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รูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย 
The Model of Vocational Teacher Development to be  

the Teacher Researchers 

เจริญ กาญจนะ1* 

1ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล 91000 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย เพื่อสรางและ 
หาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัยและประเมินผล
การดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย กลุมตัวอยาง ไดแก ครูจำนวน 48 คน 
โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ เครื่องมือคัดสรรนวัตกรรม แบบประเมินคุณภาพ
ของเคาโครงวิจัย แบบประเมินคุณภาพของรายงานวิจัย แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ สถิติที่ใช ไดแก 
รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา 1) ผูที่เก่ียวของมีความคิดเห็นตอรูปแบบวา 
มีความเปนไปไดในระดับสูง 2) ผูเขาอบรมมีความพรอมท่ีจะดำเนินการวิจัย 20 เรื่อง 3) เคาโครงวิจัยของ 
ผูผานการอบรมที่สงมีจำนวน 20 เรื่อง ทุกเรื่องมีคุณภาพระดับสูง 4) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณมีจำนวน 14 เรื่อง 
ทุกเรื่องมีคุณภาพระดับสูง จัดพิมพเปนบทความวิจัยและตีพิมพเผยแพรในวารสารบทความวิจัยของวิทยาลัย
เทคนิคสตูล 5) ผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบในระดับมากที่สุด 6) ผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจ 
ตอการดำเนินงานตามรูปแบบในระดับมากที่สุด  

Abstract 
 The purposes of the research were to procedure the Model of Vocational Teacher  
Development to be the teacher researchers, to construct and check the quality of instruments  
used for the model and to evaluate the achievement of the model. The samples were 48  
teachers and selected by using purposive sampling. Data collection tools were the innovation 
selecting instrument, the quality evaluation and the propriety evaluation form of the Model. The 
statistics used in data analysis were percentage, mean, and standard deviation. The result 
showed that; 1) The stakeholders’ view toward the possibility on the model with the research 
process were at the high level. 2) It was revealed the 20 people who had been oriented in the 
construction of learning and teaching innovation were ready for research process. 3) There 
are 20 proposal researcher submitted were at the high level of quality. 4) There are 14 
completed researches submitted were at the high level which were issued as the research 
articles published in Satun Technical college research article journal. 5) The expert evaluated the 
propriety on the model were at the high level. 6) The stakeholder satisfaction on the Model were 
at the high level. 
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1. บทนำ 

1.1 ความสำคัญและที่มาของปญหา 

  นับต้ังแตประกาศใชพระราชบัญญัติการ 

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนตนมา สถาน 

ศึกษาสวนใหญสงเสริมและสนับสนุนครูใหทำวิจัย 

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับ 

หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 24 (5) สง 

เสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  

สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอำนวยความ 

สะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความ 

รอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ 

กระบวนการเรียนรู และมาตรา 30 ใหสถาน 

ศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพรวมทั้งสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่ เหมาะสมกับผูเรียนใน

แตละระดับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2542: 14-16) 

 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาสวนใหญพัฒนาครูเรื่องการวิจัย  

เพื่อพัฒนาการเรียนรูแตปญหาที่ยังพบอยู คือ ผล 

งานวิจัยที่เกิดขึ้นนั้นเปนการวิจัยอยางงาย ซึ่งครู 

ทำสงตามนโยบายของสถานศึกษาแตขาดการ 

ตรวจสอบความถูกตองจากผูที่มีความรูดานวิจัย  

จากผลการสงผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทย- 

ฐานะ พบวา ครูสวนใหญไมสามารถทำรายงาน

ผลการใชสื่อหรือนวัตกรรมในรูปแบบการวิจัย

แบบเต็มรูปแบบไดแมหลายคนจะสำเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาโท แตขาดทักษะการวิจัย 

เนื่องจากหลังสำเร็จการศึกษาสวนใหญไมได

ทำงานวิจัยอีกเลย ขอสังเกตประการหนึ่ง คือ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษามีความเดนเรื่องการทำส่ิงประดิษฐ

ของคนรุนใหมแตไมสามารถทำรายงานวิจัยให 

ผูอื่นเขาใจได ครูหลายคนออกแบบวิธีสอนไดดีแต

ไมสามารถเขียนรายงานวิจัยได สภาพปญหา 

เชนนี้มีผูศึกษาวิจัยหาวิธีการพัฒนาครูใหสามารถ

ทำวิจัยได ดังเชน ประชาคม จันทรชิต (2550: 

1-9) ศึกษาเรื่องรูปแบบประสิทธิภาพการทำวิจัย

ในชั้นเรียนของครูโดยใชวิธีการอบรม นิเทศ

ติดตามผล และจัดประกวดผลงานวิจัย เชนเดียว

กับ นพเกา ณ พัทลุง (2551: บทคัดยอ) ทำการ

วิจัยเรื่องการพัฒนาครูสูการวิจัยในชั้นเรียน: 

กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบานปาดัง จังหวัด

สงขลา ใชวิธีการอบรมครู 50 คนตามหลักสูตร

ฝกอบรมเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนตามรูปแบบ 

ซิปปา 3 วัน แลว ติดตามผลการทำวิจัยของครู  

2 เดือน พบวา ครูสามารถทำรายงานวิจัยใน 

ชั้นเรียนไดและมีคุณภาพระดับดี จากผลสำเร็จ

ของงานวิจัยดังกลาวทำใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนา

ครูอาชีวศึกษาใหมีความรูเรื่องวิจัยและสามารถใช

กระบวนการวิจัยเพื่อสรางหรือพัฒนานวัตกรรมใน

การเรียนการสอนได จึงศึกษาทฤษฎี หลักการ 

และงานวิจัยตาง ๆ เพื่อสรางรูปแบบการพัฒนา

ครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย ใหครูสรางสรรค 

ผลงานทางวิชาการไดอยางเปนรูปธรรม เปน 

การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ สอดคลองกับ 

การประกันคุณภาพของสถานศึกษาและพรอม 

รับการเปลี่ยนแปลงจากสถานศึกษาที่เปดสอน 

ต่ำกวาปริญญาตรี เปนเปดสอนระดับปริญญาตรี

ในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.2.1 สรางรูปแบบการพัฒนาครูอาชีว- 

ศึกษาเปนครูนักวิจัย 

 1.2.2 สรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
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ที่ใชในการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาครู

อาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย 

 1.2.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามรูป 

แบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.3.1 การวิจัยนี้มุงศึกษารูปแบบการ 

พัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย มี 8 ขั้นตอน 

ดังนี้ 

 1. กำหนดโครงสรางของคณะกรรมการ 

สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยของวิทยาลัย

เทคนิคสตูล  

 2. คัด เลื อกครูที่ เข าอบรมเพื่ อ เปนครู 

กลุมทดลอง  

 3. อบรมระยะที่ 1 เรื่องการพัฒนา 

และคัดสรรนวัตกรรม 

 4. อบรมระยะที่ 2 เรื่องการเขียน 

เคาโครงวิจัย 

 5. อบรมระยะที่ 3 เรื่องการดำเนิน  

การวิจัย 

 6. อบรมระยะที่ 4 เรื่องการจัดทำ 

รายงานวิจัย 

 7. นิเทศและติดตามผล 

 8. เผยแพรผลงาน 

 1.3.2 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ประกอบ

ดวย 

 1. ตัวแปรตน คือ รูปแบบการพัฒนา 

ครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย 

 2. ตัวแปรตาม คือ ผลการดำเนินงาน 

ตามรูปแบบ ประกอบดวย  

 3. จำนวนนวัตกรรมของผูผานการอบรม 

ที่พรอมจะดำเนินการวิจัย 

 4. คุณภาพของเคาโครงวิจัยของผูผาน 

การอบรมตามรูปแบบ 

 5. จำนวนรายงานวิจัยของผู ผ านการ 

อบรมตามรูปแบบ 

 6. คุณภาพของรายงานวิจัยของผูผาน 

การอบรม 

 7. คุณภาพของรูปแบบการพัฒนาครู 

อาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัยประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 

 8. ความพึ งพอ ใจของ ผู เ กี่ ย วข อ งที่ มี 

ตอการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาครู 

อาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย 

 1.3.3 ระยะเวลาที่ทำการวิจัย ตั้งแตเดือน 

มีนาคม 2552 - พฤษภาคม 2553 

2. วิธีการศึกษา 

2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.1.1 ประชากร คือ สถานศึกษาสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุม

วิทยาลัยเทคนิค 

 2.1.2 กลุมตัวอยาง คือ วิทยาลัยเทคนิค 

สตูล แบงเปน 3 กลุม กลุมที่ 1 คือ กลุมที่ใชใน 

การศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการพัฒนา 

ครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย ไดแก ผูบริหาร  

หัวหนาแผนก ครู เจาหนาที่จำนวน 10 คน กลุมที่  

2 คือ กลุมที่ใชในการทดลองการดำเนินงานตาม 

รูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย  

คือ ผูเขาอบรมท่ีเปนกลุมทดลองเปนครู 20 คน  
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กลุมท่ี 3 คือ กลุมผูเชี่ยวชาญที่ใชในการศึกษา 

ความเหมาะสมขององคประกอบของรูปแบบ 

การพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย ไดแก  

ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ และผูทรงคุณวุฒิ 

จากสถานศึกษาอื่น ๆ จำนวน 18 คน  

2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 5 ฉบับ ไดแก  

เคร่ืองมือคัดสรรนวัตกรรม แบบประเมินคุณภาพ 

ของเคาโครงวิจัย แบบประเมินคุณภาพของ 

รายงานวิจัย แบบประเมินความเหมาะสมของ 

รูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย

โดยผูเชี่ยวชาญ และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผูเกี่ยวของตอการดำเนินงานตามรูปแบบการ 

พัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย เครื่องมือ 

แตละฉบับผูวิจัยเปนผูสรางขึ้นเองโดยใชแนวทาง 

ของ นงลักษณ วิรัชชัย และ สุวิมล วองวาณิช  

(2544: 86) และปยะ กรกชจินตนาการ (2549)  

2.3 วิธีดำเนินการ 

 ผูวิจัยดำเนินการตามขั้นตอนในแบบแผน 

การวิจัย เริ่มตนดวยการศึกษาขอมูล ออกแบบ 

รูปแบบการดำเนินงาน ศึกษาความเปนไปได  

ออกแบบเครื่องมือวิจัย ประเมินผลเครื่องมือวิจัย  

ทดลองใชและเก็บขอมูล ประชุมนำเสนอผล และ 

รายงานผลการวิจัย ดังปรากฏในรูปที่ 1 

 2.3.1 ศึกษาขอมูล โดยศึกษาแนวคิด  

ทฤษฎี หลักการ นโยบาย เอกสาร และงานวิจัย 

ที่เกี่ยวของ นำมาออกแบบรูปแบบการพัฒนาครู 

อาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย 

 2.3.2 ออกแบบรูปแบบการดำเนินงาน  

ไดออกแบบรูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเพื่อ 

เปนครูนักวิจัย ดังรูปที่ 2  

รูปที่ 1 แบบแผนการวิจัย 

รูปที่ 2 รูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครู 

 นักวิจัย 

ุ 

บทความ 
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 2.3.3 ศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบ  

โดยนำรูปแบบนำเสนอผูที่เกี่ยวของใหแสดงความ 

คิดเห็น ปรับปรุง และนำไปทดลองใช 

 2.3.4 ออกแบบเครื่องมือวิจัย ประกอบ

ดวย เครื่องมือคัดสรรนวัตกรรม แบบประเมิน

คุณภาพของเคาโครงวิจัย แบบประเมินคุณภาพ

ของรายงานวิจัย แบบประเมินความเหมาะสม

ของรูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครู 

นักวิจัยโดยผูเช่ียวชาญ และแบบสอบถามความ

พึงพอใจของผูเกี่ยวของตอการดำเนินงานตาม 

รูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย 

หาความตรงโดยผูเช่ียวชาญจำนวน 7 คน ซ่ึงมี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือกำลังศึกษา

ระดับปริญญาเอกมีประสบการณการวิจัยเกี่ยวกับ

เรื่องรูปแบบ และศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ

ดานการวัดผลการศึกษาระดับปริญญาโท  

 2.3.5 ป ร ะ เมิ น เค รื่ อ ง มื อ วิ จั ย โด ยผู 

เชี่ยวชาญ ปรับปรุง พิมพเครื่องมือพรอมใชงาน 

 2.3.6 ทดลองใชรูปแบบและเก็บขอมูล 

โดยนำรูปแบบและเครื่องมือวิจัยไปทดลองใชกับ

กลุมตัวอยาง คือ ครูวิทยาลัยเทคนิคสตูล 

ปรับปรุงในเวลา 14 เดือน ตั้งแตเดือนมีนาคม 

2552 ถึง พฤษภาคม 2553 

 2.3.7 ประชุมนำเสนอผล นำรูปแบบและ 

ผลการใชไปนำเสนอใหผูเช่ียวชาญไดพิจารณาให 

ขอเสนอแนะและตอบแบบประเมินความเหมาะสม 

ของรูปแบบ คูมือดำเนินงานตามรูปแบบโดยใชวิธี 

สนทนากลุม ผูเชี่ยวชาญประกอบดวยผูบริหาร 

สถานศึกษาสังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคใต ครูผูมี 

ประสบการณในการวิจัยอยางดี 17 คน และ 

รองศาสตราจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี 1 คน  

 2.3.8 รายงานผลการ วิจัย ผู วิ จั ยนำ 

ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเอกสาร 

คูมือดำเนินงานใหสมบูรณยิ่งข้ึน วิเคราะหผลการ 

วิจัยและจัดทำรายงานผลการวิจัยเรื่องรูปแบบ 

การพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย เผยแพร 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 2.3.9 เผยแพรรูปแบบการพัฒนาครู

อาชีวศึกษาเพ่ือเปนครูนักวิจัย ผูวิจัยไดเผยแพร

ผลงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

3.1 ผลการศึกษา 

 3.1.1 ผู เกี่ยวของ 10 คนประเมินวา 

รูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย 

มีความเปนไปไดในระดับสูงคาเฉลี่ย 4.37 

 3.1.2 จำนวนนวัตกรรมของผูผานการ 

อบรมระยะท่ี 1 มีความพรอมท่ีจะดำเนินการ 

วิจัย 20 เรื่อง 

 3.1.3 ผูผานการอบรมระยะที่ 2 สงเคาโครง 

วิจัย 20 คน เคาโครงวิจัยทุกเรื่องมีคุณภาพสูง 

 3.1.4 ผูผานการอบรมสงรายงานวิจัย 14  

เรื่อง ทุกเรื่องมีคุณภาพระดับสูง 

 3.1.5 ผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม 

ของรูปแบบในระดับมากที่สุดดังแสดงในตาราง 

ที่ 1 

 3.1.6 ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอการ 

ดำเนินงานตามรูปแบบฯ ระดับมากดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย 

  กิจกรรม X s ความหมาย 

 1. โครงสรางของคณะกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 4.66 .48 มากที่สุด 

 2. ภาระหนาที่ของคณะกรรมการฝายบริหาร 4.61 .60 มากที่สุด 

 3. ภาระหนาที่ของคณะกรรมการฝายดำเนินงาน 4.61 .60 มากที่สุด 

 4. วิสัยทัศน  4.66 .48 มากที่สุด 

 5. พันธกิจ 4.44 .70 มาก 

 6. เปาประสงค  4.50 .51 มากที่สุด 

 7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  4.66 .48 มากที่สุด 

 8. ลักษณะของงานวิจัย  4.50 .61 มากที่สุด 

 9. การคัดเลือกผูเกี่ยวของกับการอบรม  4.22 .42 มาก 

 10. ขั้นตอนและวิธีการอบรมระยะที่ 1  4.44 .51 มาก 

 11. ขั้นตอนและวิธีการอบรมระยะที่ 2 4.44 .51 มาก 

 12. ขั้นตอนและวิธีการอบรมระยะที่ 3 4.44 .51 มาก 

 13. ขั้นตอนและวิธีการอบรมระยะที่ 4 4.44 .51 มาก 

 14. ขั้นตอนการนิเทศและตดิตามผล  4.50 .51 มากที่สุด 

 15. ขั้นตอนและวิธีการเผยแพรผลงาน  4.38 .50 มาก 

 16. หลักสูตรการอบรม  4.55 .51 มากที่สุด 

  ภาพรวม 4.50 .46 มากที่สุด 
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3.2 อภิปรายผล 

 3.2.1 การดำเนินงานตามรูปแบบการ 

พัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย พบวา ผล 

การดำเนินงานมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  

อาจเปนเพราะครูที่เขารับการพัฒนาสมัครใจเขา 

รวมพัฒนา และมีความคาดหวังจะนำความรูและ 

ทักษะท่ีไดไปจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อน 

ระดับตอไป และที่สำคัญ คือ มีการนิเทศติดตาม 

ผลอยางตอเนื่องจากวิทยากรภายในสถานศึกษา  

มีพี่เลี้ยงนักวิจัยซึ่งเปนครูที่มีประสบการณในการ 

ทำวิจัย ใหคำปรึกษาไดตลอดเวลา  

 3.2.2 ผลการวิจัย พบวา ครูบางสวนสราง 

นวัตกรรมแลวแตยังไมสามารถเขียนรายงานได  

เนื่องจากไมไดฝกทำอยางตอเนื่องและไมไดเขารับ 

การนิเทศตามเวลาที่กำหนด สอดคลองกับงาน 

วิจัยของ รัศมี วุฒิเสน (2549: บทคัดยอ) ที่ศึกษา 

เรื่องการเรียนรูดวยการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

ของครูโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม อำเภอ 

หนองวัวซอ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  

เขต 1 จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา 

ครูใหมีความสามารถในพัฒนาการเรียนรูดวยการ 

วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ดำเนินการวิจัย 2  

ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผูเขาอบรมตอการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย  

     รายการ X s ความหมาย 

 1. ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม 4.30 .73 มาก 

 2. นำความรูจากการอบรมไปทำการวิจัยได  4.10 .85 มาก 

 3. ความรูที่ไดรับจากการอบรมระยะที่ 1  4.10 .64 มาก 

 4. ความรูที่ไดรับจากการอบรมระยะที่ 2 3.85 .58 มาก 

 5. ความรูที่ไดรับจากการอบรมระยะที่ 3 4.00 .72 มาก 

 6. ความรูที่ไดรับจากการอบรมระยะที่ 4 3.95 .75 มาก 

 7. การนิเทศและติดตามงานของผูใหการนิเทศ 4.05 .75 มาก 

 8. การใหคำแนะนำของพี่เลี้ยงนักวิจัย 4.05 .75 มาก 

 9. การนิเทศชวยแกปญหาและพัฒนางาน 4.05 .82 มาก 

 10. จำนวนครั้งที่ไดรับการนิเทศ 3.85 .74 มาก 

 11. คุณภาพของเอกสารที่จัดเตรียมเพื่อการคนควา 3.85 .74 มาก 

 12. ความเพียงพอของเอกสาร 3.80 .76 มาก 

 13. ประโยชนของเอกสารประกอบการอบรม 3.95 .68 มาก 

 14. สามารถทำวิจัยหลังจากอบรมครบทุกระยะ 3.75 .71 มาก 

 15. ความเหมาะสมโดยรวมของการดำเนินงานตามรูปแบบ 4.05 .68 มาก 

  เฉลี่ย 3.98 .56 มาก 
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การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการใน 

ชั้นเรียน และศึกษาความตองการความสามารถ 

ในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนระยะที่ 2 พัฒนา 

ความสามารถของครู ในการจัดการเรียนรูดวย 

กระบวนการวิจัย พบวา ครูมีความรูเรื่องวิจัยแต 

ไมสามารถนำมาสูการปฏิบัติจริงได เพราะครู 

ดำเนินการทำวิจัยนอกเวลาการเรียนการสอน  

มีงานประจำในหนาที่มาก ครูไมไดรับการนิเทศ 

ติดตามผลอยางเปนระบบ  

 3.2.3 ประสบการณของครูที่สรางนวัตกรรม 

และเขียนรายงานวิจัยไดครั้งนี้ ทำใหเกิดความ

มั่นใจที่จะสรางผลงานวิจัยตอไป เนื่องจากมี 

ประสบการณในการวิจัยแลวครูจะไดใชกระบวนการ 

วิจัยเพิ่มคุณคาใหกับงานประดิษฐคิดคนตอไป 

 3.2.4 ผลงานวิจัยที่ได เปนตัวชี้วัดคุณภาพ 

ของสถานศึกษา ครูและนักเรียนนักศึกษาซึ่ง 

เปนการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  

สมศ.ตอไป สถานศึกษาเกิดบรรยากาศเชิงวิชาการ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ เชษฐา เงินศรี (2547:  

77-81) ท่ีศึกษาเร่ืองการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ 

การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบานคอโค อำเภอ 

เมือง จังหวัดสุรินทร มีกลยุทธที่ใช คือ ประชุม

เชิงปฏิบัติการ สอนงาน และศึกษาดูงานตามกรอบ 

การศึกษา ไดแก การสำรวจและวิเคราะหปญหา  

การกำหนดวิธีการในการแกปญหา วิธีการหรือ 

นวัตกรรม การนำวิธีการหรือนวัตกรรมไปใชและ 

การสรุปผล ผลการศึกษา พบวา ทั้ง 3 กลยุทธ

สามารถพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ 

และสามารถทำการวิจัยในช้ันเรียนได สอดคลอง 

กับงานวิจัยของ ประชาคม จันทรชิต (2550: 1-9)  

ที่วิจัยเรื่องรูปแบบประสิทธิภาพการทำวิจัยใน 

ชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 

จังหวัดสุราษฎรธานี: กรณีศึกษาวิทยาลัยการ 

อาชีพไชยา ไดกำหนดรูปแบบ 8 ข้ันตอน คือ 

1) อบรมครูเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน 2) จัด 

ทำเอกสารเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนเผยแพรให 

ครูไดศึกษาคนควา 3) จัดหาหนังสือ เอกสาร และ 

สื่อตาง ๆ เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือเปน 

แหลงคนควาของครู 4) คัดเลือกครูเครือขายนัก 

วิจัย 5) จัดหาวัสดุอุปกรณและครุภัณฑสำหรับไว 

ทำวิจัยในชั้นเรียน 6) จัดสรรงบประมาณเพ่ือ 

สนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน 7) นิเทศติดตาม 

ผลการทำวิจัยในชั้นเรียน 8) จัดการประกวดผล 

งานวิจัยในชั้นเรียน และทำการตรวจสอบรูปแบบ 

ประสิทธิภาพ ดำเนินการใชรูปแบบ พบวา ครูมี 

ปญหาและความตองการเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

การทำวิจัยในชั้นเรียนนอยลงหลังจากผานการใช 

รูปแบบดังกลาว 

 3.2.5 ผลการทำวิจัยของครู พบวา ผูเรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่ครูทำวิจัย 

สูงข้ึน สถานศึกษาไดจัดทำวารสารบทความวิจัย 

ของครู โดยมีผู ทรง คุณวุฒิ จากภายนอก  

(มหาวิทยาลัยทักษิณ) เปนผูประเมิน นับเปนการ 

เริ่ มตนที่ ดีของสถานศึกษาสั งกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาซ่ึงจะจัดสอนใน

ระดับปริญญาตรีตอไปเมื่อมีความพรอมมากขึ้น  

 3.2.6 ผูวิจัยไดจัดทำหลักสูตรฝกอบรมโดย 

ศึกษาหลักการจาก สมคิด พรมจุยและคณะ  

(2547: 97-103) ท่ีวิจัยเร่ืองการวิจัยและพัฒนา 

หลักสูตรฝกอบรมนักวิจัย มีวัตถุประสงควา  

1) เพ่ือประเมินหลักสูตรฝกอบรมนักวิจัยทุก 

หลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรหลักที่จัดโดยกลุมงาน 

ฝกอบรมการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัย 

แหงชาติ 2) เพ่ือสังเคราะหหลักสูตรฝกอบรม 
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นักวิจัยที่ครอบคลุมกลุมเปาหมาย คือ นักวิจัย 

ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง 3) เพื่อศึกษา 

แนวทางใหมในบุคลากรดานการวิจัยของประเทศ  

ทั้งระดับตน ระดับกลาง และระดับสูงโดยเนน 

ผลลัพธของการวิจัย คือ หลักสูตรฝกอบรมนักวิจัย 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่สอง ในดานการ

สังเคราะหหลักสูตรฝกอบรมนักวิจัยระดับตน 

ระดับกลาง และระดับสูง พบวา หลักสูตรฝกอบรม 

นักวิจัยระดับพื้นฐานเปนหลักสูตรสำหรับฝกอบรม 

นักวิจัยที่มุงเนนใหมีความรูและความสามารถ 

ขั้นพ้ืนฐานในการวิจัย มีเจตคติที่ดีตอการวิจัย  

สามารถปฏิบัติงานวิจัยที่มีการออกแบบการวิจัย

ไมซับซอน เชน การวิจัยเชิงสำรวจ และสามารถ

นำความรูเกี่ยวกับการวิจัยไปประยุกตในงานได 

เนื้อหาของหลักสูตรประกอบดวย ความรูเบ้ืองตน 

เก่ียวกับการวิจัย การกำหนดปญหาและวัตถุ- 

ประสงคของการวิจัย การวางแผนการวิจัย การ 

เขียนโครงการวิจัย การสรางเครื่องมือวิจัย การ

เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียน

รายงานวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย วิธี

ดำเนินการฝกอบรมใชการบรรยาย ศึกษาจาก

กรณีตัวอยางและฝกปฏิบัติ แบงการอบรมเปน 3 

ระยะ คือ การวางแผนการวิจัยและการสราง

เคร่ืองมือวิจัย การวิเคราะหขอมูลและการเขียน

รายงานการวิจัย การนำเสนอผลการวิจัยโดยมี

การสงงานที่ใหฝกปฏิบัติทุกระยะอยางตอเนื่อง 

4. สรุป 

 4.1 ผูที่เกี่ยวของมีความคิดเห็นตอรูปแบบ 

การพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัยวามีความ 

เปนไปไดในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 4.37  

 4.2 ผูเขาอบรมสรางนวัตกรรมดานการเรียน 

การสอนท่ีมีความพรอมที่จะดำเนินการวิจัย 20 

เรื่อง คิดเปนรอยละ 100  

 4.3 เคาโครงวิจัยของผูผานการอบรมท่ีสงมี 

จำนวน 20 เรื่อง ทุกเรื่องมีคุณภาพในระดับสูง  

 4.4 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณของผูผาน 

การอบรมที่สงมีจำนวน 14 เรื่อง คิดเปนรอยละ  

70 ทุกเรื่องมีคุณภาพในระดับสูงขึ้นไป จัดพิมพ 

เปนบทความวิจัยเผยแพรในวารสารบทความวิจัย 

ของวิทยาลัยเทคนิคสตูล  

 4.5 ผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม 

ของรูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครู 

นักวิจัยอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.50 

 4.6 ผู เขาอบรมมีความพึงพอใจตอการ 

ดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษา 

เปนครูนักวิจัยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.98  

5. ขอเสนอแนะ 

5.1 ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช  

 สถานศึกษาที่จะนำรูปแบบการพัฒนาครู 

อาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัยไปใชและประสบความ 

สำเร็จได ครูตองมีความมุงมั่น เห็นคุณคาของการ 

ทำวิจัยกอน จากนั้น ในกระบวนการทำวิจัย  

ผูบริหารตองใหการสนับสนุนปจจัยตาง ๆ โดย

เฉพาะเรื่องของการนิเทศติดตามผล ดังนั้น ควรมี

พี่เลี้ยงนักวิจัยที่ทำหนาที่อยางตั้งใจ มีมนุษยสัมพันธ 

พี่เลี้ยงนักวิจัยทำงานวิจัยของตนเองไปดวย การ

ทำงานเปนกลุม จะเสริมสรางความสามัคคี สราง

บรรยากาศเชิงวิชาการ และเห็นวา งานวิจัยไมได

เปนเรื่องยากเกินไป จะเกิดการสรางผลงานทาง

วิชาการมากขึ้น  

วาร
สา
รวิช

าก
ารแ

ละ
วิจ
ัย 

มท
ร.พ

ระ
นค

ร



100 ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇÔ¨ÑÂ Á·Ã.¾ÃÐ¹¤Ã »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ÁÕ¹Ò¤Á 2554  

 4.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศติดตาม 

ผลการนำกระบวนการวิจัยไปใชปฏิบัติงานของครู 

แบบมุงผลสัมฤทธิ์ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง 

ยั่งยืน  
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