค้นหาและพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาหรือการจั ดการศึกษาเพื่อ
นามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการศึกษาหรือการจัดการศึกษาในสถานศึกษานั่นเอง
ขอบข่ายและประเด็นของการวิจัยเพื่อการบริหารสถานศึกษา
การพิจารณาขอบข่ายและประเด็นของการวิจัย เพื่อการบริหารสถานศึกษา อาจปรับประยุกต์ใช้จาก
แนวคิดของวิจิ ตร ศรีสอ้านและทองอินทร์ วงศ์โสธร (2550, น. 21-23) ได้เสนอให้พิจารณาทั้ง 3 มิติ คือ
มิติภารกิจในการบริหาร มิติกระบวนการบริหารและมิติระดับการศึกษา ซึ่งมีสาระโดยสรุปดังนี้
1. มิติภารกิจในการบริหาร เป็นการกาหนดขอบข่ายการวิจัยตามภารกิจในการบริหารการศึกษาทั่วไป
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ งานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล งานธุรการและการเงิน งานกิจการนักเรียน
นักศึกษา และงานความสัมพันธ์กับชุมชน หรืออาจแบ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เรื่องโครงสร้างการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป
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2. มิติกระบวนการบริหาร เป็นการกาหนดขอบข่ายการปฏิบัติงานและการวิจัยตามกระบวนการ
บริหารตามแนวคิดหรือหลักการที่นาเสนอไว้โดยนักวิชาการด้านการบริหาร เช่น กระบวนการบริหารที่รู้จักกันดี
คือ POSDCoRB ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงาน 7 ขั้น คือ การวางแผน (Planning) การจัดหน่วยงาน (Organizing)
การจั ด หาบุ คลากร (Staffing) การอานวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน
(Reporting) การจั ด งบประมาณ (Budgeting) นอกจากนี้ นั กวิจั ย อาจจะประยุ กต์ ใช้น วั ต กรรมการบริหาร
การศึกษาอื่นๆ เช่น PDCA ของ Deming หรือ Balanced Scorecard ของ Kaplan และ Norton เป็นต้น
3. มิติระดับการศึกษา เป็นการกาหนดขอบข่ายของการวิจัยโดยพิจารณาจากระดับการศึกษาเนื่อง
การศึ กษาในแต่ ล ะระดั บ การศึ กษามี ลั กษณะธรรมชาติ แ ละบริบ ทในการบริห ารและการจั ด การศึก ษาที่ มี
ลักษณะเฉพาะ ซึ่งทั้งตัวผู้เรียน หลักสูตรและการเรียนการสอน มาตรฐานการเรียนรู้ ครูผู้สอน สื่อ วัสดุอุปกรณ์
การวัดและประเมินผลไม่เหมือนกัน ดังนั้น ในการวิจัยทางการบริหารศึกษาจึงอาจกาหนดขอบข่ายของการวิจัย
ตามประเภทหรือระดับการศึกษาได้ 5 ประเภท คือ การวิจัยการบริหารการศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
ถ้าใช้กรอบแนวคิดในการสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช,
2541) เนื้อหาสาระในรายวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษาและงานวิจัยการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการ
บริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรของ พิสมร วิญญกูล (2545) มาเป็นกรอบแนวทางสาหรับกาหนด
กรอบแนวคิดการวิเคราะห์งานวิจัยทางการบริหารการศึกษา ทาให้ได้ขอบข่ายและสาระของการวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา โดยสรุปดังนี้
1. การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ประเมิน
และพัฒนาเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษา เพื่อให้ได้นโยบาย แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การตัดสินคุณค่าของนโยบายและการพัฒนานโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2. การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาคุณลักษณะ ศักยภาพและการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา หรือผู้บริหาร
สถานศึกษาและภาวะผู้นา โดยมุ่งค้นหาคุณลักษณะ ศักยภาพของผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อนาไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณลักษณะหรือศักยภาพดังกล่าว อาทิ การศึกษาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล เป็นต้น
3. การวิจัยเกี่ยวกับองค์การและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพการจั ด องค์ก าร หรือแนวทางการพั ฒ นาสถานศึกษาให้เ ป็ น องค์การแห่ง การเรีย นรู้ หรือการพั ฒ นา
สถานศึกษาให้เป็นองค์การที่มีสุขภาวะหรือเป็นองค์การทางานอย่างมีความสุขและพลังในการทางานของผู้บริหาร
ครูและนักเรียน
4. การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ การบริหารงานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม
การบริหารงานกิจการนักเรียนและนักศึกษา และการบริหารจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
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5. การวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบและการใช้หลักทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหารการศึกษา โดยมุ่งการ
ตรวจสอบ ค้นหาการใช้หลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางการบริหารการศึกษาและการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
6. การวิจัยเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการทางการศึกษา เป็นการวิจัยที่อาศัยแนวคิด
การวิจัยเชิงประเมิน เพื่อค้นหา ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการทางการศึกษาของสถานศึกษา
หรือหลักสูตรการพัฒนาครูและนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย งานวิจัยลักษณะนี้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถทาได้
หลากหลายตามโครงการที่สถานศึกษากาหนดไว้ในแต่ละปี จึงควรมีการประเมินเพื่อตรวจผลที่เกิดขึ้น ศึกษา
สภาพปั ญ หา อุป สรรคในการด าเนิน งานโครงการซึ่ ง จะช่ ว ยให้ไ ด้ ข้อมู ลสารสนเทศเพื่ อการปรับ ปรุงพั ฒ นา
โครงการให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น
วิธีการวิจัยเพื่อการบริหารสถานศึกษา
สาหรับวิธีวิจัยเพื่อการบริหารสถานศึกษานั้น ผู้บริหารสถานศึกษาอาจเลือกใช้วิธีการวิจัยในลักษณะ
ต่างๆ ดังนี้
1.การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (survey research) เป็ น การวิ จั ย ที่ มุ่ ง ศึกษาลั กษณะความเป็ น จริง ตาม
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษาหรือการจัดการศึกษา โดยไม่มีการจัดกระทากับ
ตัวแปรอิสระเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตาม เป็นเพียงการศึกษาสภาพหรือผลของตัวแปรที่เกิดขึ้นแล้วเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เป็นหลัก ซึ่งรัตนะ บัวสนธ์ (2552, น. 88) อธิบายว่าเป็น
การวิจัยที่มุ่งหาคาตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือตัวแปรต่างๆ ว่า มีลักษณะอย่างไร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ในขณะปั จ จุ บั น กรณี ก ารวิ จั ย ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา อาจศึ ก ษาสภาพ ปั ญ หาเกี่ ย ว กั บ การบริ ห าร
สถานศึกษา การจัดการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ความต้องการหรือความพึงพอใจของครู
ผู้ปกครอง นักเรียน ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การวิจัยเชิงสารวจ แบ่งออกได้ 5 ประเภท คือ การ
สารวจโรงเรียน (school survey) การสารวจชุมชน (community survey) การสารวจประชามติ (public
opinion survey) การวิเคราะห์งาน (job analysis) การวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) ขั้นตอน
การดาเนินการวิจัยเชิงสารวจตามแนวคิดของ Wiersma, and Jurs (2005, pp.163-166) โดยสรุปคือ (1) การ
วางแผน โดยกาหนดปัญหาวิจัย ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และออกแบบการวิจัย (2) พัฒนาแผนการสุ่ม
ตัวอย่าง โดยกาหนดประชากรที่ศึกษา วางแผนและดาเนินการสุ่มตัวอย่าง (3) การพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (4) การเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้เครื่องมือที่พัฒนาไว้เก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่างที่เลือกไว้ (5) การวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
กาหนดรหัส (coding) การจัดแยกประเภทข้อมูล การเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเทคนิคด้วยโปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ (6) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยดาเนินการวิเคราะห์ตามแผนที่กาหนดไว้ และแปลความหมายผลการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล (7) การสรุ ป และรายงานการวิ จั ย โดยสรุ ป ผลการวิ จั ย โดยมุ่ ง ตอบค าถามการวิ จั ย หรื อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลักและนาเสนอผลการวิจัยตามรูปแบบหรือประเภทของรายงานการวิจัยที่กาหนด
ไว้ ตัวอย่างงานวิจัยเชิงสารวจ ได้แก่ “สภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในระดับการศึกษาภาคบังคั บ”
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(ดรุ ณี จ าปาทอง, 2560) และ “ความรู้ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการบริ โ ภคผั ก และผลไม้ ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)”(ยอดขวัญ ซาไข
และวไลภรณ์ สุทธา, 2561)
2. การวิจัยเชิงประเมิน (evaluation research) เป็นการวิจัยที่มุ่งค้นหาความจริงเกี่ยวกับโครงการ
ในแง่มุมต่างๆ แล้วนาข้อมูลความจริงที่ค้นหานั้นมาตัดสินคุณค่าโครงการ โดยอาศัยเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งก็คือการ
ประเมินโครงการนั่นเอง การวิจัยเชิงประเมินจึงเป็นการวิจัยประยุกต์ที่มุ่งศึกษาค้นหาสารสนเทศเชิงคุณค่า
เพื่ อการตั ด สิ น ใจ ปรับ ปรุง พั ฒ นา หรือยุ ติ สิ่ ง ที่ ต้ องการศึกษานั้ น ซึ่ ง อาจเป็ น นโยบาย แผนงาน โครงการ
หลักสูตร หรือโปรแกรมทางการศึกษาต่างๆ ซึ่งพิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557, น.66) สรุปว่า การประเมินโครงการเป็น
กระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้สารสนเทศเชิงคุณค่าและคุณประโยชน์ของโครงการ จะเป็นประโยชน์
ต่ อ ผู้ บ ริห ารและผู้ เ กี่ย วข้อ งในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกับ อนาคตของโครงการ ในการประเมิ น โครงการจะต้ อ ง
ดาเนินการ โดยเริ่มด้วย (1) การศึกษาวิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน (2) การกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน (3) การออกแบบการประเมิน (4) การพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล (5) การเก็บรวบรวมข้อมูล (6)
การวิเคราะห์ข้อมูล และ (7) การเขียนรายงานการประเมินเพื่อนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าต่อไป
ทั้งนี้จะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานประจาปีในรูปโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน
ในลักษณะต่างๆ เมื่อบริหารจัดการโครงการแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องจัดให้มีการประเมินโครงการ
เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศปรับปรุงพัฒนาโครงการ ขยายผลหรือยุติโครงการ กรณีดังกล่าวนี้ถือว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงประเมิน หรือการประเมินโครงการเป็นเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา
เพื่อพัฒนางานหรือคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตัวอย่างงานวิจัยเชิงประเมิน ตัวอย่างงานวิจัย ได้แก่
“รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของเทศบาล” (เก็จกนก เอื้อวงศ์, 2555)
3. การวิจัยปฏิบัติการ (action research) เป็นการวิจัยที่มุ่งนาผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนา
การศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่ง Kemmis (1983, cited in
Hopkins, 2002, p. 43) ให้ความหมายในบริบททางการศึกษาว่า การวิจัยปฏิบัติการเป็นการดาเนินงานของ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษา การ
ปรับปรุงพัฒนาโครงการทางการศึกษาของสถานศึกษา และการพัฒนานโยบายและระบบการวางแผนการศึกษา
Koshy (2010, p.1) ให้ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในบริบททางการศึกษาว่า เป็นวิธีการศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการเรียนการสอน การประเมินผล และการสะท้อน
ผลต่อการปฏิบัติงาน โดยการมีส่วนร่วม และการร่วมคิด ร่วมดาเนินงานจากผู้ร่วมงาน ซึ่งจะต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงการปฏิบัติงานทางการศึกษาให้ดีขึ้น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีกระบวนการที่สาคัญตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart (1988,
cited in McNiff and Whitehead, 2002, p. 45) ซึ่งเป็นวงจรปฏิบัติการวิจัยลักษณะขดเกลียว 4 ขั้นตอน
ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Act) การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ (Observe)
และการสะท้อนผลต่อการปฏิบัติเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน (Reflect) วงจรการวิจัยปฏิบัติการ
นี้เรียกย่อๆ ว่า “วงจร PAOR” โดยการวางแผนเป็นการศึกษาส ารวจสภาพปัญหาของการปฏิบัติงาน การ
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วิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หา แล้ ว ก าหนดแนวทาง วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาโดยจั ด ในรู ป แผนงานเพื่ อ แก้ ปั ญ หา
แล้วดาเนินการแก้ปัญหาตามแผนงานที่กาหนดไว้ ในขณะที่ดาเนินการแก้ปัญหาก็ให้สังเกตหรือเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผลดาเนินงานแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาและสะท้อนผลต่อการปฏิบัติการแก้ปัญหาว่าประสบ
ผลสาเร็จหรือไม่ มีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในระยะต่อไปอย่างไรการดาเนินงานก็จะเป็น
วงจร PAOR ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนแก้ปัญหาได้สาเร็จ
นอกจากนั้น ยังมีการใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ซึ่ง
เป็นการวิจัยที่ใช้เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนางาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เน้นกระบวนการ
ศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาและ
ชุมชน ร่วมมือกันศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนแล้ว
แสวงหาแนวทาง วิธีการแก้ปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหา พัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา แล้วร่วมกันสะท้อนความคิดเห็นต่อผลการแก้ปัญหาหรือผลการพัฒนาดังกล่าวเพื่อดาเนินการในช่วง
ระยะต่อไป ตัวอย่างงานวิจัยปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วม ได้แก่ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก : กรณีศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวิเศษชัยชาญ
วิทยาคม” (ไพศาล มั่นอก และไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557)
4. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) เป็นการนาวิธีการวิจัยมาใช้ใน
กระบวนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่บุคคลหรือหน่วยงานนั้นจัดให้มีขึ้น ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้นนั้นสามารถที่จะนาไปใช้ได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์
(รัตนะ บัวสนธ์, 2552, น.94) การวิจัยและพัฒนาจึงเป็นการวิจัยที่มุ่งสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์
(product or invention) หรือวิธีการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบใหม่ (method, procedure or
model) เพื่ อน าไปใช้ แ ก้ปั ญ หาหรือพั ฒ นางานการจั ด การเรีย นการสอน หรื อการบริ หารการศึกษา โดยมี
เป้าหมายหลักเพื่อมุ่งพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพของ (1) สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา
อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีการสอน เช่น หลักสูตรสถานศึกษา หนังสือ แบบเรียน ตารา คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือการจัด
กิจกรรม เครื่องมือ อุปกรณ์การทางาน สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน CAI e-book e-learning และ (2)
รูปแบบ วิ ธีการ หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ เช่น รูป แบบ หรือ วิธีการจัดการเรียนรู้ สอนเชิงรุก (active
learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (project- based learning) ขั้นตอนสาคัญของการวิจัย
และพัฒนา ประกอบด้วย (1) การศึกษาสภาพปัญหา หรือความต้องการจาเป็นในการพัฒนาการบริหารการจัด
การศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
นวัตกรรม (R1: Research) (2) การออกแบบและสร้างนวัตกรรมตามแบบ (D1: Develop) (3) การตรวจสอบ
คุณภาพของนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ (R2 : Research) (4) การปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมก่อนการทดลองใช้
(D2: Develop) (5) การทดลองใช้นวัตกรรมและการประเมินผลการใช้นวัตกรรม (R3 : Research) และ (6) การ
ปรับปรุง พัฒนานวัตกรรมหลังการทดลองใช้ (D3 : Develop) ตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนา ได้แก่ “รูปแบบการ
นานโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (คณิต ธัญญะภูมิ และคณะ,

94

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

Humanities, Social Sciences and arts
Volume 12 Number 2 March – April 2019

2560) และ “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” (เก่งกาจ เกลี้ยงแก้ว และคณิต เขียววิชัย, 2562)
เทคนิคการวิจัยเพื่อการบริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ควรศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยให้เข้าใจ เพื่อให้สามารถใช้เป็นหลักใน
การทาวิจัยการบริหารการศึกษาให้เกิดคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้จริง “เทคนิคการวิจัยที่สาคัญสาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา” ประกอบด้วย เทคนิคการกาหนดคาถามวิจัย (research question) เทคนิคการเลือกระเบียบวิธี
วิจัย (research methods) เทคนิคการออกแบบการวิจัย (research design) เทคนิคการจัดทาโครงการวิจัย
(research proposal) เทคนิคการบริหารจัดการโครงการวิจัย (research proposal management) เทคนิค
การนาเสนอผลการวิจัย (presenting research results) เทคนิคการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย (research
utilization) และเทคนิคการส่งเสริมการวิจัยในสถานศึกษา (research promotion) สรุปได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 เทคนิคการวิจัยเพื่อการบริหารศึกษา
จากเทคนิคการวิจัยดังกล่าว มีสาระสาคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะใช้เป็นหลักและแนวปฏิบัติในการ
ดาเนินการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัยได้ดังนี้
1. เทคนิค การก าหนดคาถามวิ จั ย คาถามวิ จั ย เป็ น ประเด็ น ข้อ สงสั ย ใคร่อยากรู้ของนั กวิ จั ย ที่
ต้องการค้นหาคาตอบด้วยวิธีการและกระบวนการวิจัย ก่อนกาหนดคาถามวิจัย นักวิจัยควรศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ทางการบริหารการศึกษาเพื่อให้เห็นประเด็นการวิจัย (Research Issues) โดยการ
สารวจ ติดตาม ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการบริหารการศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น นโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐบาล นโยบาย แผนงานและโครงการสาคัญๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นปัญหาทาง
การศึกษาที่สาคัญ ผลงานการวิจัยทางการศึกษาหรือผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากผลการประชุมสัมมนา
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วิชาการทางการศึกษาว่า มีประเด็นที่สนใจอะไรบ้างที่เป็นปัญหาและเป็นเรื่องสาคัญที่น่าสนใจศึกษาวิจัยแล้ว จึง
ตั้งข้อสงสัยใคร่รู้จากสถานการณ์ดังกล่าวนั้น กาหนดเป็นประเด็น คาถามวิจัย การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์
ทางการบริหารการศึกษาดังกล่าว จะช่วยให้นักวิจัยได้พบประเด็นสาคัญที่จะเลือกมาเป็นปัญหาการวิจัยแล้วจึง
กาหนดคาถามวิจัยเพื่อมุ่งค้นหาคาตอบ การกาหนดคาถามวิจัยที่ดีคือ (1) ต้องมีความชัดเจน (2) บ่งชี้ถึงประเด็น
สาคัญที่ต้องการค้นหาคาตอบที่มีความคุ้มค่ากับการทาวิจัย (3) แสดงถึงตัวแปรหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ที่ต้องการศึกษา และโดยการกาหนดคาถามวิจัยสามารถกาหนดได้หลายคาถามและหลายระดับ ซึ่งระดับของ
คาถามการวิจัยสามารถกาหนดได้ 3 ระดับ ดังนี้
1.1 คาถามวิจัยที่ต้องการค้นหาสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน (what is) เป็นคาถามวิจัยที่มุ่งค้นหา
คาตอบสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในกรณีต่างๆ ทางการบริหารการศึกษาในปัจจุบัน สภาพที่เกิดขึ้นอาจเป็น
สภาพ ปัญหา และผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามนโยบาย การบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน
การดาเนินโครงการต่างๆ ผลการวิจัยที่ได้จากคาถามการวิจัยประเภทนี้ จะทาให้ทราบข้อเท็จจริง หรือสภาพการ
ที่เป็นจริงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะนาไปใช้ประโยชน์ใน
การกาหนดนโยบาย กาหนดกลยุทธ์ วางแผนในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ หรือการ
พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษา กรณี ตั วอย่ า งคาถามวิจั ย เช่ น (1) สภาพและปั ญหาการดาเนิน งานตามนโยบาย
“โรงเรียนประชารัฐ” เป็นอย่างไร (2) การจัดการเรียนการสอน STEM Education ของสถานศึกษา มีการ
ดาเนินการอย่างไร บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น
1.2 คาถามวิจัยที่ต้องการค้นหาสาเหตุของปัญหาว่า ทาไมจึงเกิดปัญหา (why) หรือสาเหตุของ
ปัญหา เป็นคาถามวิจัยที่มุ่งค้นหาคาตอบที่เป็นสาเหตุของปัญหาหรือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ้นในกรณีต่างๆ อาจเป็นสาเหตุหรือปัจจัยที่ทาให้ การบริหารการศึกษาไม่บรรลุเป้าหมาย
ครูไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ทันยุคดิ จิทัล ผู้บริหารสถานศึกษายังขาดภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ในการจัด
การศึกษาในยุคดิ จิทัล ผู้ เรียนขาดทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือขาดคุณ ลักษณะที่ พึงประสงค์ในด้ านต่างๆ
ผลการวิจัยที่ได้จากคาถามการวิจัยประเภทนี้ จะทาให้ทราบสาเหตุที่ทาให้การจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ไม่
มีคุณภาพ หรือทราบปัจจัยที่ส่งเสริมหรือปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ซึ่งจะนาไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย จุดเน้น แผนกลยุทธ์และมาตรการดาเนินงานเพื่อการแก้ปัญหา
ส่งเสริมพัฒนา กรณีตัวอย่างคาถามวิจัย เช่น (1) อะไรเป็นสาเหตุที่ทาให้ครูไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้
ทันยุคดิจิทัล (2) มีปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยอุปสรรคอะไรบ้างในการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล เป็นต้น
1.3 คาถามวิจัยที่ต้องการค้นหาวิธีการว่า ควรจะทาอย่างไร (how) เป็นคาถามวิจัยที่มุ่งค้นหา
วิธีการ หรือ นวัต กรรมเพื่ อการแก้ปัญ หาหรือพั ฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี คุณภาพ อาจเป็ น
การศึกษาค้นหาวิธีการหรือนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา หรือการจัดการศึกษาเพื่อปรับปรุง พัฒนาการ
บริหาร การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพการศึกษาค้นหาวิธี การหรือนวัตกรรมการจั ดการเรียนรู้ เพื่ อปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู ผลการวิจัยที่ได้จากคาถามวิจัยประเภทนี้ จะทาให้ได้
วิธีการดาเนินงาน นวัตกรรมการบริหารการศึกษา หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ดี กรณีตัวอย่างคาถามวิจัย
เช่ น (1) การจั ด การเรี ย นรู้ ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล ควรมี รู ป แบบ วิ ธี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ อ ย่ า งไร ( 2) ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาควรมีกลยุทธ์หรือรูปแบบในการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลอย่างไร เป็นต้น
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2. เทคนิคการเลือกระเบียบวิธีวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเครื่องมือที่นักวิจัยนามาใช้ในการศึกษาค้นหา
คาตอบของคาถามวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยแบ่งได้หลายประเภท ถ้าใช้การควบคุมตัวแปรเป็นเกณฑ์การแบ่งประเภท
สามารถจาแนกระเบียบวิธีวิจัยเป็นระเบียบวิธีทดลอง (experimental methods) และระเบียบวิธีไม่ทดลอง
(non-experimental methods) ถ้าใช้ลักษณะของข้อมูลและการออกแบบวิจัยเป็นเกณฑ์ สามารถจาแนกเป็น
ระเบี ยบวิธี เชิงปริมาณ (quantitative methods) ระเบีย บวิธีเชิงคุณภาพ (qualitative methods) และ
ระเบียบวิธีแบบผสมผสาน (mixed methods) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555, น.458) นักวิจัยจะเลือกใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยแบบใดนั้น ในเบื้องต้นขึ้นอยู่กับลักษณะหรือประเภทของคาถามวิจัย ถ้าเป็นคาถามวิจัยที่ต้องการรู้
อะไร (what) เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของครูหรือคุณภาพการศึกษา
ควรเลือกใช้ระเบียบวิธีไม่ทดลอง เพราะการวิจัยลักษณะนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามปกติที่ไม่ได้มีการจัด
กระท าหรื อมี สิ่ ง ทดลองเพื่ อดู ผ ลที่ เ กิด ขึ้ น ซึ่ ง อาจเลื อ กใช้ วิ ธี การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ หรือการวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(descriptive research) แต่ถ้าเป็นคาถามวิจัยที่ต้องการทราบหรือตรวจสอบผลของวิธีการแก้ปั ญหาหรือพัฒนา
ว่าจะทาอย่างไร หรือเป็นอย่างไร (how) ซึ่งเป็นลักษณะของการวิจัยที่ต้องมีสิ่งทดลองหรือการจัดกระทาเพื่อไปดู
ผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งทดลอง ผู้บริหารนักวิจัยควรเลือกใช้ระเบียบวิธีทดลอง อาจเลือกใช้วิธีการวิจัยทดลอง วิธีการ
วิจัยและพัฒนา หรือถ้าสิ่งทดลอง เป็นการจัดโครงการหรือหลักสูตรพัฒนากลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น การพัฒนา
ครู พัฒ นาผู้เรีย น ควรเลื อกใช้ วิธีการวิจั ยเชิง ประเมิ น เป็ นการวิ จัย ประเมิน โครงการ หรือการวิจั ยประเมิ น
หลักสูตร การกาหนดวิธีการวิจัยให้เหมาะสมกับ ปัญหาการวิจัย เป็นการพิจารณาตัดสินใจของนักวิจัยในการ
เลื อกใช้ วิ ธี การวิ จั ย หรือรูป แบบการวิ จั ย เพื่ อให้ส ามารถตอบคาถามวิ จั ย ได้ ถูกต้ อง มี ความสมบู รณ์ หรือได้
ผลการวิจัยที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้มากที่สุด ซึ่งอาจเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
หรือวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี ซึ่งในแต่ละวิธีการวิจัยก็ต้องพิจารณาเลือกเทคนิคการวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาวิจัย
นั้นๆ ด้วย
3. เทคนิคการออกแบบการวิจัย เป็นเทคนิคที่สาคัญที่ช่วยให้การดาเนินการวิจัยมีความรอบคอบ
รัดกุมและได้คาตอบการวิจัยที่ถูกต้อง เพราะการออกแบบการวิจัยเป็นการกาหนดพิมพ์เขียวหรือแผน โครงสร้าง
กลยุ ทธ์ รูปแบบซึ่ งแสดงแนวทางและขั้ นตอนการด าเนิ นการวิ จั ย การก าหนดโครงสร้ างตั วแปรแสดงรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจัย และเลือกกลยุทธ์หรือวิธีการวิจัยที่เหมาะสมในการดาเนินการวิจัยแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่เป็นคาตอบที่ถูกต้องของปัญหาวิจัย (สานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558, น.426) ซึ่ง
องอาจ นัยพัฒน์ (2554, น.13) เห็นว่า การออกแบบการวิจัยเป็นการวางแผนกระบวนการดาเนินงานวิจัยอย่างมี
ศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้ได้รับผลการศึกษาวิจัยที่สามารถตอบโจทย์หรือปัญหาการวิจัยได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้
และมีประสิทธิภาพ คือ ประหยัดเวลาและทรัพยากรการวิจัยมากที่สุดเท่าที่นักวิจัยจะสามารถกระทาได้ ในทาง
ปฏิบัติจริง โดยคานึงถึงธรรมชาติของโจทย์การวิจัย ศักยภาพด้านการวิจัยของนักวิจัย ทรัพยากรที่ใช้ในการวิจัย
รวมทั้งปัจจัยที่อยู่และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของนักวิจัยด้านอื่นๆ ดังนั้น การออกแบบการวิจัยการบริหาร
การศึกษา จึงเป็นการกาหนดกรอบการวิจัยที่เกี่ยวกับโครงสร้าง รูปแบบการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย และแนว
ดาเนินการวิจัยการบริหารการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบที่เหมาะสมกับปัญหาวิจัยทางการบริหารการศึกษาที่
กาหนดไว้ ประกอบด้วย
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3.1 การออกแบบการวัดตัวแปร (measurement design) เป็นการวางแผนในการวัดตัวแปร
หรือเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ วางแผนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการกาหนดตัวแปรและนิยามปฏิบัติการของตัวแปร การคัดเลือกหรือสร้างเครื่องมือวิจัย
ที่เหมาะสมกับตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับคาถามวิจัยและการกาหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล
สาหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ นักวิจัยเป็นเครื่องมือสาคัญในการวิจัย ดังนั้น นักวิจัยจึงต้องปฏิบัติตามหลักการวิจัย
และจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความลาเอียงในการรวบรวมข้อมูลและในการวิจัยทุก
ขั้นตอน (สานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558, น. 426) การออกแบบการวัดตัวแปรมีกิจกรรมสาคัญดังนี้ (1)
กาหนดวัตถุประสงค์ของการวัดตัวแปรให้ครอบคลุมและชัดเจน (2) นิยามตัวแปรที่ต้องการวัดให้ชัดเจน โดยการ
นิยามเชิงปฏิบัติการ (operational definition) (3) กาหนดมาตรวัด (scale) และสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัดและตัวแปรที่ต้องการวัด (4) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความ
ตรง (validity) และความเที่ ย ง (reliability) และ (5) ก าหนดวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยระบุ วิ ธี ก าร
ช่วงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน
3.2 การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง (sampling design) เป็นการวางแผนการกาหนดประชากร
วิธีการสุ่มตัวอย่าง และการกาหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมหรือกาหนดแหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key
informants) การออกแบบการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย การกาหนดประชากรสาหรับการ
วิจัย การกาหนดขนาดและวิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวอย่างขนาดพอเพียง และเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร
ในการวิจัย หลักการสาคัญในการสุ่มหรือคัดเลือกตัวอย่างก็คือ กรณีประชากรมีลักษณะคล้ายกัน ขนาดตัวอย่าง
ไม่จาเป็นต้องเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ แต่ถ้าประชากรแตกต่างกันมาก ตัวอย่างควรมีขนาดใหญ่เพื่อความเป็นตัว
แทนที่ดี โดยจะทาให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยในการสุ่มหรือเลือกตัวอย่าง ทาให้ได้ผลวิจัยถูกต้องมาก ส่วนการ
เลือกผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การสารวจภาคสนาม และการสัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่
เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการเลือกพื้นที่และผู้ให้ข้อมูล ซึ่งนิยมเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์เพื่อให้ได้พื้นที่และผู้ให้
ข้อมูลมีคุณสมบัติตามที่นักวิจัยกาหนด (สานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558, น. 426) ประกอบด้วยการวางแผน
กิจกรรมสาคัญดังนี้
(1) การกาหนดรูปแบบและวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยการจัดทากรอบการสุ่มที่สมบูรณ์ และเลือก
วิ ธี การสุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ท าให้ไ ด้ ตั ว อย่ า งที่ เป็ น ตั ว แทนที่ ดี ของประชากร ซึ่ ง จะต้ องเปิ ด โอกาสให้ทุ กหน่ ว ยของ
ประชากรมีโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่าๆ กัน เรียกการสุ่มตัวอย่างลักษณะนี้ว่า การสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (probability sampling) แบ่งออกเป็น 5 วิธีคือ วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(simple random sampling) วิธีสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (systematic random sampling) วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น (stratified random sampling) วิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling) และวิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi – stage sampling) ในบางกรณีนักวิจัยไม่สามารถใช้วิธีสุ่มตัวอย่างดังกล่าว
ข้างต้นได้ เนื่องจากมีข้อจากัดต่างๆ จึงต้องใช้การเลือกตัวอย่างอีกแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่า การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้
ทฤษฎีความน่าจะเป็น (non – probability sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยไม่คานึงถึงโอกาสของประชากร
แต่ละหน่วยที่จะได้รับการเลือกเท่าๆ กัน เพื่อความเหมาะสม ตาราหลายเล่มจึงใช้คาว่า วิธีการเลือก (selection)
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แทนคาว่า วิธีการสุ่ม (sampling) เพราะเป็นวิธีการเลือกตัวอย่างโดยไม่มีการสุ่ม ทาให้ได้ตัวอย่างที่ไม่ใช่ตัวแทน
ที่ดี ของประชากรที่ ศึกษา วิ ธี การเลื อกตั ว อย่ า งลั กษณะนี้ ได้ แก่ วิ ธี เลื อกตัว อย่ า งแบบเจาะจง (purposive
selection) วิธีเลือกตัวอย่างแบบตามความสะดวก (convenience selection) วิธีเลือกตัวอย่างแบบโควตา
(quota selection)และวิธีเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (snowball selection)
(2) การกาหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม อาจกาหนดจากสูตรคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง การใช้
ตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.608) และตารางของยามาเน (Yamane, 1973,
pp. 1088-1089) อย่างไรก็ตาม ตารางแตละตารางมีความเหมาะสมกับประเภทงานวิจัยที่แตกตางกัน มีเงื่อนไข
การใชไมเหมือนกัน ซึ่งในปัจจุบันวงการวิจัยไดมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิว เตอร์สาเร็จรูป G* Power เพื่อช
วยใหนักวิจัยสามารถกาหนดขนาดตัวอยางไดถูกตองและรวดเร็ว อันจะชวยใหการดาเนินงานวิจัยมีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น
3.3 การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (analysis design) เป็นการวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลว่า
จะวิเคราะห์อย่างไร และใช้สถิติชนิดใด หลังจากที่ได้ออกแบบการวิจัยแล้วนักวิจัยก็จะได้แบบแผนการวิจัยและ
นาไปสู่ การด าเนิน การวิ จัย ต่อไป ในการวิ จัย เชิ งปริม าณประกอบด้ว ย การตัด สิน ใจเลื อกใช้ สถิติวิ เคราะห์ที่
เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ระดับการวัดของตัวแปร และประเภทข้อมูล การวางแผน การจัดกระทาข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคาถามวิจัยได้อย่างถูกต้อง ส่วนในการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย การกาหนดแนวทางและการดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงเวลาที่นั กวิจัยออก
ภาคสนาม และการวางแผนสร้างทฤษฎีฐานราก (grounded theory) รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องของ
ทฤษฎี (สานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558, น. 426) การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยการวางแผน
กิจกรรมสาคัญ ดังนี้
(1) การเลือกใช้สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) ต้องเหมาะสมกับมาตรวัดตัวแปร
(scale) และวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมทั้งการวิเคราะห์และบรรยายข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สถิติเชิงบรรยาย
เช่น การวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ การวิเคราะห์ค่ากลาง ดัชนีการกระจายต่างๆ เป็นต้น
(2) การเลือกใช้สถิติเชิงสรุปอ้างอิง (inferential statistics) ต้องเหมาะสมกับระดับของการวัด
ข้อตกลงเบื้องต้น (basic assumption) และวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล และแปล
ความหมายข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สถิติเชิงสรุปอ้างอิง เช่น สถิติทดสอบที (t - test) สถิติทดสอบเอฟ (F - test)
การทดสอบไคสแควร์ (2 - test) เป็นต้น
4. เทคนิคการจัดทาโครงการวิจัย โครงการวิจัย ซึ่งบางครั้งเรียกว่าเค้าโครงการวิจัย หรือโครงร่าง
การวิจัย หรือข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการวิจัยที่นักวิจัยจัดทาขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อ
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการดาเนินการวิจัยในลักษณะของโครงการหรือแผนปฏิบัติ การวิจัย (พิชิต ฤทธิ์
จรูญ, 2561, น.138-139) ตามพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถานใช้คาว่า “ข้อเสนอการวิจัย”
ซึ่ ง หมายถึง เอกสารที่ เป็ น ค าอธิ บ ายข้ อสรุ ป แผนงานที่ จ ะท าวิ จั ย ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ ว ย ปั ญ หาการวิ จั ย
วัตถุประสงค์ ขอบเขตที่จะทาวิจัย คาถามวิจัยที่ต้องการจะหาคาตอบ ประโยชน์ของการวิจัย กระบวนการวิจัย
เพื่อจะตอบคาถามวิจัย ตลอดจนเครื่องมือ งบประมาณ และระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย (ราชบัณฑิตยสถาน,
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2555, น.459) โครงการวิจัยจึงมีความสาคัญต่อนักวิจัย เพราะทาให้นักวิจัยได้จัดระบบความคิด จนได้กรอบ
ความคิดและแนวทางในการทาวิจัยอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพราะนักวิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการบริหาร
การศึกษาแล้วกาหนดปัญหาวิจัย มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทาให้รู้
แนวทางดาเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องเวลา งบประมาณ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง การกาหนด
แหล่งข้อมูล การใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงการวิจัยที่ดีมีเทคนิคการ
เขียน ดังนี้ (1) ศึกษาทาความเข้าใจส่วนประกอบโครงการวิจัยและแนวทางการเขียน (2) ศึกษาเรียนรู้จากกรณี
ตัวอย่างโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นแนวทางการเขียน (3) ศึกษาเอกสารและงานวิจัย รวมทั้งข้อมูลที่
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อให้ ไ ด้ แ นวคิ ด และเห็ น แนวทางในการเขี ย นโครงการวิ จั ย (4) ลงมื อเขี ย นโครงการวิ จั ย ตาม
ส่วนประกอบที่กาหนดไว้ (5) อ่านทบทวนเพื่อตรวจสอบ หรือประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง หรือให้เพื่อน
ร่วมงานประเมิน หรือหากสามารถเสนอผู้ทรงวุฒิประเมินได้ก็จะดีมากเพื่อปรับแก้ไขให้โครงการวิจัยมีความ
สมบูรณ์มากขึ้น (6) ปรับปรุงโครงการวิจัยจากผลการประเมิน (7) จัดทาโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไป
ดาเนินการวิจัยต่อไป ในการเขียนโครงการวิจัยควรยึดหลักปฏิบัติดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2561, น.140-141) (1)
ความถูกต้อง (accuracy) ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ รูปแบบการเขียน ระบบและวิธีการอ้างอิง รวมทั้งความถูกต้อง
ด้านการใช้ภาษา ความสมบูรณ์ครบถ้วน (completeness) โดยแต่ละหัวข้อต้องมีสาระสมบูรณ์ ครอบคลุมประเด็น
ต่า งๆ (3) ความมี เหตุผล (cogency) ในเชิ งความคิดและหลั กฐานสนั บ สนุน ในการด าเนิ น การวิ จัย ให้มีความ
น่าเชื่อถือ (4) ความเป็นประโยชน์ (utility) โดยสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อการบริหารการศึกษา การ
พัฒนาวงวิชาการหรือวงวิชาชีพ (5) ความกระจ่างแจ้ง (clarity) ในสาระที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยต้องมี ความ
ชัดเจนที่ทาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตรงกัน (6) ความสัมพันธ์เชื่อมโยง (correspondence) โดยระหว่างหัวข้อ จะต้อง
เรียบเรียงให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยตลอด (7) ความสม่าเสมอ (consistency) โดยใช้ถ้อยคาหรือข้อความ
ให้มี ค วามคงเส้ น คงวาหรือความคงที่ และ (8) ความเป็ น ไปได้ (feasibility) ที่ ส ามารถน าโครงการวิ จั ย ไป
ดาเนินการให้ประสบผลสาเร็จตามกรอบของเวลาที่กาหนดไว้ได้จริง
5. เทคนิคการบริหารจัดการโครงการวิจัย การบริหารจัดการโครงการ (project management)
เป็นกระบวนการในการดาเนินกิจกรรมด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่แตกต่างจากการบริหารงานประจาหรือการบริหาร
ทั่วไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ภายใต้กรอบด้านงบประมาณและเวลา วัตถุประสงค์ที่กาหนด (มยุรี
อนุมานราชธน,2551,น. 6) การบริหารจัดการโครงการวิจัยจึงเป็นการดาเนินงานที่มุ่งเน้นให้เป็นไปตามแผนการ
ดาเนินงานด้วยวิธีการที่มีประสิทธิผล โดยนักวิจัยเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่จะต้อง
มีการตัดสินใจ และการกากับตนเอง (self-monitoring) เพื่อให้การดาเนินงานวิจัยเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่
กาหนดไว้ จุดอ่อนของนักวิจัยที่ทาให้การวิจัยไม่บรรลุเป้าหมาย คือ เมื่อนักวิจัยจัดทาโครงการวิจัยแล้วไม่มี
กระบวนการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ดี ขาดการกากับตนเองในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน จึงเกิด
ความล่าช้า และทาวิจัยไม่ทันตามกาหนดเวลา การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ดี ผู้บริหารควรใช้เทคนิคการ
บริหารจัดการดังนี้ (1) วิเคราะห์โครงการวิจัยเพื่อทาความเข้าใจให้ชัดเจนอย่างครบถ้วนว่า ต้องทากิจกรรมการ
วิจัยอะไรบ้าง ทาอย่างไรและทาเมื่อไร (2) กาหนดเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมการวิจัยและเวลาที่ทาต้องให้แล้ว
เสร็จ (3) ต้องลงมือทาทันทีอย่างต่อเนื่องจนสามารถปิดกิจกรรมการวิจัยนั้นๆ ให้ได้ (4) ต้องกระตุ้นเตือนตนเอง
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และสร้างแรงจูงใจให้ตนเองว่า ต้องการทางานวิจัยให้เสร็จตามเป้าหมาย (5) บริหารจัดสรรเวลาทางานวิจัยให้
สมดุลกับภาระงานอื่นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่องานที่รับผิดชอบ (6) คิดเชิงบวกตลอดเวลาว่า งานวิจัยที่ทานี้จะ
ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียน และจะมีคุณค่าต่อวงการ
วิชาชีพและวงการวิชาการ (7) เสริมสร้างกาลังใจให้ตนเอง โดยควรมีมุมมองว่า การทางานวิจัยแต่ละเรื่องจะทา
ให้นักวิจัยได้เรียนรู้ ได้อ่านมากขึ้น มีทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัยมากขึ้น ซึ่งทาให้ได้ความรู้ มีทักษะเพื่อ
การพัฒนาการบริหารสถานศึกษามากขึ้น (8) สร้างทีมงานวิจัยร่วมเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อน
การวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษา (9) วาดภาพความสาเร็จของผลงานวิจัยไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้นักวิจัยมีกาลังใจใน
การทาวิจัยให้สาเร็จ (10) ประเมินตนเองเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและหาทางปรับกระบวนการ
ทางานวิจัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยสิ่งนักวิจัยจะต้องดาเนินการคือ การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแล้วดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปคาตอบการวิจัย ใน
การบริหารจัดการโครงการวิจัยดังกล่าวข้างต้น นักวิจัยจะต้องใช้ความมุ่งมั่น ความอดทน ความเพียรพยายาม
และกากับตนเอง รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการโครงการวิจัย
เป็นไปตามแผนงานและบรรลุเป้าหมาย
6. เทคนิคการนาเสนอผลการวิจัย เป็นการนาเสนอข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย (research finding)
ซึ่งอาจเป็นความรู้ความจริง องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม โดยจะต้องตอบคาถามวิจัยหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผลการวิจัยที่เชื่อถือได้จะมีคุณค่าต่อการนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาหรือพัฒนาการบริหาร
การศึกษา การนาเสนอผลการวิจัยอาจนาเสนอเป็นรายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร (executive report) หรือ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (executive summary) บทความวิจัย (research article) เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารทาง
วิชาการ หรือนาเสนอในรูปรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การนาเสนอผลการวิจัยทุกกรณีจะมีหลักเกณฑ์หรือ
ข้อกาหนดเชิงคุณภาพที่นักวิจัยต้ องดาเนินการให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามในการนาเสนอผลการวิจัย มีหลักปฏิบัติ
คือ ต้องนาเสนอตามลาดับของวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ครบถ้วน และนาเสนอผลการวิจัยภายในขอบเขตที่
ค้นพบเท่านั้น นอกจากนี้ นักวิจัยควรจะแสวงหาโอกาสเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมทางวิชาการด้วย
7. เทคนิคการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเป็นกระบวนการในการทา
ความเข้าใจ และการใช้ความรู้ ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยเพื่อเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เกิ ดการพัฒนาที่ดีขึ้น
(Bennett, 2003) การนาผลการวิจัยทางการบริหารการศึกษาไปใช้ประโยชน์จะทาให้เกิดการพัฒนาการบริหาร
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเกิดความคุ้มค่า เพราะในการวิจัยแต่ละเรื่องต้องใช้ทรัพยากร และ
ความทุ่มเททั้งเวลา สติปัญญา ความรู้ ความสามารถของนั กวิจัย หากไม่มีการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาก็ไม่ได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา จากงานวิจัย ของเก็จกนก
เอื้อวงศ์ (2560, น.190-207) เรื่อง กลยุทธ์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า มีการใช้ประโยชน์เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทางาน ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหรือนานวัตกรรม
นั้นๆ มาประยุกต์ใช้ นามาใช้เพื่อการโน้มน้าวให้เกิดการพัฒนางาน และความต้องการการใช้ประโยชน์จ าก
งานวิจัย พบว่า มีความต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยมากที่สุดเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากร งานวิจัย
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เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารและการควบคุมงบประมาณ และ
การพั ฒ นาระบบและเครื อ ขายข้อ มู ล สารสนเทศ นอกจากนั้ น ยั ง มี ค วามต้ อ งการน าผลงานวิ จั ย มาใช้ เ พื่ อ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทางาน และการแก้ปัญหาในการทางาน การนาผลงานวิจัยมาใช้เพื่อสนับสนุนความคิดหรือ
แนวปฏิบัติงานให้ครูได้ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการปฏิบัติงานของตน ผลการวิจัยครั้งนี้ได้นาเสนอเป็นกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 กลยุทธ์ คือ (1) มุ่งพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยให้ได้รับความเชื่อถือ (2) เน้นการสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (3) เร่งพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานวิจัยเพื่อเอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพั ฒนา
งานวิจัยให้มีคุณภาพ (5) สร้างวัฒนธรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (6) ส่งเสริมการ
สื่อสารและเผยแพร่งานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา สามารถปรับใช้กลยุทธ์ดังกล่าวนี้
เพื่อเป็นแนวทางหรือเทคนิคการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยอาจกาหนดเป็นมาตรการดาเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
8. เทคนิคการส่งเสริมการวิจัยในสถานศึกษา การจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้
นั้น สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นกลไกในการพัฒนา ผู้บริหารและครูจึงมีบทบาทในการทาวิจัย โดยครูมี
บทบาทในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action research) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีบทบาทในการทาวิจัย ใช้ผลงานวิจัยเพื่อการบริหารสถานศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมี
บทบาทสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีแนวทาง
ในการส่งเสริมการวิจัยในสถานศึกษา ดังนี้ (1) กาหนดนโยบายและแผนงานส่งเสริมการวิจัยในสถานศึกษาที่
ชัดเจน (2) กาหนดคณะทางานส่งเสริมการทาวิ จัยและใช้ผลงานวิจัย (3) กาหนดแหล่งข้อมูลหรือสารสนเทศ
ผลงานวิจัยเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในการทาวิจัยของครู (4) แสวงหาที่ปรึกษาหรือครูนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentor
researcher) เพื่อทาหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนาให้คาปรึกษาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (5) พัฒนา
ทีมวิจัย หรือครูแกนนาการวิจั ยเพื่อเป็นผู้นาด้านการวิจัย เพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ในสถานศึกษา (6) สนับสนุ น
ทรัพยากรเพื่อการวิจัย เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการวิจัย (7) จัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหรือส่งเสริมการเป็นชุมชนทางวิชาชีพครูด้านการวิจัย (Professional Learning
Community: PLC) (8) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีโอกาสเข้าร่วมและเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการด้าน
การวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา (9) ส่งเสริมสนับสนุนให้นาผลการวิจัยมาใช้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และ (10) ยกย่อง เชิดชูเกียรติครู ผู้มีผลงานวิจัย
หรือมีความเพียรพยายามในการใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
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ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นผู้นาที่
จะต้ อ งสร้ า งพลั ง ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของครู แ ละบุ ค ลากรเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาใน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งจาเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้มาประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัด
การศึกษา ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวควรได้มาจากการวิจัยซึ่งเป็น วิธีการ กระบวนการที่เป็นระบบ มีระเบียบที่
เชื่อถือได้ ผู้บริหารจึงควรมีบทบาทในการทาวิจัย บทบาทในการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยและส่งเสริมให้ครูได้
ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนาผลการวิจัยมาพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
หากผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้เทคนิคการวิจัยที่สาคัญดังกล่าวข้างต้นก็จะสามารถใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการ
บริหารสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
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