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การประชุมทางวิชาการ
การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11
ระหวาง วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2548
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพฯ

โดย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย แผน
และมาตรฐานทางการศึกษา มีพันธกิจดานการพัฒนาระบบวิจัยทางการศึกษา โดยดําเนินงานพัฒนา
นโยบายและแผนวิจัยทางการศึกษา พัฒนาฐานขอมูลการวิจัยทางการศึกษา ตลอดจนสรางกลไกในการ
สงเสริม สนับสนุนการวิจัย เครือขายการวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาการศึกษา
จากภารกิจดังกลาว สํานักงานฯ ไดจัดใหมีการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา
ครั้งที่ 11 ขึ้น ระหวางวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ เพื่อเปนเวทีทาง
วิชาการในการนําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการ
วิจัยและตอยอดงานวิจัยเพื่อไปสูการกําหนดทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต ใหการยกยองและ
สงเสริมขวัญกําลังใจแกนักวิจัยทางการศึกษา ตลอดจนเสริมสรางเครือขายประชาคมการวิจัยทางการ
ศึกษาใหมีความเขมแข็ง รวมถึงใหเปนเวทีนัดพบของนักวิจัย ผูใชงานวิจัย ผูสนับสนุนทุนการวิจัย และ
ผูสนใจทั่วไป เพื่อสงเสริมใหมีการทําวิจัยทางการศึกษาไปในทิศทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กับ
ทั้งใหมีการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาการศึกษา
การจัดประชุมทางวิชาการฯ ครั้งนี้ ประกอบดวยกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย อาทิ
การบรรยายพิเศษ การปาฐกถาพิเศษ การเสวนา การอภิปราย การนําเสนอผลงานวิจัยที่เปนนวัตกรรม
ใหมๆ ในรูปแบบการนําเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูสาระสําคัญของงานวิจัย และตอยอด
งานวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมทางวิชาการฯ จํานวน 112 เรื่อง ซึ่งผลการวิจัยได
องคความรูและรูปแบบที่ผานกระบวนการวิจัยและทดลองที่สามารถนําไปเปนกรณีตัวอยางและใช
ประโยชนในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และพัฒนาประเทศ
โอกาสนี้ สํานักงานฯ ไดจัดทํารายงานสรุปผลภาพรวมของการประชุมทางวิชาการ การ
วิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการของการจัดประชุมทาง
วิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 อีกทั้งเห็นวาองคความรูและนวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆ จาก
การประชุมทางวิชาการฯ ครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอการตอยอดการทําวิจัยทางการศึกษา และเปน
ผลสรุปเบื้องตนที่จะเปนประโยชนตอการนําไปสูการกําหนดทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคตตอไป
การจัดประชุมทางวิชาการฯ ครั้งนี้ สําเร็จไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหจากคณะกรรมการ
จัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 และผูทรงคุณวุฒิ อีกทั้งจากการรวมพลังและ
ความรวมมือรวมใจของนักวิจัยที่สงผลงานมายังสํานักงานฯ คณาจารย นักวิชาการ ตลอดจนเครือขาย
นักวิจัยทางการศึกษาทุกทาน ที่เขารวมประชุมและระดมความคิดเห็นตอยอดงานวิจัยเพื่อนําไปสูการ
กําหนดทิ ศทางการวิ จัย ทางการศึก ษาในอนาคต จนบรรลุ ตามเปา ประสงค ที่ตั้ ง ไว สํา นัก งานฯ จึ ง
ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารสรุปการประชุมทางวิชาการฯ จะกอเกิดประโยชน
ตอวงการวิจัยทางการศึกษาตอไป
(นายอํารุง จันทวานิช)
เลขาธิการสภาการศึกษา
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บทสรุป
การวิจัยเปนองคประกอบสําคัญที่จะสรางความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาทุนทาง
ปญญาของมนุษย ทั้งนี้เพราะการวิจัยเปนกระบวนการศึกษา คนควา แสวงหา และพัฒนาองคความรู
อยางเปนระบบ อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือไดและไดรับการยอมรับโดยทั่วไป ทําให
เกิดการเรียนรูและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ผลผลิต และสิ่งประดิษฐคิดคนใหมๆ ที่สรางสรรค อันจะ
นําไปสูการสรางสัง คมฐานความรู เปนการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพและผลักดันใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในที่สุด
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่วิจัย
ประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มีพันธกิจดานพัฒนาระบบวิจัยทางการศึกษา
ไดจัดใหมีการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา เปนประจํา มาตั้งแตป พ.ศ. 2522 และครั้งนี้
เปนการดําเนินการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 26 – 27
สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ เพื่อผลักดันใหเกิดการวิจัยทางการศึกษา เพื่อ
แสวงหาและพัฒนาองคความรูทางการศึกษาที่กอใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ สิ่งประดิษฐ คิดคนใหมๆ ทาง
การศึกษา ที่จะนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และพัฒนา
ประเทศ พรอมทั้งใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการวิจัย และสงเสริมสนับสนุนใหมีการนํา
ผลการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆ ไปใชประโยชน รวมถึงเนนการตอยอดงานวิจัยเพื่อไปสู
การกําหนดทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต ที่สนับสนุน เชื่อมโยง และสอดคลองกับนโยบาย
ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาของประเทศในภาพรวม ถือเปนกาวหนึ่งของการพัฒนาระบบวิจัยทาง
การศึกษา และระดมสรรพกําลังนักวิจัยทางการศึกษา เพื่อสรางเครือขายประชาคมการวิจัยทางการศึกษา
ใหมีความเขมแข็ง
ภาพรวมของการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 จะนําเสนอขอมูล
สรุปผลการจัดประชุมทางวิชาการฯ เปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1 : การดําเนินงานจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 โดย
ดําเนินการในรูปแบบการแตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11
ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการยอย 3 คณะ คือ คณะกรรมการอํานวยการจัดประชุมวิชาการ การวิจัยทาง
การศึกษา ครั้งที่ 11 คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยทางการศึกษา และคณะกรรมการกําหนดทิศทาง
การวิจัยทางการศึกษาในอนาคต โดยกําหนดแนวทางและทิศทางตามนโยบายและยุทธศาสตรการ
บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล พ.ศ. 2548 – 2551 ที่เนนยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ ซึ่งเปนภารกิจหลักของหนวยงานทางการศึกษา และยุทธศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของทางการศึกษา

(2)

สวนที่ 2 : การสังเคราะหผลงานวิจัยทางการศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอในการ
ประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 โดยดําเนินการประชาสัมพันธเชิญชวนบุคคลและ
หนวยงานทางการศึกษาและที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชน สงผลงานวิจัยเขามาเพื่อรับการ
คัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมทางวิชาการฯ ซึ่งมีผลงานวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวของที่สงเขามา
รับการคัดเลือกจํานวนทั้งสิ้น 519 เรื่อง จากนั้นทําการคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอในการประชุมทาง
วิชาการฯ ไดผลงานวิจัยที่ผานเกณฑการคัดเลือกตามตัวบงชี้ดานคุณภาพใหนําเสนอในการประชุมฯ
จํานวน 112 เรื่อง และนํามากําหนดเปนหัวขอของงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมทางวิชาการฯ พรอมทั้ง
คณะกรรมการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 ทําการสังเคราะหสาระสําคัญของ
งานวิจัยและขอเสนอแนะจากงานวิจัยตามหัวขอที่กําหนด ไดแก การปฏิรูปการเรียนรู : การพัฒนาหลักสูตร
การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอุดมศึกษา การจัดกระบวน
การเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การวัดและประเมินการเรียนรู การพัฒนานวัตกรรมสื่อการ
เรียนการสอน และ ICT การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
การผลิตและพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การ
บริหารสถานศึกษา การมีสวนรวมจัดการศึกษาของชุมชน องคกรตางๆ การจัดการเรียนรูกลุมเด็กที่มี
ความตองการพิเศษทางการศึกษา การผลิตและพัฒนากําลังคน และการศึกษากับการพัฒนาสุขภาพอนามัย
สวนที่ 3 : ผลสรุปเบื้องตนของแนวคิดเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต ที่
ไดจากการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 โดยรวบรวมทัศนะและขอคิดเห็นตางๆ
จากผูเขารวมประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 ไดผลสรุปเบื้องตนดังนี้
1. ลักษณะและประเภทของการวิจัยที่ดําเนินการในอนาคต เนนการดําเนินการวิจัยที่
เกี่ยวของโดยตรงกับผลกระทบ ปญหาและความตองการของประชากร สังคมและประเทศ ภายใตกระแส
การเปลี่ยนแปลงและการไหลเวียนของโลก เปนการวิจัยที่ไดขอคนพบ แนวทาง ทางเลือกหรือผลผลิต
ใหมๆ ที่สามารถนําไปใชในทางปฏิบัติและแกปญหาตางๆ ของประชากรไดจริง โดยผลการวิจัยกอใหเกิด
ผลกระทบที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและผลักดันไปสูการพัฒนาหรือสรางนวัตกรรมใหมๆ เสมอ
2. ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต ที่จําเปนและควรดําเนินการ คือ
1) ความสําคัญ โอกาส และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการไหลเวียน
ของกระแสโลกาภิวัตนทั้งทางบวกและลบ ที่มีตอการสรางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน การเมือง การศึกษา
ครอบครัว และการพัฒนาคน เพื่อการเตรียมความพรอมของประเทศสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่จ ะ
เกิดขึ้น รวมถึงการนําประเทศเขาสูสังคมและเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวายุคสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู
2) การมีสวนรวมจากทุกคนเพื่อการศึกษา (All for Education) โดยมุง
ประเด็นความสําคัญขององคประกอบจากทุกสวนในสังคมที่มีสวนเกี่ยวของและสงผลกระทบตอ

(3)

การศึกษา และจําเปนตองเขามามีบทบาท มีสวนรวมและรับผิดชอบตอการพัฒนาการศึกษา เพื่อให
การศึกษาเปนกลไกหลักของการพัฒนาคน นําไปสูสังคมที่มีคุณภาพและการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
องคความรูที่จําเปนในอนาคต คือ แนวทาง ทิศทางและแนวปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการแกปญหาการจัด
การศึกษาและการเรียนรู เพื่อการพัฒนาบทบาทการมีสวนรวมและความรับผิดชอบจากทุกสวนของ
สังคมที่มีตอการศึกษา โดยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เหมาะสม และมีเปาหมายปลายทางเดียวกันคือ การพัฒนาคน ใหเปนคนดี
มีคุณธรรมจริยธรรม เปนคนเกง มีศักยภาพ สามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข ซึ่งเปน
การสนองตอบการเตรียมการและการนําประเทศเขาสูสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู
3) การยกระดับการศึกษาของคนไทย โดยมุงประเด็นความสําคัญของการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทย และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของคนไทย ทิศทางการวิจัย
และองคความรูที่จําเปนในอนาคตสําหรับการยกระดับการศึกษาของคนไทย คือ ความสําคัญ แนวทาง
และแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนทุกวัย สําหรับองคประกอบหรือปจจัยที่เกี่ยวของและมีผลตอ
การพัฒนาผูเรียนทุกวัย ไดแก ครอบครัว ระบบการศึกษา ครู ผูเลี้ยงดูเด็ก สิ่งแวดลอมในชุมชน และสังคม
4) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยมุงการปฏิรูปการเรียนรูแบบใหม ที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และชวยพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ชวยใหผูเรียนมีความรู ฉลาดรอบดาน รูจัก
แสวงหาความรูและจัดการความรูพรอมนําความรูไปใชแกปญหาและพัฒนาตนรวมถึงพัฒนาประเทศ
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมใหมากขึ้น รวมทั้งมีทักษะ มีความชํานาญ สามารถใชวิทยาการและ
เทคโนโลยีใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นในโลกยุคโลกาภิวัตนได อาจกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูเพื่อเตรียมการสรางคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน และพรอมที่จะนํา
ประเทศเข า สู ก ารสร า งสั ง คมเศรษฐกิ จ ฐานความรู องค ค วามรู ที่ จํ า เป น ในอนาคต คื อ แนวโน ม
คุณลักษณะของบุคคล ตัวชี้วัด และแนวทางการสรางและพัฒนาบุคคลใหพรอม ทั้งในสวนเกี่ยวกับการ
เรียนรูของคนไทยและวิธีการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
สวนที่ 4 : ผลการประเมินการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 โดย
รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมฯ พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นวารูปแบบการจัด
ประชุม และการนําเสนองานวิจัยในภาพรวม อยูในระดับดี และมีความพึงพอใจตอเนื้อหาสาระวิชาการ
และประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมประชุมฯ อยูในระดับมาก ที่นาสนใจ คือ กิจกรรมทางวิชาการที่
ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจและไดรับประโยชน อยูในระดับมาก คือ การบรรยายพิเศษ เรื่อง
วิ ท ยาการวิ จั ย เพื่ อ สร า งสั ง คมฐานความรู การนํ า เสนอผลสรุ ป เบื้ อ งต น องค ค วามรู แ ละนวั ต กรรม
การศึกษาใหมๆ ในอนาคตที่จําเปนตอการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และพัฒนา
ประเทศ และการนําเสนอประเด็นงานวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน การมีสวนรวม
จัดการศึกษาขององคกรตางๆ การผลิตและพัฒนาครู และการผลิตและพัฒนากําลังคน

ภาพรวมของการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครัง้ ที่ 11
ระหวางวันที่ 26 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ
ความเปนมา
การพัฒนาการศึกษาใหดีขึ้น จะเปนตัวจักรสําคัญตอการพัฒนาสังคมและทรัพยากรบุคคล
ของประเทศ อันจะสงผลดีตอการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศในทุกดาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีความจําเปนตองพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมทางการศึกษาใหเจริญกาวหนาอยางมีระบบและมี
ความตอเนื่อง ซึ่งกระบวนการสําคัญกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ การวิจัย
การวิจัยทางการศึกษาจึงเปนองคประกอบสําคัญที่จะสรางความกาวหนาทางวิชาการและ
พัฒนาทุนทางปญญาของมนุษย ทั้งนี้เพราะการวิจัยเปนกระบวนการศึกษา คนควา แสวงหา และพัฒนา
องคความรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอน อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือได และไดรับการ
ยอมรับโดยทั่วไป ทําใหเกิดการเรียนรูและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ผลผลิต และสิ่งประดิษฐคิดคนใหมๆ
ที่สรางสรรค อันจะนําไปสูการสรางสังคมฐานความรู ซึ่งเปนการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และ
ชวยผลักดันใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในที่สุด
ที่ผานมา รัฐใหความสําคัญกับการวิจัยทางการศึกษา ดังเห็นไดจากที่กระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 ดวยความมุงมั่น
ที่จ ะเพิ่มมาตรฐานการศึก ษาและเพิ่ม ขีดความสามารถในการแขง ขั นของประเทศ โดยการเพิ่มขี ด
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา
นอกจากนี้ นโยบายรั ฐ บาลที่ แ ถลงต อ รั ฐ สภา เมื่ อ วั น ที่ 23 มี น าคม 2548 มี น โยบายที่
เกี่ยวของกับการวิจัยทางการศึกษา คือ นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยการเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบ เพื่อรองรับสังคมเศรษฐกิจฐานความรู โดยการ
พัฒนาระบบวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เอื้อตอการเรียนรูแบบบูรณาการ
จากความสําคัญของการวิจัยทางการศึกษาดังกลาว สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเปนหนวยงานที่มีหนาที่วิจัย และประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาการศึกษา มีพันธกิจดานพัฒนาระบบวิจัยทางการศึกษา ไดจัดใหมีการประชุมทางวิชาการ
การวิจัยทางการศึกษา เปนประจํา มาตั้งแตป พ.ศ. 2522 และครั้งนี้เปนการดําเนินการจัดประชุมทาง
วิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 เพื่อผลักดันใหเกิดการวิจัยทางการศึกษา เพื่อแสวงหาและ
พั ฒ นาองค ค วามรู ท างการศึ ก ษาที่ ก อ ให เ กิ ด นวั ต กรรมใหม ๆ หรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ คิ ด ค น ใหม ๆ ทาง
การศึกษา ที่จะนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และพัฒนา
ประเทศ
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การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 ไดจัดใหมีขึ้นระหวางวันที่ 26–27
สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีทางวิชาการ การวิจัย
ทางการศึกษาของไทยในระดับชาติ ในการนําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
คุณคาทางวิชาการและมีประโยชนตอการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และพัฒนา
ประเทศ พรอมทั้งใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการวิจัย และสงเสริมสนับสนุนใหมีการนํา
ผลการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆ ไปใชประโยชนในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ และพัฒนาประเทศ รวมถึงเนนการตอยอดงานวิจัยเพื่อไปสูการกําหนดทิศทางการวิจัย
ทางการศึกษาในอนาคต ที่สนับสนุน เชื่อมโยง และสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรและทิศทางการ
พัฒนาของประเทศในภาพรวม ถือเปนกาวหนึ่งของการพัฒนาระบบวิจัยทางการศึกษา และระดมสรรพ
กําลังนักวิจัยทางการศึกษา เพื่อสรางเครือขายประชาคมการวิจัยทางการศึกษาใหมีความเขมแข็งตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อสรุปภาพรวมของการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้น
ระหวางวันที่ 26–27 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบดวยการ
นําเสนอขอมูลสรุปผลการจัดประชุมทางวิชาการฯ เปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1 การดําเนินงานจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11
สวนที่ 2 การสังเคราะหผลงานวิจัยทางการศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอในการ
ประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11
สวนที่ 3 ผลสรุปเบื้องตนของแนวคิดเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคตที่ได
จากการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11
สวนที่ 4 ผลการประเมินการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11

สรุปผลการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11
สวนที่ 1 : การดําเนินงานจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11
การดําเนินงานจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 มีวิธีดําเนินการดังนี้ คือ
1) แต ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ประชุ ม ทางวิ ช าการ การวิ จั ย ทางการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 11 ซึ่ ง
ประกอบดวยคณะกรรมการยอย 3 คณะ คือ คณะกรรมการอํานวยการจัดประชุมวิชาการ การวิจัยทาง
การศึกษา ครั้ง ที่ 11 คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยทางการศึกษา และคณะกรรมการกําหนด
ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต
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โดยคณะกรรมการอํานวยการจัดประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 มี
อํานาจหนาที่กําหนดแนวทางและทิศทางการดําเนินการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา
ครั้งที่ 11 และกําหนดขอบเขตและประเด็นงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมทางวิชาการ ฯ รวมถึงวางแผน
การดําเนินงาน และแผนการประชาสัมพันธ
คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยทางการศึกษา มีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑ
และเกณฑการคัดเลือก คุณภาพของงานวิจัย รูปแบบการนําเสนอ และพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมใหนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ พรอมทั้งสรุปองคความรู
ของงานวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อใชประกอบการกําหนดทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต
คณะกรรมการกําหนดทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต มีอํานาจหนาที่ให
ความเห็นเกี่ยวกับองคความรูดานการวิจัยทางการศึกษา เสนอความคิดเห็นและมุมมองของทิศทางการ
วิจัยทางการศึกษาในอนาคต เพื่อเปนทิศทางและประเด็นการวิจัยในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัย
ทางการศึกษาในครั้งตอไป
2) ประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11
เพื่อกําหนดแนวทางและทิศทางการดําเนินการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11
โดยกําหนดเปาหมายการวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล พ.ศ.
2548 - 2551 โดยเนนยุทธศาสตรหลักดานการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ซึ่งเปนภารกิจหลักของ
หนวยงานทางการศึกษา และยุทธศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
การจัดประชุมทางวิชาการฯ ไดกําหนดแนวทางและทิศทาง ดังตอไปนี้
1. ประเด็ น ของงานวิ จั ย ที่ นํ า เสนอในการประชุ ม ทางวิ ช าการฯ โดยกํ า หนด 2
ประเด็น คือ
1.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ มีประเด็นการวิจัย คือ
1.1.1 การขยายบริการการศึกษาในและนอกระบบ
- การสรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงบริการการศึกษาทุกระดับ
- การจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอ ยโอกาส และผูที่มีความสามารถพิเศษ
- การจัดการศึกษาของแรงงาน
- การจัดการศึกษาของเอกชน
- การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- การกระจายอํานาจทางการศึกษา
- การศึกษาทางเลือก
- การมีสวนรวมจัดการศึกษาขององคกรตางๆ
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- การพัฒนาระบบเทียบโอน
- การสรางแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษา
- ICT กับการพัฒนาการศึกษา
- การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
- การสรางและจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู
- การสรางและพัฒนาแหลงบริการความรู เชน ภูมิปญญาทองถิ่น หองสมุด
แหลงเรียนรูตางๆ
- ระบบการเงินและทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (การ
ระดม การจัดสรร การใช)
1.1.2 การปฏิรูปการเรียนรู
- การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผูเรียน
- การพัฒนาการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือเอื้อตอการเรียนรูแบบ
บูรณาการ
- การพัฒนาการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการของสมอง
- การพัฒนาการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
- การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
- การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
- การสรางกลไกการใหความรู หรือการสรางความรวมมือระหวางพอแม
ผูปกครอง สถานศึกษาและชุมชน เพื่อพัฒนาเด็กใหมีความรู จริยธรรมและกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
- การสรางสภาพแวดลอมของครอบครัวเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็ก
- การสงเสริมนิสัยรักการอาน
- การพัฒนาระบบแนะแนวใหการปรึกษาในระดับครอบครัว สถานศึกษา
และชุมชน
- การสงเสริมกิจกรรมดานสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เพื่อการ
เรียนรูของเด็ก
1.1.3 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
- การสงเสริมและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานระดับโลก
- การสงเสริมความรวมมือทางการศึกษากับตางประเทศในทุกระดับ
- การเปนศูนยกลางการศึกษาในเอเซียแปซิฟค
- การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
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1.1.4 การพัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐ ผูประกอบการ สถาบันการศึกษา
- การวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน
- การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
- การยกระดับการศึกษาแรงงาน
- ทวิภาคี สหกิจศึกษา
- การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
- การสงเสริมใหมีการขึ้นทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
1.2 การวิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ มีประเด็นการวิจัย คือ
1.2.1 การศึกษากับการขจัดความยากจน
- กระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชน
- การประยุกตใชองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางทักษะอาชีพ
และรายไดใหกับชุมชน
- การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.2.2 การศึกษากับการสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมดานสุขภาพอนามัย
1.2.3 การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได
- การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยใชองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น
- การพัฒนาการเรียนรูตามแนวพระราชดําริดานเทคโนโลยีการเกษตร
- การพัฒนาทักษะและความรูของบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการ
ของภาคอุตสาหกรรม
- บทบาทของสถาบันการศึกษากับการสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอม
1.2.4 การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.2.5 การศึกษากับการสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
1.2.6 การศึกษากับการพัฒนากฎหมาย
1.2.7 การศึกษากับการรักษาความมั่นคงของรัฐ
1.2.8 การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตรเฉพาะทางดานการศึกษา
2. ขอบเขตของงานวิจัยทางการศึกษาที่จะนําเสนอในการประชุมทางวิชาการฯ
กําหนดดังนี้
2.1 เปนงานวิจัยที่สําเร็จแลว และดําเนินการตั้งแต พ.ศ.2544 ถึงปจจุบัน
2.2 เปนงานวิจัยของบุคคล คณะบุคคล หนวยงาน/องคกร หรือชุมชน
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2.3 เปนงานวิจัยที่ยังไมเคยนําเสนอในการประชุมทางวิชาการของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
3. การประชาสัมพันธเชิญชวนสงผลงานวิจัยเพื่อรับการคัดเลือกนําเสนอในการ
ประชุมทางวิชาการฯ
3.1 จัดทําใบเชิญชวนพรอมรายละเอียดการสงผลงานวิจัยเขารับการคัดเลือก และ
ทําการประชาสัมพันธเชิญชวนสงผลงานวิจัยทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่เปนองค
ความรู แ ละนวั ต กรรมทางการศึ ก ษาที่ ส ง ผลกระทบ และนํ า ผลวิ จั ย ไปใช ป ระโยชน ใ นการพั ฒ นา
การศึกษา พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และพัฒนาประเทศ ตามประเด็นและขอบเขตของงานวิจัยที่
กําหนด โดยกําหนดแบบฟอรมสรุปผลงานวิจัยเพื่อรับการคัดเลือกนําเสนอในการประชุมฯ และใหสรุป
ตามแบบฟอรมฯ ความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 พรอมแผนดิสกเก็ต และใชวิธีการดังนี้
3.1.1 คณะกรรมการทั้ง 3 คณะ สรรหางานวิจัยที่มีคุณภาพตามประเด็นและ
ขอบเขตของงานวิจัยที่กําหนด และเชิญชวนใหนักวิจัยสงสรุปผลงานวิจัยเขามารับการคัดเลือก
3.1.2 ทําหนังสือเชิญชวนไปยังหนวยงาน/องคกรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ ประมาณ 112 สถาบัน รวมถึงองคกรเอกชน/ มูลนิธิ/ ชุมชน
3.1.3 ทํ า หนั ง สื อ เชิ ญ ชวนไปยั ง คณาจารย ค ณะครุ ศ าสตร / ศึ ก ษาศาสตร /
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา/ หนวยวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน ประมาณ 2,500 คน
3.1.4 ทําหนังสือเชิญชวนไปยังเครือขายของสํานักงานฯ อาทิ ครูแหงชาติ ครู
ตนแบบ โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู เครือขายนักวิจัยทางการศึกษาที่เคยนําเสนอผลงาน หนวยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ประมาณ 1,500 ฉบับ ใหสงผลงานวิจัยมารับการคัดเลือกและประชาสัมพันธใหกับสํานักงานฯ
3.2 ประชาสัมพันธเชิญชวนสงผลงานวิจัย และการจัดประชุมทางวิชาการฯ ผาน
สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ เว็บไซตของสํานักงานฯ และหนังสือพิมพ
4. การกําหนดและคัดเลือกผลงานวิจัย ที่จะนําเสนอในการประชุมทางวิชาการฯ
4.1 เชิญนักวิจัยที่มีประสบการณและมีผลงานตรงตามประเด็นของงานวิจัยที่
กําหนด
4.2 สรรหา และคัดสรรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
4.3 พิจารณาและคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ จากผลงานวิจัยที่สํานักงานฯ
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหสงเขามาเพื่อรับการคัดเลือก
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5. รูปแบบการประชุม กําหนดใหมีการสัมมนาทางวิชาการสลับกับการนําเสนอ
ผลงานวิจัย อาทิ ปาฐกถาพิเศษ บรรยายพิเศษ การเสวนา การอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับการวิจัยทาง
การศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล และทิศทางการวิจัย
ทางการศึกษาในอนาคต และมีการนําเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่ไดรับการคัดเลือกในหองประชุม
ยอย และรูปแบบแผนปาย โดยเนนลักษณะการเสวนาโตะกลม แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการวิจัย
และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําองคความรู ผลการวิจัย ผลผลิตจากงานวิจัยที่นําเสนอในการ
ประชุม และผลกระทบของผลวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ และพัฒนาประเทศ รวมถึงการตอยอดงานวิจัยเพื่อไปสูการกําหนดโจทยหรือทิศทางการวิจัยที่
ควรดําเนินการในอนาคต
3) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยทางการศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. กําหนดแนวทางดําเนินการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11
ของคณะกรรมการฯ และพิจารณาประเด็นและขอบเขตของงานวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมทาง
วิชาการฯ ที่กําหนดตามนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล พ.ศ. 2548 - 2551
ตามความเห็นของคณะกรรมการอํานวยการจัดประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11
2. วางแผนประชาสัมพันธ สรรหา และเชิญชวนผูสงผลงานวิจัยเขามารับการ
คัดเลือกเพื่อนําเสนอในการประชุมทางวิชาการฯ ตามประเด็นและขอบเขตของงานวิจัยที่กําหนด
3. จัดทํารายละเอียดการเชิญชวนใหสงผลงานวิจัยเพื่อรับการคัดเลือก รวมถึง
รูปแบบและหัวขอการสรุปผลงานวิจัยเพื่อรับการคัดเลือก พรอมวางแผนและกําหนดระยะเวลาการ
ประชาสัมพันธเชิญ ชวนสงผลงานวิจัยเพื่อรับการคัดเลือก การจําแนกผลงานวิจัยตามประเด็นของ
งานวิจัย การคัดเลือกผลงานวิจัย และสรุปองคความรูจากผลงานวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอใน
การประชุมทางวิชาการฯ
4. กําหนดตัวบงชี้คุณภาพของงานวิจัย หลักเกณฑการคัดเลือก พรอมทั้งเกณฑการ
พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดประชุมทางวิชาการฯ
ไดเกณฑการคัดเลือก ดังนี้
4.1 พิจารณาตามประเด็นและขอบเขตของงานวิจัยทางการศึกษาทุกระดับและ
ทุกประเภทการศึกษา ตามมติของคณะกรรมการอํานวยการจัดประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา
ครั้งที่ 11 ที่มีประเด็นใหญ ๆ 2 ประเด็น คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ และการวิจัยทาง
การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ
4.2 พิจารณาคุณภาพของงานวิจัย โดยกําหนดตัวบงชี้คุณภาพงานวิจัยจากความ
เหมาะสมของกระบวนการวิจัย และประโยชนของผลงานวิจัยทางการศึกษา โดยจําแนกรายละเอียดของ
ตัวบงชี้ การใหน้ําหนักของตัวบงชี้ และการใหคะแนน ดังนี้
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ตัวบงชี้

1. ความเหมาะสมของกระบวนการวิจัย
1.1 กรอบแนวคิดและความสอดคลองของชื่อเรื่อง
วัตถุประสงค กระบวนการวิจัย และสรุปผล
1.2 ระเบียบวิธีวิจัย/ แบบแผนการวิจัย
(Research Methodology/ Research
Design) ความเที่ยงตรงภายใน/ภายนอก
(Internal/ External Validity)
2. ประโยชนของผลงานวิจัยทางการศึกษา
2.1 เปนองคความรูทางวิชาการในศาสตรของ
การวิจัย/ องคความรูทางวิชาการดานการ
พัฒนาการศึกษา พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ/ นวัตกรรมทางการศึกษาที่ใหม
ทันสมัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.2 นําไปใชประโยชนไดในเชิงปฏิบัต/ิ ใชใน
บริบทของสังคม/ ใชประโยชนเพื่อพัฒนา
การศึกษา พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
และพัฒนาประเทศไดอยางแพรหลาย
กวางขวาง นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน มี
ขอเสนอแนะสมเหตุสมผล

การใหคะแนน (1-3) น้ําหนัก คะแนนรวม
1 คือ นอยที่สุด
(30 คะแนน)
2 คือ ปานกลาง
3 คือ มากที่สุด
2

2

3

3

5. สรรหาผลงานวิจัย และประชาสัมพันธเชิญชวนหนวยงาน / องคกร และบุคลากร
ของหนวยงาน ทางจดหมายและแผนพับ จํานวน 5,000 ฉบับ และประชาสัมพันธผานเว็บไซตของ
สํานักงานฯ และหนังสือพิมพ ซึ่งมีผูสนใจตอบรับและสงผลงานวิจัยเขามาเพื่อรับการคัดเลือก จํานวน
ทั้งสิ้น 519 เรื่อง
6. คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยทางการศึกษา พิจารณาใหความเห็นทาง
วิชาการเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่สงเขามารับการคัดเลือก จํานวนทั้งสิ้น 519 เรื่อง โดยอานรายละเอียดและ
จัดกลุมผลงานวิจัยตามประเด็นของงานวิจัยที่กําหนด ใหความเห็นทางวิชาการ ใหคะแนนตามเกณฑ
การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย รวมคะแนน และพิจารณาคัดเลือกจากผลของคะแนน ไดงานวิจัยที่
นําเสนอในการประชุมฯ จํานวน 112 เรื่อง
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4) ประชุมคณะกรรมการกําหนดทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงคคือ
1. กําหนดแนวทางดําเนินการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11
ของคณะกรรมการฯ พรอมทั้งพิจารณากรอบแนวคิดและประเด็นการวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร
การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล ตามความเห็นของคณะกรรมการอํานวยการจัดประชุมวิชาการ
การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 เพื่อกําหนดทิศทาง กรอบการวิจัย และประเด็นการวิจัยทางการศึกษาใน
อนาคต ที่สนับสนุน เชื่อมโยง และสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาของรัฐ และ
เพื่อพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
2. วางแผนการสังเคราะหเอกสารงานวิจัยทางการศึกษาจากแหลงตางๆ อาทิ
นโยบายและยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล เสนทางการปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ.
2548 – 2551 งานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 10 (วันที่ 18-19
กันยายน 2546) งานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู (19-20
กรกฎาคม 2547) การสังเคราะหงานวิจัย ของ รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญณี แนรอท ป 2547 และแหลง
อื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดสถานภาพปจจุบันของงานวิจัย เพื่อนําไปกําหนดทิศทางการวิจัยทางการศึกษา
ในอนาคตของประเทศ
3. วางแผนรวบรวมและสรุปผลการอภิปรายและระดมความคิดของผูเขารวมประชุม
ทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 ในวันที่ 26–27 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร
เกี่ยวกับผลงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมทางวิชาการฯ ที่นําไปใชประโยชน และตอยอดงานวิจัยใน
การกําหนดโจทยและหัวของานวิจัยที่ควรทําในอนาคตเพื่อไปสูการกําหนดทิศทางการวิจัยทางการ
ศึกษาในอนาคต
5) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยทางการศึกษา และคณะกรรมการกําหนด
ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต เพื่อรวมกันพิจารณาผลงานวิจัยทางการศึกษาที่ไ ดรับการ
คัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมทางวิชาการฯ สังเคราะหผลงานวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อสรุป
สถานภาพปจจุบันของงานวิจัย และวางแผนกําหนดกรอบทิศทางและรูปแบบการจัดประชุมทางวิชาการฯ
เพื่อใหไดขอมูลสําหรับกําหนดทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต โดยดําเนินการดังนี้
1. พิจารณาและจัดกลุมผลงานวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกวามีคุณคาทางวิชาการและ
เหมาะสมที่จะนําเสนอในการประชุมฯ ตามประเด็นและขอบเขตของงานวิจัยที่กําหนด และรวมกัน
กําหนดรูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัย กิจกรรมและสาระทางวิชาการวิจัยที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
และเปาหมายของการจัดประชุมฯ พรอมทั้งจัดทํากําหนดการประชุมฯ และเอกสารเผยแพรผลงานวิจัยที่
ไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมฯ จํานวน 112 เรื่อง
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2. รวมกันกําหนดกรอบทิศทางการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา
ครั้งที่ 11 ระหวางวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ ดังนี้
2.1 รูปแบบการประชุม
2.1.1 พิธีเปด พิธีปดการประชุม โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลําดับ
2.1.2 มีการสัมมนาทางวิชาการสลับกับการนําเสนอผลงานวิจัย ไดแก
- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การวิจัยกับการพัฒนาการศึกษา โดย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิทยาการวิจัยเพื่อสรางสังคมฐานความรู โดย
ศาสตราจารย นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา
- การเสวนา เรื่อง การนํานวัตกรรมทางการวิจัยเพื่อผลักดันการปฏิรูปการ
เรียนรูทั้งโรงเรียน
- การอภิปราย เรื่อง การวิจัยทางการศึกษาไทย: ทิศทางในอนาคต แหลงทุน
และการสรางเครือขาย โดย ผูแทนจากหนวยงานหลักดานการวิจัยของประเทศ
- นําเสนอผลสรุปเบื้องตน : องคความรูและนวัตกรรมการศึกษาใหมๆ ใน
อนาคตที่จําเปนตอการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และพัฒนาประเทศ
- ปจฉิมวิพากษ เรื่อง นวัตกรรมทางการวิจัยเพื่อผลักดันความสําเร็จของ
การปฏิรูปการศึกษา โดย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
- การนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการคัดเลือก และอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรูในลักษณะเสวนาโตะกลมในหองยอย และในรูปแบบแผนปาย
2.1.3 หัวขอ/ประเด็นของงานวิจัยที่นําเสนอในหองยอย
- ปฏิรูปการเรียนรู : การพัฒนาหลักสูตร
: นวัตกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
: กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการอุดมศึกษา
: กระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
: การวัดและประเมินการเรียนรู
: การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน และ ICT
: การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
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- การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาสูสากล
- การบริหารสถานศึกษา
- การมีสวนรวมจัดการศึกษาขององคกรตางๆ
- การจัดการศึกษากลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา
- การผลิตและพัฒนากําลังคน
- การศึกษากับการพัฒนาสุขภาพอนามัย
2.2 กรอบการนําเสนอผลงานวิจัยในหองยอย
2.2.1 ให เ วลานํ า เสนอประมาณ 10-15 นาที โดยไม มี ก ารใช อุ ป กรณ
โสตทัศนูปกรณ แตใหเตรียมเปนเอกสารการนําเสนอ (power point) มาแจกในที่ประชุม
2.2.2 รู ป แบบการนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ในห อ งย อ ย เป น การเสวนา และ
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะเสวนาโตะกลมตามประเด็นของงานวิจัย ซึ่งจะเนนการนําผลวิจัย
หรือขอคนพบหรือองคความรูไปใชประโยชน รวมถึงเนนการตอยอดงานวิจัยเพื่อไปสูทิศทางการวิจัย
ทางการศึกษาในอนาคต
2.2.3 กรอบการนําเสนอ แบงเปน 2 สวน
สวนที่ 1 นําเสนอรายละเอียดของกระบวนการวิจัย โดยใหน้ําหนัก 15 %
ซึ่งมีหัวขอดังนี้
1) ชื่องานวิจัย
2) วัตถุประสงคของการวิจัย
3) วิธีการทําวิจัย (สั้นๆ)
สวนที่ 2 นําเสนอรายละเอียดของผลการวิจัย โดยใหน้ําหนัก 85 % ซึ่งมี
หัวขอดังนี้
1) ขอคนพบ/ ความรู/ นวัตกรรม ที่เกิดจากการทําวิจัย ซึ่งเปนผลการวิจัย
(output) หรือ ผลผลิตที่เกิดจากการวิจัย (outcome) โดยเสนอขอมูลที่สั้น งาย และเขาใจ
2) ขอเสนอแนะและการนําผลวิจัยไปใชประโยชน หรือเสนอผลกระทบ
จากงานวิจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือนําไปผลักดันการพัฒนาหรือการสรางนวัตกรรมใหมๆ
3) ผลการวิ จั ย นํ า ไปกํ า หนดหรื อ ตั้ ง โจทย ห รื อ ทิ ศ ทางการวิ จั ย ที่ ค วร
ดําเนินการตอในอนาคตในเรื่องใด ที่เปนการตอยอดของงานวิจัยหรือการเติมเต็มองคความรู
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2.3 ประเด็นคําถามเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัย
2.3.1 ไดเรียนรูสาระสําคัญเรื่องใดบางเกี่ยวกับงานวิจัยที่นําเสนอ
2.3.2 มีประสบการณทําวิจัยในหัวขอวิจัยที่นําเสนอในเรื่องใดบางที่จะเพิ่มเติม
2.3.3 งานวิจัยที่นําเสนอมีผลการวิจัย ผลผลิตที่เกิดจากการวิจัย ผลกระทบ
และขอบงชี้หรือขอเสนอแนะที่นําไปสูการปฏิบัติ และสามารถนําไปประยุกตใชไดในเรื่องใดบาง
2.3.4 งานวิจัยยังขาดความรูหรือขาดมิติ หรือขาดสวนสําคัญหรือขาดสวนที่
จะทําใหงานวิจัยมีความสมบูรณในเรื่องใด
2.3.5 ผลการวิ จั ย นํ า ไปกํ า หนดหรื อ ตั้ ง โจทย ห รื อ ทิ ศ ทางการวิ จั ย ที่ ค วร
ดําเนินการตอในอนาคตในเรื่องใด ที่เปนการตอยอดของงานวิจัยหรือการเติมเต็มองคความรู
2.3.6 ความรูเรื่องใดที่ตองการ/ จําเปนที่ควรทําตอ และสนับสนุน เชื่อมโยง
หรือสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาของรัฐ หรือนําไปพัฒนายุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ
2.4 บทบาทของผูเกี่ยวของในการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจัย
2.4.1 บทบาทของผูนําเสนองานวิจัย : นําเสนองานวิจัยตามกรอบและระยะเวลา
ที่กําหนด ควรควบคุมเวลาของการนําเสนอ และตอบประเด็นคําถามของผูดําเนินรายการและผูเขารวม
ประชุมโตะกลม รวมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูประเด็นของงานวิจัย
2.4.2 บทบาทของผูดําเนินรายการ :
1) สังเคราะหงานวิจัยที่นําเสนอในหองยอย เพื่อใหเห็นสถานภาพปจจุบัน
ของงานวิจัยตามประเด็นที่กําหนด อันจะเปนขอมูลสวนหนึ่งที่จะนําไปกําหนดทิศทางการวิจัยทางการ
ศึกษาในอนาคต
2) ดําเนินรายการเกี่ยวกับการนําเสนองานวิจัยในหองยอย และกระตุน
ผูเขารวมประชุมใหรวมแสดงความคิดเห็นในประเด็นของการนําเสนอ รวมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการทําวิจัย พรอมทั้งสรุปองคความรูและสาระสําคัญที่ไดจากการระดมความคิดเห็น เพื่อ
สรุปภาพรวมของโจทยหรือทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต
2.4.3 บทบาทของผูประสานงาน :
1) ประสานและอํานวยความสะดวกใหกับผูดําเนินรายการ ผูนําเสนอ
ผลงานวิจัย และผูเขารวมประชุม เพื่อใหการนําเสนอผลงานวิจัยเปนไปตามแผน และเกิดบรรยากาศของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทําวิจัย รวมถึงบริหารจัดการใหการประชุมทางวิชาการฯ เปนไป
ตามกําหนดการ

- 13 -

2) ดูแลความเรียบรอยของการเตรียมการนําเสนอผลงานวิจัย
3) บริหารจัดการเพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จตามที่ตั้งไว
4) สรุปองคความรูและสาระสําคัญที่ไดจากการระดมความคิดเห็นจากการ
ประชุมฯ โดยเฉพาะสาระของการนําผลวิจัยไปใชประโยชน หรือผลกระทบจากงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง หรือนําไปผลักดันการพัฒนาหรือการสรางนวัตกรรมใหมๆ รวมถึงการกําหนดหรือตั้งโจทย
หรือทิศทางการวิจัยที่ควรดําเนินการตอในอนาคต ที่เปนการตอยอดงานวิจัยหรือการเติมเต็มองคความรู
5) ประสานกั บ ผู ดํ า เนิ น รายการเพื่ อ รวบรวมและสรุ ป ภาพรวมของ
สาระสําคัญของงานวิจัยเพื่อใชประโยชนในการกําหนดทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต

สวนที่ 2 : การสังเคราะหผลงานวิจัยทางการศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอในการ
ประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11
ดังที่กลาวขางตน การจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 กําหนด
เปาหมายการวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล ป 2548-2551 โดย
เนนยุทธศาสตรหลักดานการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ซึ่งเปนภารกิจหลักของหนวยงานทาง
การศึกษา และยุทธศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา และไดประชาสัมพันธเชิญชวนใหบุคคลและ
หนวยงานทางการศึกษาและที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน สงผลงานวิจัยเขามาเพื่อรับการ
คัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมทางวิชาการฯ มีผลงานวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวของที่สงเขามารับ
การคัดเลือกจํานวนทั้งสิ้น 519 เรื่อง โดยจําแนกตามหัวขอหรือประเด็นของงานวิจัยตามที่กําหนดดังนี้
หัวขอ / ประเด็นของงานวิจัย
- การปฏิรูปการเรียนรู
จําแนกเปน
: การพัฒนาหลักสูตร
: การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการอุดมศึกษา (ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย)
: การวิจัยในชั้นเรียน
: การวัดและประเมินการเรียนรู
: การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน และ ICT
- การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
- การบริหารสถานศึกษา

จํานวนเรื่อง รอยละ
323
(24)
(177)

62.23
(4.62)
(34.10)

(62)
(23)
(37)
45
29
20

(11.95)
(4.43)
(7.13)
8.67
5.59
3.85
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หัวขอ / ประเด็นของงานวิจัย
- การมีสวนรวมจัดการศึกษาขององคกรตางๆ
- การจัดการศึกษากลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา
- การผลิตและพัฒนากําลังคน
- การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
- การเรียนรูตลอดชีวิต
- การสรางสภาพแวดลอมครอบครัวเพื่อการเรียนรูของเด็ก
- การศึกษากับการขจัดความยากจน
- การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การศึกษากับการพัฒนาสุขภาพอนามัย
รวม

จํานวนเรื่อง รอยละ
22
4.24
15
2.89
21
4.05
6
1.16
3
0.58
4
0.77
5
0.96
3
0.58
23
0.43
519
100

นอกจากนี้ หากจําแนกผลงานวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวของที่สงเขามารับการคัดเลือก
จํานวน ทั้งสิ้น 519 เรื่อง ตามประเภทของงานวิจัย พบวา
- งานวิจัยของหนวยงาน/องคกร
(โรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค/อาชีวศึกษา)
- งานวิจัยสวนบุคคล
(ครู/อาจารย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา
การอุดมศึกษา)
- งานวิจัยวิทยานิพนธ
(ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก)

มีจํานวน 78 เรื่อง

คิดเปนรอยละ
15.01
มีจํานวน 305 เรื่อง คิดเปนรอยละ
58.77
มีจํานวน 136 เรื่อง คิดเปนรอยละ
26.22

เมื่อพิจารณาผลงานวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวของที่สงเขามารับการคัดเลือก จํานวน
ทั้งสิ้น 519 เรื่อง ตามเกณฑการคัดเลือก พบวา
- งานวิจัยที่ผานเกณฑการคัดเลือกตามประเด็นและ
ขอบเขตที่กําหนด
- งานวิจัยที่ไมผานเกณฑการคัดเลือก ไดแก
: งานวิจัยที่ไมตรงตามประเด็นและขอบเขตที่กําหนด
: งานวิจัยที่ไมไดสรุปตามแบบฟอรมที่กําหนด
: งานวิจัยที่ชื่อเรื่องและวัตถุประสงคไมสอดคลองกัน
: งานวิจัยที่สงชากวาระยะเวลาที่กําหนด

มีจํานวน 405 เรื่อง คิดเปนรอยละ
78.03
มีจํานวน 114 เรื่อง คิดเปนรอยละ
26.97
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จากนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยทางการศึกษาไดพิจารณาและใหความเห็นทาง
วิชาการตามตัวบงชี้ดานคุณภาพของผลงานวิจัยที่ผานเกณฑการคัดเลือกตามประเด็นและขอบเขตที่
กําหนด จํานวน 405 เรื่อง และทําการคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอในการประชุมทางวิชาการฯ ได
ผลงานวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมทางวิชาการฯ จํานวน 112 เรื่อง และนํามา
กําหนดเปนประเด็น/หัวขอของงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมทางวิชาการฯ พรอมทั้งคณะกรรมการ
จัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 ไดทําการสังเคราะหสาระสําคัญของผลงานวิจัย
ตามประเด็น/หัวขอของงานวิจัย
ผลการสังเคราะหผลงานวิจัยทางการศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุม
ทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 มีดังนี้
1. การปฏิรูปการเรียนรู :
1.1 การพัฒนาหลักสูตร
1.1.1 สาระสําคัญของงานวิจัยดานการพัฒนาหลักสูตร จําแนกเปน
1) หลักสูตรการพัฒนาครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีงานวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแบบองครวม (holistic approach) ที่มุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเป น งานที่ มี ผู เ กี่ ย วข อ งในระดั บ โรงเรี ย น ได แ ก ฝ า ยวิ ช าการ คณะครู และคณะทํ า งานจาก
สถาบันการศึกษา และดําเนินงานอยางตอเนื่อง 2 ป สงผลใหบุคลากรในโรงเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง
เพราะผูเกี่ยวของในสถานศึกษาไดเปนผูรวมในกระบวนการวิจัย
นอกจากนี้ มีการพัฒนาหลักสูตรภายใตกรอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งบุคลากร
ครู ไ ด เ รี ย นรู ก ระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รพร อ มทั้ ง วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นไปพร อ มกั น ผลที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการทําใหมีการติดตามกํากับอยางเปนระบบ สงผลใหครูไดพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอยางตอเนื่อง และเกิดความชัดเจน
2) การประยุกตใชหลักสูตรในบริบ ทอื่น มีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยการศึกษาชุมชน และผูนําชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น และศักยภาพของชุมชน
เขามาสงเสริมและรวมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรดวย โดยเริ่มจากการสํารวจความตองการและ
ปจจัยพื้นฐานของชุมชน และดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยสรางความรูความเขาใจโดยการอบรม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรวมกัน การนําหลักสูตรไปทดลองใช และมีการติดตาม
ประเมินหลักสูตร ทําใหกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไดหยั่งรากลึกถึงกลุมประชาชน
ในชุมชน สงผลถึงความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนและชุมชน
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3) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อนําไปใช โดยมีการพัฒนาหลักสูตรสําหรับอนาคต
เปนหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (2547 - 2557) โดยศึกษา
แนวโนมอนาคตที่พึงประสงคและไมพึงประสงค จากการสัมภาษณและสอบถามผูเชี่ยวชาญ ทําใหได
คําตอบในหลักการ จุดมุงหมายของหลักสูตร รวมถึงกิจกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน สื่อที่สนับสนุนการเรียนรูและการวัดประเมินผล
นอกจากนี้ มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษยอยางครบวงจร (Human Efficiency Development Complex : HED Complex) สําหรับ
เยาวชนในสถานศึกษา โดยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ดําเนินการโดยจัดตั้งศูนยเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย กําหนดรายละเอียดหลักสูตร และนําหลักสูตรไปบรรจุในตารางเรียนของภาคเรียนใน
สถานศึกษา ซึ่งองคประกอบของหลักสูตรจะมีเรื่องกระบวนการคิดและเรียนรูองคความรูเกี่ยวกับทักษะ
ชีวิต วิชาปญญาและคุณธรรม ซึ่งเปนเรื่องของจิตวิญญาณของมนุษยและความฉลาดทางอารมณ วิชาภาวะ
ผูนํา และวิชาครอบครัวและชุมชน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เขาโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก
และมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและบุคลิกภาพและเกิดความคิดสรางสรรค
1.1.2 ขอเสนอแนะจากงานวิจัยดานการพัฒนาหลักสูตร
1) ควรมีการวิจัยที่เพิ่มศักยภาพที่เปนความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชน
ใหมากยิ่งขึ้น
2) ควรดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่องและกระตุนใหเกิดการสรางงานวิจัยในชั้นเรียน
และพัฒนาศักยภาพของผูเรียนและครูผูสอน
1.2 การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
1.2.1 สาระสํา คัญ ของงานวิจั ยด า นการจัด กระบวนการเรียนรู เพื่ อพั ฒนาผู เรี ย น
จําแนกเปน
1) การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
งานวิ จั ย ที่ มุ ง เน น ศึ ก ษาและพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ในบริ บ ทที่
หลากหลายและมีลักษณะเฉพาะ โดยเปนการวิจัยกึ่งทดลองที่มุงหาวิธีการตางๆ และพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง อาทิ การพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตาม
แนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต คือไตรสิกขา ไดแก การรักษาศีล การเจริญสติและสมาธิตามหลักอิทธิบาท
และการพัฒนาปญญา การพัฒนาและนํานวัตกรรมทางการศึกษาบนแนวคิดพื้นฐานหลักสูตร FUN
FIND และ FOCUS ไปสูโรงเรียน เนนผูเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน การวิจัยและพัฒนาชุด
กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยกิจกรรมหลากหลาย การพัฒนาศักยภาพ
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การเรียนรูตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูในบริบทของสังคมไทย การพัฒนาบทบาทของนักเรียน
ใหมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน การนํากิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E หรือกระบวนการสืบเสาะ
หาความรูไปขยายผล การใชกระบวนการพัฒนาความคิดของ เดอ โบ โน ในการสอนวรรณคดีไทย และ
การพัฒนาเด็กนักวิจัยและการประเมินที่เนนเด็กเปนสําคัญ เปนตน
นอกจากนี้ มีงานวิจัยที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ และเจตคติ
ของผูเรียนที่มีตอการเรียนการสอนดวยวิธีการ รูปแบบหรือกระบวนการตางๆ ซึ่งผลการศึกษาสวนใหญ
สอดคลองกันวา ภายหลังการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยวิธีการ
สอนหรือรูปแบบการสอนที่ตางไปจากเดิม พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความพึงพอใจ และ
มีเจตคติตอการเรียนสูงขึ้น
2) การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพครู แ ละผู บ ริ ห ารของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชวิธีการจัดระบบการบริหารและการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอน
รูปแบบใหมในโรงเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวัฒนธรรมการเรียนรูของครู ผูบริหารและ
ผูปกครอง อาทิ รูปแบบการบริหารแบบองครวม ที่ใชหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หลักการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคล และหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ดวยกระบวนการ PDCA
ซึ่งทําใหผูบริหาร ครูและชุมชนตางไดเรียนรูรวมกันและมีเปาหมายของการรวมมือทํางานเพื่อสราง
ศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนแตละบุคคลตามความสามารถและความถนัด
นอกจากนี้ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประสิทธิผลการนํา
นโยบายการปฏิรูปการเรียนรูไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีองคประกอบทางการบริหาร 10
องคประกอบ ไดแก การใชภาวะผูนําและการจูงใจ การยึดผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนาเปนองคการ
วิชาชีพ การปรับวัฒนธรรมองคการ การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ การประกันคุณภาพภายใน การสราง
การรับรูและยอมรับนโยบาย การจัดการทรัพยากรการเรียนรู การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
การจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3) การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนระดับอุดมศึกษา เปนงานวิจัย
ที่พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะและทักษะการคิดเชิงระบบของผูเรียน โดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและใชบริบทเปนฐาน เนนการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูจากสถานที่ทํางาน เรียนรู
โดยผานสื่อเทคโนโลยี เครือขายเวิลดไวดเว็บ เรียนรูโดยการทํางานรวมกัน เรียนรูอยางมีความสุข
สนุกสนาน เรียนรูโดยการสรางองคความรูดวยตนเอง เรียนรูแบบบูรณาการ รวมทั้งเนนการมีสวนรวม
ของชุมชนในการพัฒนาผูเรียน โดยทุกงานวิจัยเปนการวิจัยและพัฒนา หลังจากพัฒนากระบวนการ
เรียนรูขึ้นมา ไดมีการนําไปทดลองใชและศึกษาผลของการนําไปใช ซึ่งมีขอสรุปทํานองเดียวกัน คือ สิ่งที่
พัฒนาขึ้นมาบรรลุตามวัตถุประสงคของการพัฒนาผูเรียน และสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

- 18 -

4) การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนงานวิจัยที่นําเสนอรูปแบบ
การศึกษาเพื่อสืบทอดคุณคาและความสําคัญของวัฒนธรรม และรูปแบบการศึกษาอยางมีความสุขของ
ผูเรียน ซึ่งนําเสนอองคประกอบของการจัดการศึกษาที่ประกอบดวยปจจัยพื้นฐานที่สําคัญ 4 ปจจัย คือ
ปจจัยดานบุคคล ไดแก ครู ผูเรียน เพื่อน พอแม ผูปกครอง ผูนําชุมชน ผูอาวุโส ผูรู เปนตน ปจจัยดาน
กระบวนการเรียนการสอน ไดแก บทเรียน บรรยากาศในการเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการ
เรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน เปนตน ปจจัยดานเครือขาย ไดแก วัด ชุมชน โรงเรียน
ในฐานะแหลงวิชาการในชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนชุมชน และปจจัยดานบริบท
สังคม ไดแก วัฒนธรรม พิธีกรรมประเพณี ภูมิปญญา คานิยม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว เปนตน
1.2.2 ขอเสนอแนะจากงานวิจัยดานการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
1) ควรเนนงานวิจัยที่ศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของรูปแบบและวิธีการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน เพื่อนําผลการวิจัยมาพัฒนาอยางตอเนื่อง
2) ควรเนนการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาที่บูรณาการทั้ง 3 รูปแบบ คือ
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
1.3 การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 สาระสําคัญของงานวิจัยดานการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม จําแนกเปน
1) การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย โดยงานวิจัยมีฐานความคิดสําคัญ คือ การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จะตองบูรณาการสอดแทรก (built in) กิจกรรมการสอนคุณธรรม จริยธรรมไวในกระบวนการจัดการ
เรียนรู หรือเปนสวนเดียวกับการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
หรือเรียนรูจากการปฏิบัติจริงที่เชื่อมโยงสูชีวิตจริง มุงพัฒนาทักษะใหผูเรียนเกิดความสามารถ "คิดได
ดวยตนเอง" จนกลายเปนจิตสํานึก มีความตระหนักตอคุณคาของคุณธรรม จริยธรรมที่ตนตองแสดง
บทบาทหรือประพฤติปฏิบัติตนตอสังคม สิ่งแวดลอมใหเหมาะสมถูกตอง
คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับการพัฒนา ไดแก ความรับผิดชอบ ความมีวินัยใน
ตนเอง ความซื่อสัตย ความไววางใจ ความตระหนักมีจิตสํานึกที่ดีตอสิ่งแวดลอม รักษาปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ การเสียสละ ความเมตตา ความขยันหมั่นเพียร การประหยัดและการออม การ
ใชคําพูดและกิริยาที่เหมาะสม การทําความดี ไมทําความชั่ว โดยแนวทางหรือวิธีการพัฒนาคุณธรรม
จริ ย ธรรม จะใช ก ระบวนการจั ด การเรี ย นรู ที่ ห ลากหลาย กล า วคื อ การแสดงบทบาทสมมติ (role
playing) การใชนิทาน การเลานิทานโดยแสดงบทบาทสมมติประกอบ การใชหรือใหผูเรียนเปนตัวแบบ
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ที่ดี การใชบัตรคุณธรรมและระบบคูสัญญา การใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม และการเรียนรู
แบบรวมมือกัน ซึ่งผลการวิจัยพบวา สงผลตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน
อยางไรก็ดี ผลผลิตของงานวิจัย ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมที่สามารถนําไปประยุกตใชกับผูเรียนหรือกลุมเปาหมายระดับตางๆ ได ดังกรณี ใชบทบาท
สมมติในการปลูกฝงใหผูเรียนสาขาเทคนิคการแพทยตระหนักและเห็นคุณคาของจรรยาบรรณวิชาชีพ
หรือการจัดกิจกรรมการเลานิทานโดยแสดงบทบาทสมมติประกอบสําหรับนักเรียนอนุบาล สามารถ
ประยุกตใชรูปแบบนี้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูเรียนระดับอื่นได หรือกระบวนการเรียนรู
แบบมีสวนรวมสามารถประยุกตใชเพื่อการพัฒนาจริยธรรมตอสิ่งแวดลอมสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ
ได เ ช น เดี ย วกั น การจั ด กิ จ กรรมบั ต รคํ า และระบบคู สั ญ ญา เป น รู ป แบบช ว ยเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรมสําหรับผูเรียนหรือคนในสังคมที่เปนลักษณะเพื่อนคูคิด กัลยาณมิตรคูใจ ใสใจตอกัน รวม
ผลักดันเกื้อกูล เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรมและนําความสงบสุขสูตนเองและสังคม
2) การจัดการศึกษาและการเผยแผศาสนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เปนงานวิจัยที่ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผศาสนธรรมของวัดเชตุพนฯ โดยใชวิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก ซึ่งผลการศึกษาเสนอประวัติความเปนมาของวัดพระเชตุพนฯ นโยบายการจัด
การศึกษาและเผยแผศาสนธรรม รูปแบบการจัดวัดใหเปนแหลงการเรียนรู 4 รูปแบบ ไดแก 1) การจัด
ทัศนศึกษานําชมวัด 2) หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต.วัดพระเชตุพนฯ 3) ศิลาจารึก 8 หมวด และ 4) โรงเรียน
แพทยแผนโบราณและการนวดแผนโบราณ รวมทั้งองคประกอบของความสําเร็จในการจัดวัดใหเปน
แหลงเรียนรู ปญหา/อุปสรรคในการจัดแหลงเรียนรู ยุทธศาสตรและแนวทางแกไขในการจัดแหลง
เรียนรู อันเปนแนวทางการจัดการศึกษาและการเผยแผศาสนธรรมตอไป
1.3.2 ขอเสนอแนะจากงานวิจัยดานการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
1) กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จะมีความครอบคลุม
สมบูรณมากขึ้น ควรที่จะศึกษาความรูหรือเรื่องตอไปนี้เพิ่มเติม กลาวคือ แนวคิดหรือทฤษฎีที่เปนฐาน
ความคิดในการปลูกฝงหรือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งคนหานวัตกรรม
หรื อ วิ ธี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให มี ค วามเหมาะสม สอดคล อ งกั บ ลั ก ษณะธรรมชาติ ห รื อ
ลักษณะเฉพาะของคุณธรรมจริยธรรมแตละดานหรือแตละเรื่อง
2) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิด
ความซึมซับ รับ เรียนรู สั่งสมจนเกิดคุณธรรม จริยธรรมติดตัวถาวรยั่งยืน จึงควรที่จะศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทาง/ วิธีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ถาวรยั่งยืนในตัวผูเรียน รวมถึงศึกษา
แนวทางปลูกฝงทัศนคติตอคนและสิ่งแวดลอมใหกับผูเรียนและบุคคลทั่วไป เพื่อเปนพื้นฐานการใช
ชีวิตรวมกันในสถานศึกษาหรือสังคมภายใตมโนทัศน (concept) ที่วา "ชีวิตตองเกื้อกูลแบงปนกัน"

- 20 -

3) การวิจัยและพัฒนารูปแบบ/แนวทาง/วิธีการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางและ
พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม รวมถึ ง จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ควรพั ฒ นาให ห ลากหลายและครอบคลุ ม
กลุมเปาหมายที่จะพัฒนาในทุกระดับ นอกจากนี้ ควรขยายผลรูปแบบและติดตามการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม โดยใชการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนดวยการใชเครือขายทางสังคมสิ่งแวดลอม ใหเกิดการ
เรียนรูรวมกัน เปนกระบวนการทางสังคม และใชเทคนิควิธีวิจัยเชิงคุณภาพรวมกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
ทั้งนี้เพราะลักษณะธรรมชาติของคุณธรรม จริยธรรม จะเหมาะสมกับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
1.4 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สาระคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
1.4.1 สาระสําคัญของงานวิจัยในชั้นเรียน เปนงานวิจัยกึ่งทดลองเพื่อพัฒนารูปแบบ
และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนในกลุมสาระวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดย
มุงศึกษาวิธีการสอนเพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการเรียนในแงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความเขาใจใน
รายวิชาดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐานดีขึ้น ซึ่งวิธีการสอนแบงออกได 2 กลุม คือ 1) กลุมที่
ทดลองโดยใชรูปแบบการสอนตางๆ กลาวคือ รูปแบบ 4 MAT รูปแบบการสรางสรรค รูปแบบการสอน
แบบเปด เปนตน สวนใหญมุงเนนวิธีการสอนใหมๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความเขาใจและมีกระบวนการคิดที่เปนระบบ รูจักวิธีการ
แกไขปญหา มีทักษะและกระบวนการเรียนทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่ดีกวาวิธีการสอน
ตามปกติ และ 2) กลุมที่ใชคอมพิวเตอรเขามาเปนเครื่องมือในการสอน ไดแก Web-base learning กลุมนี้
มุงที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น โดยผลการวิจัยทั้ง 2 กลุม พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ความเขาใจ เจตคติและทักษะการคิดไดรับการพัฒนาใหสูงขึ้นหรือในระดับที่ดีขึ้นกวาเดิม
นอกจากนี้ มี ง านวิ จั ย ที่ มุ ง วิ เ คราะห ห าป จ จั ย ที่ เ ป น เหตุ แ ละผลของการใฝ รู ท าง
วิ ท ยาศาสตร ข องผู เ รี ย นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ทั้ ง ป จ จั ย สภาพแวดล อ มของครอบครั ว และ
สถานศึกษา เพื่อนําผลมาพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตรที่มุงความใฝรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียน
1.4.2 ขอเสนอแนะจากงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน สาระวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
1) ควรเนนงานวิจัยที่ศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของรูปแบบและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาผูเรียน เพื่อนําผลการวิจัยมาพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
2) ควรเน น การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นารู ป แบบการสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตรที่มีความหลากหลายและเชื่อมโยงกันทุกระดับการศึกษา
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1.5 การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT: Information and Communication Technology)
1.5.1 สาระสําคัญของงานวิจัยดานการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จําแนกเปน
1) เปนงานวิจัยที่พัฒนาเครื่องมือ สื่อการเรียนการสอนที่ใชกระบวนการพัฒนา มี
การนําไปทดลองใชและทดสอบแลว จึงมีความเชื่อมั่นได โดยขั้นตอนการพัฒนาอยูบนรากฐานของการ
นําทฤษฎีการเรียนรูตางๆ มาเปนหลักในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และ ICT เชน หลักการตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต หลักการ Meaningful Learning กลาวคือ มีงานวิจัยที่พัฒนารูปแบบ เทคนิคการ
นําเสนอ และเนื้อหาในสื่อมัลติมีเดียเพื่อประโยชนในการวิเคราะหวิจัยการเรียนภาษาตางประเทศ ซึ่ง
เปนประโยชนในการออกแบบบทเรียนมัล ติมีเดีย ทางดานภาษา และทํา ใหเกิดการวิ จัยและพัฒนา
นวัตกรรม ICT ทางภาษาไดอีกหลายแนวทาง
นอกจากนี้ มีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนการแสวงหาความรูบนเว็บ ที่
ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองได ซึ่งหากมีการสรางบทเรียนเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนบนเว็บไดทุก
รายวิชา ก็จะทําใหแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นการศึกษาตลอดชีวิต การขยายโอกาสทาง
การศึกษา และการสรางความเสมอภาคทางการศึกษามีความเปนไปไดมากขึ้น อีกทั้งมีงานวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องฝกหัด และการทดสอบการควบคุมระยะอารกสําหรับงานเชื่อมไฟฟา ซึ่งการ
วิ จั ย ลั ก ษณะนี้ ดี ใ นแง ก ารพั ฒ นาเพื่ อ ให ไ ด เ ครื่ อ งมื อ ที่ มี คุ ณ ภาพ ที่ ผ า นการทดสอบแล ว ด ว ย
กระบวนการวิจัย เปนสื่อการสอนที่ทําใหเกิดการเรียนรูและปฏิบัติงานไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ
2) เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร อินเตอรเน็ต
และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อใหไดคําตอบในการพัฒนา ICT ไดแก การวิจัยเรื่อง พัฒนาการและ
ทิศทางของ E-Learning ในประเทศไทย ทําใหมองเห็นภาพการพัฒนาและทิศทางของ E-Learning
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา E-Learning ในประเทศไทย ผลการวิจัยดังกลาว ชวยใหเกิด
การพัฒนาและแกปญหา E-Learning ตลอดจนการนํา E-Learning ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.5.2 ขอเสนอแนะจากงานวิจัยดานการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
1) ควรมี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมสื่ อ การเรี ย นการสอนและ ICT ที่ ใ ช
คอมพิวเตอรนําเสนอเนื้อหาสาระการเรียนรู รวมทั้ง พัฒนาบทเรียนการแสวงหาความรูบนเว็บ ทุก
รายวิชาและทุกระดับการศึกษา ที่สามารถขยายผลนําไปประยุกตใชกับลักษณะอื่นๆ ได
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2) ควรมีการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนและ ICT
โดยใชทฤษฎีการเรียนการสอนอื่นๆ มาเปนหลักในการสราง เพื่อใหเกิดความหลากหลายและสามารถ
เลือกนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทตางๆ
3) ควรมีการวิจัยสภาพปจจุบันและแนวโนมพัฒนาการและทิศทางของ ICT ใน
อนาคต เพื่อเปนขอมูลสําหรับกําหนดยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
1.6 การวัดและประเมินการเรียนรู
1.6.1 สาระสําคัญของงานวิจัยดานการวัดและประเมินการเรียนรู จําแนกเปน
1) การวิจัยประเมินผลโครงการ โดยมีรูปแบบการประเมิน คือ CIPP Model
ไดแก มีการประเมินสภาวะแวดลอมหรือบริบท (Context) ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process)
และผลผลิต (Product) เปนหลักในการประเมิน ซึ่งเหมาะสมกับการนําผลการประเมินไปใชในการ
ตัดสินใจและปรับปรุงแกไขการดําเนินการโครงการใหดีขึ้น ตลอดจนเปนแนวทางในการตัดสินใจวาจะ
ทําโครงการตอไปหรือไม งานวิจัยดังกลาว คือ การติดตามประเมินผลโครงการทักษิณถิ่นทอง ซึ่ง
ดําเนินการภายใตกรมพัฒนาชุมชน เพื่อสรางความมั่นคงภายในประเทศ โดยใหคนในชุมชนไดแก ผูนํา
ทุกกลุม องคกรในชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น เปนผูดําเนินการดวยตนเอง รวมตัวเปนศูนยประสานงาน
องคกรชุมชน (ศอช) ในเขตยะลา ปตตานี และนราธิวาส และการประเมินผลโครงการเขาคายคุณธรรม
นําชีวิต พัฒนาสู ดี เกง สุขฯ เนนการอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
2) การวิจัยประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา มีรูปแบบการประเมินโดยยึด
ผูใชบริการของหลักสูตรเปนเกณฑ (Consumer-oriented) อันไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน ผูเรียน และ
ผูปกครอง มาเปนผูรวมประเมิน ซึ่งเหมาะสมที่จะเปนแบบอยางในการใชสรางหลักสูตรสถานศึกษาให
มีคุณภาพและมีประสิท ธิผ ลไดเปนอยางดี งานวิจัยดังกลาว คือ การติดตามและประเมินผลการใช
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห ที่เนนใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจ
ตามแผนพัฒนาโรงเรียนที่ทําครบทุกชั้นเรียน
3) การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู มีงานวิจัยที่มุงพัฒนา
รูปแบบและศึกษาผลการใชการวัดประเมินสภาพจริงจากการเรียนอิเล็กทรอนิกส ที่ใชวิธีการเรียนตาม
สถานการณ ที่สงผลตอการรับรูความสามารถของตนเองของผูเรียนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เปน
การวั ด ประเมิ น กระบวนการคิ ด ที่ ซั บ ซ อ น และความรู ค วามคิ ด ระดั บ สู ง โดยใช วิ ธี ก ารเรี ย นตาม
สถานการณ เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติ การทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอชีวิตจริง และ
ชี้ใหเห็นองคประกอบของรูปแบบการวัดประเมินตามสภาพจริง 5 องคประกอบ (1. วัตถุประสงค
2. ตัวชี้วัดดานพุทธิปญญา ดานกระบวนการทางสังคม ดานทักษะสวนบุคคล ดานการปฏิบัติ 3. เกณฑ
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การวัด 4. เครื่องมือ ประกอบดวย ระบบการบริหารการเรียน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เว็บไซตรายวิชา
แฟมสะสมงาน และกระดานขาว และ 5. บทบาทผูเกี่ยวของ ไดแก ผูสอน ผูเรียน ผูเชี่ยวชาญ) รวมถึง
ชี้ใหเห็นขั้นตอนการวัดประเมินตามสภาพจริง 5 ขั้น (การเตรียมความพรอม การออกแบบกิจกรรม การ
ปฏิบัติงาน การวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรุปความรูจากการปฏิบัติงาน) และผลของการใช
รูปแบบการวัดประเมินตามสภาพจริงวาเปนเชนไร งานวิจัยนี้เหมาะที่จะเปนแบบอยางแนวคิดสําหรับ
สถาบันที่จะนําการจัดการเรียนการสอนแบบ E-learning ไปใชไดอยางดี
นอกจากนี้ มี ง านวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การสร า งโปรแกรมคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ ทดสอบ
ศักยภาพทางดานการคํานวณพื้นฐาน การบวก ลบ คูณ หาร ในสาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ดีมากที่จุดประกายใหนักวัดผลและประเมินผลการศึกษาพัฒนาศาสตรของตนโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร เพราะหากมีการวิจัยลักษณะนี้มากๆ จะทําใหศาสตรการวัดและประเมินผล
เจริญกาวหนาอยางยิ่ง
4) การติดตามและประเมินการปฏิรูปการศึกษา มีงานวิจัยเกี่ยวกับการติดตาม
และประเมินการปฏิรูปการศึกษาตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ที่ ชี้ ใ ห เ ห็ น ผลการพั ฒ นา เป า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค ตั ว บ ง ชี้ ค วามสํ า เร็ จ และผลการดํ า เนิ น งานของ
หนวยงานตางๆ ของรัฐ ดานการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งแยกเปน 8 ประเด็น ไดแก (1) ความทั่วถึง เสมอภาค
และเปนธรรมในการไดรับการศึกษา (2) การจัดการศึกษาเพื่อเรียนรูตลอดชีวิตของคนไทย (3) การมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา (4) การกระจายอํานาจทางการศึกษา (5) การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา (6) การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม (7) คุณภาพการ
จัดการศึกษา และ (8) คุณลักษณะที่พึงประสงคของคนไทย ตลอดจนชี้ใหเห็นขอเสนอเกี่ยวกับมาตรการ
แนวทาง และวิธีการดําเนินงานดานการปฏิรูปการศึกษาแตละประเด็น ถือวาผลวิจัยนี้เปนประโยชน
อยางยิ่งกับหนวยงานที่รับผิดชอบดานการศึกษา หากนําไปใชในการดําเนินงานและปรับปรุงแผนงาน
ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง
นอกจากนี้ มี ง านวิ จั ย ติ ด ตามและประเมิ น สถานภาพการปฏิ รู ป การเรี ย นรู
ระดับอุดมศึกษา ชี้ใหเห็นความคิดเห็นของผูบริหารมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา ผูบริหารระดับ
คณะ คณาจารย บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษา จาก 11 สถาบั น ใน 6 ด า น คื อ (1) ด า นนโยบายและการ
ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (2) ดานการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและการสราง
หลักสูตรใหมที่สอดคลองกับการปฏิรูปการเรียนรู (3) ดานการพัฒนาการเรียนการสอนและการวัดการ
ประเมินผลเพื่อตอบสนองตอการปฏิรูปการเรียนรู (4) ดานการพัฒนาการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน
และการสรางองคความรูเฉพาะ (5) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชน
และ (6) ปญหาและอุ ปสรรคตอการปฏิ รูปการเรียนรูในระดับ อุดมศึ กษา ซึ่งเป นขอมู ล พื้นฐานให
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สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได ท ราบข อ คิ ด เห็ น ต า งๆ เพื่ อ จะได ป รั บ กระบวนการจั ด การศึ ก ษาที่ เ อื้ อ ให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุดกับผูเรียน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู
1.6.2 ขอเสนอแนะจากงานวิจัยดานการวัดและประเมินการเรียนรู
1) ควรเนนการวัดและประเมินความกาวหนาของการเรียนรู และปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรูและรายละเอียดการทํากิจกรรมใหเหมาะสม
2) ควรเนนการพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินการเรียนรูไปใชกับวิชาตางๆ
ใหเหมาะสมกับผูเรียนและบริบทตางๆ
2. การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
2.1 สาระสําคัญของงานวิจัยดานการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา จําแนกเปน
1) การผลิตและพัฒนาครู คณาจารยที่มีคุณภาพ มีงานวิจัยที่ชี้ใหเห็นถึงรูปแบบ
การผลิตและพัฒนาครู คณาจารยที่ดี มีคุณภาพ เกิดประโยชนตอผูเรียน โรงเรียน และสังคม โดยใช
แนวคิดการฝกอบรมหรือฝกประสบการณวิชาชีพโดยใชการวิจัย (Research-Based) และใชโรงเรียนเปน
ฐาน (School-Based Training) ซึ่งตองอาศัยเครือขายความรวมมือจากโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู
กลาวคือ มีการวิจัยพัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้ของโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งจะเปนกรอบ
แนวทางดําเนินการพัฒนาโรงเรียนที่เปนเครือขายการฝกประสบการณวิชาชีพครูใหมีมาตรฐานตามตัว
บงชี้ที่กําหนด เพื่อเสริมสรางการผลิตครูใหมีคุณภาพ รวมทั้งมีการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
รวมพัฒนาวิชาชีพครูที่สามารถนําไปใชในการบริหารโรงเรียนเครือขายในระหวางการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากการพัฒนาครูใหมีคุณภาพ ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนแลว ยังพัฒนาครูให
เป น ครู นั ก วิ จั ย ด ว ย โดยมี ง านวิ จั ย พั ฒ นารู ป แบบการมี ส ว นร ว มในการสนั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการในการฝกประสบการณวิชาชีพครู และงานวิจัยพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูนักวิจัยและการ
ประเมินแนวใหม โดยการมีสวนรวมทั้งครูผูสอนและผูเรียน และใชเครื่องมือวัดที่หลากหลาย ใหการวิจัย
การประเมินเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบสามารถประยุกตใชขยายผลสู
สถาบันผลิตครู โดยอาจประยุกตใชสําหรับเนื้อหาสาระอื่นๆ เชน การจัดการเรียนรู การพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของบัณฑิตครู เปนตน
นอกจากนี้ ขอคนพบสําคัญจากงานวิจัยในการพัฒนาครู คณาจารยประจําการ
คือ ตองใชกลยุทธวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการพัฒนาชุดฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพการจัดการ
เรียนรู การฝกอบรมครูโดยใชการวิจัยและโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งเนื้อหาสาระของการฝกอบรมหรือ
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พัฒนาครู จะเน นที่ ก ารจัด การเรียนรู การวิ จัย ในชั้นเรี ยน การประเมิ นผลแนวใหม โดยดํา เนิ นการ
ฝกอบรมควบคูไปกับการปฏิบัติงานหรือการเรียนการสอนในสถานศึกษา มีระบบที่ปรึกษา พี่เลี้ยงคอยให
คําแนะนํา กําลังใจ และมีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร อันเปนแนวทางเพื่อประยุกตใชในการฝกอบรมครู
ใหกวางขวางมากขึ้น
2) การขาดแคลนครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนงานวิจัยที่ศึกษาและสังเคราะห
เอกสารทางวิชาการ รายงานการศึกษาและรายงานการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปญหาการขาดแคลนครูใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาเหตุของปญหาและแนวทางแกไขในกรณีตางๆ ทั้งของประเทศไทยและ
ตางประเทศ ผลการวิจัยโดยสรุปพบวา การขาดแคลนครูทั้งปริมาณและคุณภาพ มาจากสาเหตุและปจจัย
หลายประการ ทั้ ง ปจ จั ย ด า นนโยบาย ขาดความศรั ท ธาและมาตรการจู ง ใจที่ ดีต อ วิ ช าชี พ และขาด
ความกาวหนาทางวิชาชีพ นอกจากนี้ การขาดแคลนครูมีความสัมพันธกับคุณภาพการศึกษา ขนาดของ
โรงเรียนและระยะหางไกลจากเมือง ถือเปนปญหาสําคัญระดับชาติ จึงควรกําหนดยุทธศาสตรการ
แกปญหาการขาดแคลนครูเปนวาระแหงชาติ เพื่อผลักดันใหเกิดการแกปญหาและพัฒนา โดยตองให
ความสําคัญกับการสรางทรัพยปญญาใหแผนดิน เพราะ ครูคือผูสรางทรัพยปญญาใหแกแผนดิน รัฐ
จะตองมีมาตรการและแนวทางแกไขปญหาการขาดแคลนครู ไดแก 1) มาตรการกําหนดยุทธศาสตร
เปนวาระแหงชาติ 2) มาตรการดานระบบการผลิตครู 3) มาตรการดานระบบการจางงาน 4) มาตรการ
ดานระบบการรักษาครู และ 5) มาตรการดานระบบการพัฒนาจูงใจใหไดคนดี คนเกงเขามาศึกษาเพื่อ
เปนครู มาตรการจูงใจที่สําคัญ คือ การใหทุนเรียน และการจัดระบบการประกันการมีงานทํา
2.2 ขอเสนอแนะจากงานวิจัยดานการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
1) ควรกํ า หนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร ก ารผลิ ต และพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ใ ห ไ ด
มาตรฐาน และตอบสนองความต องการของผูเ รียนและหนวยงานที่ใช เป นยุทธศาสตรในเชิ ง การ
กระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา เนนการมีสวนรวมดําเนินการดวยกัลยาณมิตร การวิจัย
และการจัดการความรู การสรางเครือขายการเรียนรูรวมกัน รวมทั้งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาครูและการเรียนการสอน
2) ควรศึกษาหาแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูใหเขมแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่อง
หลักสูตรการผลิตครูแนวใหม ควรมีการศึกษาทั้งในดานโครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตร
3) ควรศึกษาหาแนวทางและรูปแบบการพัฒนาครู รูปแบบการบริหารโรงเรียน
และการพัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้ของโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู ตลอดจนการพัฒนาทักษะการ
สรางเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู และทักษะการประเมินแนวใหมสําหรับครู รวมทั้งการบริหาร
การใชเครื่องมือประเมินและการนําผลการประเมินไปใชใหคุมคา
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4) ควรศึกษาหาแนวทางหรือกลยุทธการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูโดยการ
ฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ โดยใชแนวคิดการฝกอบรมทางไกลหรือการฝกอบรมโดยใชระบบออนไลน
รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาชุดฝกอบรมครู และการบริหารโครงการฝกอบรม โดย
ใชแนวคิดการวิจัยและ/หรือใชโรงเรียนเปนฐาน ในเนื้อหาสาระตางๆ และกลุมเปาหมายตางๆ เพื่อให
เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู การใชเทคโนโลยีเพื่อการวิจัย ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู และพัฒนา
รวมกันของบุคลากรในสถานศึกษาหรือในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน โดยใชรูปแบบการสนับสนุนที่
หลากหลายทั้งจัดแหลงเรียนรู ที่ปรึกษา อาจารยนิเทศ ครูแกนนําและเครือขายการเรียนรู การสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
3. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
3.1 สาระสําคัญของงานวิจัยดานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จําแนกเปน
1) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีงานวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาการรับรองผูประเมินภายนอกตามแนวคิดที่เนนสมรรถภาพสําหรับการประเมินสถานศึกษา ที่
เสนอแนวคิ ด สมรรถภาพที่ จํ า เป น ของผู ป ระเมิ น ภายนอกสํ า หรั บ การประเมิ น สถานศึ ก ษาระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ดาน ไดแก (1) สมรรถภาพดานความรู เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา บทบาทหนาที่ขององคกร/ผูประเมินภายนอก และหลักการของวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอก (2) สมรรถภาพดานทักษะ เกี่ยวกับการวางแผนการประเมินสถานศึกษา การ
ดําเนินงานประเมินสถานศึกษา การสรุปผลการประเมินและการเขียนรายงาน การสื่อสารและการ
ประสานงาน การคิดเชิงตรรกะและการคิดวิเคราะห และการทํางานเปนทีม และ (3) สมรรถภาพดาน
คุณ ลั ก ษณะ ประกอบด ว ยจรรยาบรรณในการประเมิ น และความเป น กั ล ยาณมิ ต รในการประเมิ น
ผลการวิจัยสามารถนําแบบวัดไปใชเปนขอมูลประกอบการรับรองผูประเมินภายนอกและอาจใชเปน
เครื่องมือติดตามตรวจสอบสมรรถภาพของผูประเมินภายนอก
นอกจากนี้ มีงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปจจัยที่เอื้อตอคุณภาพของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระบบการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปจจัยองคการที่สงผลตอ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอการ
จัดการคุณภาพโดยรวมของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร และการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและ
ปจ จั ยที่ เป นอุ ป สรรคตอ การดํา เนิ นการในระบบการประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ กษาขั้ น
พื้ น ฐาน ซึ่ ง งานวิ จั ย ทั้ ง 4 เรื่ อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ การประเมิ น และการประกั น คุ ณ ภาพภายในและ
ภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุงเนนการอธิบายปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอ
คุณภาพการจัดการศึกษาและตอระบบการประกันคุณภาพ กลาวคือ ปจจัยภายใน ไดแก (1) ดานลักษณะ
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บุคคล ซึ่งรวมถึงผูบริหารและบุคลากรตลอดจนผูเรียน โดยเฉพาะนโยบายการบริหาร คุณลักษณะและ
พฤติกรรมของผูบริหารที่มุงคุณภาพ และประสบการณในการบริหาร (2) ดานลักษณะสภาพแวดลอม
ซึ่งรวมถึงบรรยากาศและสภาพทางกายภาพของสถานศึกษา สภาพหองเรียนและหองปฏิบัติการพิเศษ
สิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนแนวใหม การนิเทศภายในของ
สถานศึกษา (3) ดานลักษณะองคการ ซึ่งรวมถึงโครงสรางองคการ วัฒนธรรมองคการ งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ ภาวะผูนํา และกลยุทธในการแบงภาระงาน สําหรับปจจัยภายนอก ไดแก สังคม ชุมชน
การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
นอกจากนี้ มีงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
นานาชาติแบบอเมริกันและแบบอังกฤษในกรุงเทพมหานคร ใน 3 ดาน ไดแก การดําเนินงาน การ
ตรวจสอบและติดตาม และการขอรับการประเมิน ผลการวิจัยชี้ใหเห็นจุดแข็งในแตละดาน ซึ่งเปน
แบบอยางใหกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนําไปประยุกตใชได
2) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษา มีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การพัฒนามาตรฐานแหงชาติทางเทคโนโลยีการศึกษา สําหรับสถาบันผลิต
บั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษา และพั ฒ นาการของรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก กลุ ม สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งงานวิจัยทั้ง 3 เรื่อง มุงศึกษาปรัชญาและเปาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของการจัดการศึกษา และเปนรูปแบบที่มีความเหมาะสมทางดานทฤษฎีของการพัฒนา รวมถึงมีความ
เปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ ผลการวิจัยทําใหทราบถึงความสําคัญและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
นําหลักสูตรไปประยุกตใชในการวางแผนและจัดการศึกษาไดดีขึ้น โดยเฉพาะพัฒนาการของรูปแบบ
การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่นําเสนอรูปแบบการจัด
การศึกษาที่ครอบคลุมการบริหารจัดการสาขาวิชาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การจัดสื่อแหลงขอมูล ศูนยวิจัยรองรับ กิจกรรมเสริมศักยภาพ การเก็บคาเลาเรียน การบริหาร
นักศึกษา และคุณสมบัติทักษะดานภาษา ทักษะดานการวิจัย และการบริหารเวลา ที่สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชนควรนําไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
นอกจากนี้ มีงานวิจัยอีกกลุมหนึ่ง กลาวคือ การวิจัยเชิงเปรียบเทียบระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของไทยกับกลุมประชาคมยุโรปและกลุมเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ซึ่งนับวาเปนประโยชนในการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของนานาประเทศ และ
ขอคนพบจากการวิจัยสามารถนํามาเปนแนวทางการประเมินคุณภาพได การวิจัยประเมินหลักสูตร
ปริญญาตรี วิชาโทภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (สําหรับการสอนภาษาไทยในเวียตนาม) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งผลการประเมินสะทอนใหเห็นรายละเอียด และ “ภาพรวม” ของหลักสูตร ที่
สามารถนํามาพัฒนาหลักสูตรไดตอไป และการวิจัยและพัฒนากลยุทธการจัดการโปรแกรมนานาชาติ
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ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งนําเสนอผลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาอุปสรรค และปจจัยแหง
ความสําเร็ จ ในการจัด การโปรแกรมนานาชาติ แ ต ล ะรูป แบบ พร อมทั้ ง เสนอกลยุ ท ธ ในการจั ด การ
โปรแกรมนานาชาติแตละรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาไทย ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับรัฐบาล ระดับ
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา และระดับผูบริหารโปรแกรมนานาชาติ
3.2 ขอเสนอแนะจากงานวิจัยดานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
1) ควรนําเสนอผลการวิจัยตอหนวยงานตนสังกัด เชน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน สํา นักงานเขตพื้นที่การศึก ษา เพื่อกําหนดนโยบายและจัดทําแผนปฏิบัติก าร
สงเสริมการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ โดยเนนการพัฒนาองคการ ซึ่ง
รวมถึงผูบริหารและบุคลากร รวมทั้งสรางกลไกใหสถานศึกษาออกแบบการดําเนินการประกันคุณภาพ
ให เหมาะสมกั บ สภาพบริบ ท ภายใตก ารนิเ ทศ ติด ตามและให ก ารปรึ ก ษาของหน ว ยงานตน สั ง กั ด
นอกจากนี้ ควรนํ า บทเรี ย นจากการดํ าเนิน งานด า นการประกั นคุ ณ ภาพของโรงเรี ยนนานาชาติ มา
เผยแพรเปนกรณีตัวอยางใหโรงเรียนในประเทศไทยไดศึกษาและประยุกตใชใหเหมาะสมตามขนาด
ของสถานศึกษาและสภาพบริบทของชุมชน นอกจากนี้ มีความจําเปนตองใหความสําคัญกับการติดตาม
ตรวจสอบสมรรถภาพของผูประเมินภายนอก ซึ่งเปนบุคคลที่ทําหนาที่แทนหนวยงานภาครัฐในการ
ติ ด ตามตรวจสอบการจั ด การศึ ก ษาของประเทศให มี คุ ณ ภาพ ให ส ามารถประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดไดถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับความเปนจริง ในการนี้ จึงควร
ศึกษาวิจัยนโยบายดานอัตรากําลังขององคกรทางการศึกษา เพื่อหาแนวทางการปรับใหเหมาะสมกับ
สภาพการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ตลอดจนศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบของ
แบบวัดสมรรถภาพผูประเมินภายนอกใหนาสนใจยิ่งขึ้นตอไป
2) ทิศทางการวิจัยที่ตองดําเนินการ คือ ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวางระบบและ
การดําเนินการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับการศึกษา ใหครอบคลุมทั้ง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษาใหมากขึ้น เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานที่เนนคุณภาพในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ยั่งยืน รวมทั้งควรมีการศึกษาติดตามผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกใน
ระดับมหภาค (macro level) หลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อเปน
ขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย
3) ทิศทางการวิจัยในอนาคตเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสูมาตรฐาน
ระดับโลก (World Class University) เพื่อใหมีความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ ควรมุง
ประเด็นศึกษาคุณลักษณะและศักยภาพ พรอมแนวทางการพัฒนาสูการเปนสถาบันอุดมศึกษามาตรฐาน
โลก รวมทั้งประเมินความพรอมตามคุณลักษณะที่ตองการ และวิเคราะหความเปนไปไดในการพัฒนาสู
การเปนสถาบันอุดมศึกษามาตรฐานโลก
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นอกจากนี้ ควรศึกษาแนวโนมสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต ภายใตกระแส
การคาเสรีข ามชาติ โดยเฉพาะการเปดเสรีท างการศึก ษา กลาวคือ ศึก ษาถึง ป ญหา ผลกระทบและ
ทางเลือก แนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคน การรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยภาครัฐและ
เอกชนในการผลิตและพัฒนากําลังคน การรวมกลุมเพื่อสรางความเขมแข็งและพลังการแขงขันและการ
ตอรอง มาตรฐานหลักสูตรนานาชาติที่สอดคลองกับบริบทสังคมไทย การสรางคุณวุฒิทางวิชาชีพ สราง
ทรัพยสินทางปญญา การถายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาจูงใจเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพื่ อ นํ า ข อ ค น พบจากการวิ จั ย มาพั ฒ นาเป น ข อ เสนอเชิ ง นโยบายการสร า งความเข ม แข็ ง ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยสูมาตรฐานโลก และเพื่อการเปลี่ยนผานอุดมศึกษาไทยสูยุคเศรษฐกิจและสังคม
ฐานความรู
4. การบริหารสถานศึกษา
4.1 สาระสําคัญของงานวิจัยดานการบริหารสถานศึกษา มีงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัด
นครศรีธ รรมราช และการศึ กษาป จ จั ย ที่ส ง ผลต อ ความสํา เร็ จ ในการบริหารโรงเรี ย นเอกชนระดั บ
ประถมศึกษาในภาคใต ซึ่งเปนงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุงเนนการอธิบายปจจัย
เกื้อหนุนและสงผลใหเกิดความสําเร็จของการบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลาวคือ ปจจัยดานบุคคล (ผูบริหาร ครู ผูเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา)
ปจจัยดานสภาพสถานศึกษา (ความชัดเจนของเปาหมาย นโยบาย แผนงาน และการจัดสภาพแวดลอมที่ดี)
และปจจัยดานสภาพของชุมชน (การใหความสําคัญตอการศึกษาของผูนําชุมชน การมีสวนรวมของ
องค ก รต า งๆ ในชุ ม ชนต อ กิ จ กรรมของสถานศึ ก ษา ความเชื่ อ ถื อ และยอมรั บ ของชุ ม ชนที่ มี ต อ ตั ว
ผูบริหารสถานศึกษา ความพึงพอใจและศรัทธาของชุมชนตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ความ
เหมาะสมของแหลงเรียนรูในชุมชน)
นอกจากนี้ มีงานวิจัยอีกกลุมหนึ่ง กลาวคือ การศึกษาผลการพัฒนาระบบการบริหาร
และจัดการเรียนการสอนโดยใชคณะกรรมการบูรณาการระดับชั้น กรณีตัวอยางโรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย ชัยภูมิ การเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การพัฒนากระบวนการบริหารงานในรูปคณะกรรมการในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา งานวิจัยกลุมนี้
เปนการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
มีแนวคิดของการพัฒนาอยูบนพื้นฐานหลักการแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ รูปแบบการกระจายอํานาจการบริหารสูคณะกรรมการบูรณาการ
ระดับชั้น รวมกันออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูและฝกปฏิบัติแบบบูรณาการตามระดับชั้น รูปแบบ
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การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน รูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนตน
4.2 ขอเสนอแนะจากงานวิจัยดานการบริหารสถานศึกษา
1) ควรนําเสนอผลการวิจัยตอหนวยงานตนสังกัด เชน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนําผลการวิจัยไปกําหนดนโยบายและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาสภาพสถานศึกษาและชุมชนใหเกื้อหนุนตอการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายขององคกร นอกจากนี้ ควรนําหลากหลายรูปแบบการบริหารคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ผานการพัฒนาโดยใชกระบวนการวิจัยและทดลองใช มาเผยแพรเปนกรณีตัวอยางใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดศึกษาความเปนไปไดและประยุกตใชใหเหมาะสมตาม
สภาพของสถานศึกษาและบริบทของสังคม ชุมชน
2) ควรมีการประเมินศักยภาพ ความรูความสามารถในการบริหารและการจัด
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พร อ มทั้ ง ทํ า การขยายผล ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการนํ า
หลากหลายรูปแบบการบริหารคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปใชในสถานศึกษา ศึกษาความเหมาะสม
ความเปนไปได รวมทั้งปญหาอุปสรรคและปจจัยสูความสําเร็จ โดยจําแนกตามขนาดและพื้นที่ตั้งของ
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด เพื่อเปนขอมูลนํามาพัฒนาอยางตอเนื่อง
5. การมีสวนรวมจัดการศึกษาของชุมชน และองคกรตางๆ
5.1 สาระสําคัญของงานวิจัยดานการมีสวนรวมจัดการศึกษาของชุมชน และองคกร
ตางๆ จําแนกเปน
1) การมีสวนรวมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีงานวิจัยที่มุงศึกษาและพัฒนา
รูปแบบและแนวทางการมีสวนรวมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชน ชุมชนและองคกรตางๆ อาทิ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน เปนตน ในบริบทที่หลากหลาย กระจายอยูหลายจังหวัดและ
หลายภูมิภาค โดยเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาในระดับเด็กเล็กจนถึงระดับประถมศึกษา และมีกรอบ
แนวคิดที่มีสาระสําคัญ คือ การใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจและพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่น เพื่อใหหลักสูตรและการพัฒนาผูเรียนสอดคลองกับความตองการของชุมชน ซึ่งถือเปนทิศทาง
และสัญญาณที่ดีของการจัดการศึกษาของประเทศ
ดังงานวิจัย โครงการสานสัมพันธสรางสรรคสังคมโดยผูปกครองมีสวนรวม ซึ่ง
มีกรอบแนวคิดวาการพัฒนาเด็กเริ่มตนที่บาน สืบสานที่โรงเรียน ปรับเปลี่ยนที่ชุมชน ผลผลิตจาก
โครงการคือ ชุดกิจกรรมการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนและผูปกครองที่เปนรูปธรรม
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งานวิจัย เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อ
การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดวยภูมิปญญา
ทองถิ่นโดยองคกรชุมชนตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม และการพัฒนารูปแบบการจัด
การเรียนการสอนระดับอนุบาลสําหรับสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น งานวิจัยทั้ง 3 เรื่อง
เนนการจัดการศึกษาแบบองครวม และพัฒนารูปแบบของหลักสูตรอนุบาลศึกษาซึ่งเหมาะสมกับ
ทองถิ่นและความพรอมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมทั้งไดแนวทางการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาผานกระบวนการศึกษาชุมชนและการมีสวนรวม
อยางไรก็ดี ทุกงานวิจัยมีจุดรวมที่เหมือนกันและเปนจุดที่นาจะเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการจัดระบบการศึกษาของชาติ คือ การเคารพและใหความสําคัญตอองคความรูพื้นบาน
รวมทั้งการกาวออกจากระบบและสถาบันการศึกษา เพื่อหาขอมูลและใชงานวิจัยนําการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะสงผลตอความรูสึกการใหคุณคาตอทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น สิ่ง
สําคั ญ ที่ว งการศึ กษาควรตอ งตระหนักก็ คือผู เรี ยน ซึ่ง จะมี ความสามารถคิ ดค นตอ ยอดองคความรู
พื้นบานเหลานี้ เพื่อนํากลับมาใชใหเปนประโยชนตอสังคมไดเปนอยางดี เพราะองคความรูเหลานี้เปน
พื้นฐานและเปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิตในสังคมไทย ไมทําใหเกิดความรูสึกวาการศึกษาและ
ดํารงชีวิตแปลกแยกกัน
2) การมีสวนรวมจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย โดยการเสริมสราง
ศักยภาพของชุมชนและพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน มีงานวิจัย เรื่อง กระบวนการโบราณคดีชุมชน :
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ในจังหวัดนาน และเรื่องความตองการในการใชกิจกรรมแรลลี่จักรยาน เพื่อการ
พัฒนาแหลงเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนกับโรงเรียน : กรณีศึกษาชุมชนตําบลแหลมใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม งานวิจัยทั้ง 2 เรื่อง เปนการวิจัยแบบมีสวนรวม ซึ่งเปดชองทางการเรียนรูรวมกัน
ของผูเรียนมากขึ้น รวมถึงเปนการวิจัยที่สะทอนถึงความสามารถดึงทุนทางสังคมที่มีอยูในชุมชนมาใช
ในการจัดการศึกษาอยางเต็มที่ เพื่อสรางความเขมแข็งในการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา
5.2 ขอเสนอแนะจากงานวิจัยดานการมีสวนรวมจัดการศึกษาของชุมชน และองคกรตางๆ
1) ควรนําเสนอผลการวิจัยตอหนวยงานตนสังกัด เชน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนํารูปแบบ แนวทาง และกรอบแนวคิดการนํา
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรทองถิ่น เขามามีสวนรวมจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย ที่ผานกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมแลว มาเผยแพรเปนกรณีตัวอยางใหสถานศึกษา
ไดศึกษาความเปนไปไดและประยุกตใชใหเหมาะสมตามสภาพของสถานศึกษาและบริบทของสังคม
ชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งและสรางจิตสํานึกการเปนเจาของรวมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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2) ทิศทางการวิจัยในอนาคตที่มีความจําเปนและนาจะสนับสนุนใหมีการวิจัย คือ
การศึ ก ษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนขององค ก รปกครองส วนท องถิ่ นให มีประสิท ธิภ าพ
เพื่อใหพรอมรับการถายโอนสถานศึกษา ดังตัวอยางงานวิจัยที่พัฒนาการเรียนการสอนเด็กเล็ก ซึ่ง
การศึกษาเพื่อการพัฒนาเชนนี้ จําเปนในทุกระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันอุดมศึกษาใน
ทองถิ่นควรมีบทบาทนําในการเปน “พี่เลี้ยง” ใหกับสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. การจัดการเรียนรูกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา
6.1 สาระสําคัญของงานวิจัยดานการจัดการเรียนรูกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ทางการศึกษา มีการวิจัยที่เนนการศึกษาปญหา แนวทาง วิธีการจัดการเรียนรู รวมถึงการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะตางๆ ในกลุมเปาหมาย คือ เด็กออทิสติก เด็กที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
กลาวคือ การวิจัย เรื่อง ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนออทิสติกระดับ
อนุบาล โรงเรียนกาวิละอนุกูล โดยใชระบบการแลกเปลี่ยนรูปภาพเพื่อการสื่อสาร และใชกลวิธีการรับรู
ผานการมอง ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติกไดอีกวิธีหนึ่ง
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรู โดยใชรูปแบบการเรียนรู คือ ใชคอมพิวเตอรสื่อสารการเรียนการสอน ผาน
เวิลดไวดเว็บ จดหมายอิเล็กทรอนิกส กระดานสนทนาขาว เปนผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
พึงพอใจในการเรียนรู และความคงทนในการเรียนรูสูงขึ้น นอกจากนี้ มีงานวิจัย เรื่อง การศึกษาปญหา
และแนวทางการแกไขปญหาการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน และเรื่องการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนสําหรับผูบกพรองทางการไดยินโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งชี้ใหเห็นปญหาใน
การเรียน ตลอดจนแนวทางการแกปญหาดานการเรียน และการออกแบบสื่อการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอร
ซึ่งผลการวิจัยเปนประโยชนตอการบริหารการจัดการเรียนการสอนผูบกพรองทางการไดยินไดเปน
อยางดี
งานวิจัยอีกกลุมหนึ่ง คือ แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งเนนการสรางและพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรเพิ่มประสบการณ ลดระยะเวลาเรียน
เกณฑการคัดเลือก ความพรอมในการจัดกิจกรรม ประโยชนตอผูเรียน พฤติกรรมของผูเรียนและความ
ตองการในการจัดการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายมุงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของผูเรียน
6.2 ขอเสนอแนะจากงานวิจัยดานการจัดการเรียนรูกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ทางการศึกษา
1) ควรวิจัยและประเมินผลการนํารูปแบบ แนวทาง วิธีการจัดการเรียนรู รวมถึง
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะตางๆ ในกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษ
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ทางการศึ ก ษา ที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปประยุ ก ต ใ ช บ ริ บ ทที่ แ ตกต า งกั น ไป เพื่ อ นํ า ผลการวิ จั ย มาปรั บ ใช ใ ห
เหมาะสมกับบริบทอื่น
2) นําขอคนพบจากการวิจัยมากําหนดนโยบายสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษาประเภทตางๆ ใหเปนรูปธรรมที่
ชัดเจน
7. การผลิตและพัฒนากําลังคน
7.1 สาระสําคัญของงานวิจัยดานการผลิตและพัฒนากําลังคน จําแนกเปน
1) การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนด า นอาชี ว ศึ ก ษา มี ง านวิ จั ย ที่ พั ฒ นาการจั ด
การศึกษาดานอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะฝมือแรงงาน ดังเชนงานวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาทักษะวิชาชีพในสถานศึกษาดานอาชีวศึกษาเพื่องานอาชีพใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อ
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝาย (IMT-GT) โดยมุงพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน คุณลักษณะ และ
แนวทางการพัฒนาทักษะวิชาชีพในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพื่องานอาชีพ รวมถึงศึกษาปญหาการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพและแนวโนมอาชีพที่เหมาะสมของประชากรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อ
รองรั บ การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ 3 ฝ า ย (IMT-GT) และงานวิ จั ย เรื่ อ ง ก า วไปสู ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น :
การศึกษาเรื่องผลิตภาพจากการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ของประเทศไทย ซึ่งเปนตัวอยางหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในสวนของดานการบริหาร รองลงไปคือ ดานเทคโนโลยีและการผลิต
นอกจากนี้ มีงานวิจัยที่มุงการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ดังงานวิจัย เรื่อง การ
พัฒนากระบวนการเทียบโอนประสบการณอาชีพเขาสูระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยพัฒนาในกลุมงาน
ยานยนตสาขาซอมเครื่องยนต ผลผลิตของการวิจัยคือ ไดรูปแบบกระบวนการเทียบโอนประสบการณ
วิชาชีพที่เหมาะสมสอดคลองกับบริบทของไทย เพื่อรองรับการเขาสูระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พรอมทั้ง
เครื่องมือและแบบฟอรมการเทียบโอนประสบการณอาชีพเขาสูระบบคุณวุฒิวิชาชีพ คูมือประเมินของ
ผูประเมินและผูรับการประเมินการเทียบโอนประสบการณอาชีพเขาสูระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
มี ง านวิ จั ย อี ก กลุ ม หนึ่ ง จั ด เป น งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นานวั ต กรรมการ
อาชีวศึกษา ดังงานวิจัยเรื่อง โรงงานแหงการเรียนรู: กรณีศึกษาเสนทางแหงนวัตกรรมการอาชีวศึกษาไทย
ป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ข องผลิ ต ภาพการวิ จั ย ของนั ก การศึ ก ษาสาขาอาชี ว ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และ
มาตรฐานอาชี พ อุ ต สาหกรรมการโรงแรมไทย งานวิ จั ย ทั้ ง 3 เรื่ อ ง มี จุ ด ร ว มที่ เ หมื อ นกั น และเป น
ประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาการอาชีวศึกษา คือ ไดรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี
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เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาชีพที่สามารถนํามาใชในบริบทของไทย เปนตนแบบเพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนากําลังคนของประเทศได
2) การศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาคน มีงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
นอกระบบเพื่อพัฒนาอาชีพ ดังงานวิจัย เรื่อง ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียน
การศึกษาตอเนื่องสายอาชีพ ที่มุงศึกษาปจจัยสําคัญของความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองในระบบ
การศึกษาตอเนื่องสายอาชีพ และพัฒนาแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง สําหรับใช
ในการพัฒนาผูเรียนในระบบการศึกษาตอเนื่องสายอาชีพ
7.2 ขอเสนอแนะจากงานวิจัยดานการผลิตและพัฒนากําลังคน
1) ควรกําหนดนโยบายการพัฒนาวิชาชีพของสถาบันอาชีวศึกษาไทยใหชัดเจน
มีความสอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชน และมีกลไกการขับเคลื่อนในลักษณะบูรณาการ
2) ควรมี ก ารวิ จั ย ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การจั ด การศึ ก ษาด า นอาชี ว ศึ ก ษาใน
ระดับมหภาค (macro level) หลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และศึกษา
เปรียบเทียบกับ ตางประเทศ เพื่อเปนขอมูล นํามาปรับใชในการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาของ
ประเทศไทย
3) ควรทํ าการวิจั ยแนวโน มการอาชีว ศึก ษาในอนาคต ภายใตผ ลกระทบจาก
กระแสโลกยุคโลกาภิวัตน กลาวคือ ศึกษาถึงปญหา ผลกระทบ และทางเลือก รวมถึงแนวทางการผลิต
และพัฒนากําลังคน การจัดการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา การ
สรางคุณวุฒิทางวิชาชีพ การจัดทรัพยากรการบริหารในรูปของเครือขาย ความรวมมือทางวิชาการกับ
ตางประเทศ การขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การพัฒนาทักษะตางๆ ที่จําเปน การจัดกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพของสถานศึกษาดานอาชีวศึกษาทั้งดานวิชาการ สงเสริมทักษะประสบการณ การ
แขงขันประสบการณและสงเสริมรายไดระหวางเรียน การสรางมาตรการจูงใจสําหรับภาคเอกชนเพื่อ
การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมถึงแนวโนมความตองการงานอาชีพในโลกยุคโลกาภิวัตน เพื่อนํา
ขอคนพบจากการวิจัยมาวางแผนและพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาคุณภาพและสรางความ
เขมแข็งของการอาชีวศึกษาไทย เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับทรัพยากรในประเทศ
8. การศึกษากับการพัฒนาสุขภาพอนามัย
8.1 สาระสําคัญของงานวิจัยดานการศึกษากับการพัฒนาสุขภาพอนามัย มีงานวิจัยที่
ศึกษาแนวทางการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา โดยกลุมเปาหมายที่
ศึกษาแตละเรื่อง มีการกระจายอยูหลายจังหวัด หลายภูมิภาค และใชกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง วิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในลักษณะการจัดกิจกรรมแบบตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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ของกลุมเปาหมาย โดยมีประเด็นการวิจัยที่หลากหลาย เชน การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยง
(ตอการใชยาเสพติด) การสรางเสริมพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุ การปองกันปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศ และโรคเอดส และกระบวนการสรางตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตโดยการมีสวนรวม เปนตน
งานวิจัยดังกลาว มีเปาหมายเนนกระบวนการปองกันปญหา และหาแนวทางการ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเปาหมายดวยวิธีการที่หลากหลายผานกระบวนการเรียนรู
อาทิ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต การใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการ
วางแผนและออกแบบกิจกรรม การใชดนตรีพื้นเมืองและกิจกรรมแนะแนวกลุม การใหคําปรึกษา
แบบกลุม การอบรมใหความรูและฝกทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดโปรแกรมสุขศึกษา การ
สรางตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตเพื่อเปนเครื่องมือสรางการเรียนรูในชุมชน เปนตน ซึ่งทุกงานวิจัยมีแนวคิด
และสาระสําคัญที่สามารถนําไปปรับใชไดกับกลุมเปาหมายทุกกลุม รวมทั้งยังเปนแนวคิดที่ดีที่ควร
นําไปขยายผลใหสวนอื่นๆ รวมกันดําเนินงาน และกระตุนใหมีการกระทําซ้ําๆ อยางตอเนื่อง เพื่อสราง
จิตสํานึกใหเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทย
8.2 ขอเสนอแนะจากงานวิจัยดานการศึกษากับการพัฒนาสุขภาพอนามัย
1) ผลการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษากับการพัฒนาสุขภาพอนามัยเปนกรณีตัวอยางที่ดี
ที่นาจะมีการขยายผลไปสูกลุมเปาหมายอื่นใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น จึงควรทําการวิจัยหาแนวทางการนํา
แนวคิดและการจัดกิจกรรมแบบตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไปขยายผลสูกลุมเปาหมาย
ใหมีขนาดใหญขึ้น และทําอยางตอเนื่อง ใหครอบคลุมทุกกลุมตัวอยางและทุกพื้นที่ ก็จะเปนประโยชน
ตอประเทศชาติอยางมาก
2) ควรทําการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยใน
ประเด็นปญหาพฤติกรรมสุขภาพอื่นๆ รวมดวย ทั้งนี้เพราะการวิจัยโดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวม
เกี่ยวของโดยตรงและสอดคลองกับความตองการและพฤติกรรมของมนุษย เปนการวิจัยที่สามารถ
นําผลการวิจัยไปใชปฏิบัติไดจริงในการแกปญหาตางๆ ของมนุษย ฉะนั้น จึงเปนวิธีการที่นาสนใจและ
เปนมิติใหมที่จะนํามาใชในการวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยไดอีกแนวทางหนึ่ง
3) ควรทําการวิจัยที่เนนการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของคนไทย และนําผลวิจัยมาพัฒนาตัวชี้วัดและเครื่องมือเพื่อการเรียนรูในการ
ดําเนินชีวิตของคนไทย
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สวนที่ 3 : ผลสรุปเบื้องตนของแนวคิดเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคตที่ได
จากการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11
ดัง ที่ ก ลา วข างต น การจั ด ประชุม ทางวิ ช าการ
การวิจั ย ทางการศึก ษา ครั้ ง ที่ 11 มี
วัตถุประสงคสําคัญประการหนึ่ง คือ เปนเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการวิจัย
และนําผลการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆ ไปใชประโยชนในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคน
และสังคมที่มีคุณภาพ และพัฒนาประเทศ รวมถึงเนนการตอยอดงานวิจัยเพื่อไปสูการกําหนดทิศทางการ
วิจัยทางการศึกษาในอนาคต ที่สนับสนุน เชื่อมโยง และสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรและทิศ
ทางการพัฒนาของรัฐ โดยจัดกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ อาทิ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การวิจัยกับการ
พัฒนาการศึกษา การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิทยาการวิจัยเพื่อสรางสังคมฐานความรู การอภิปราย เรื่อง การ
วิจัยทางการศึกษาไทย : ทิศทางในอนาคต แหลงทุน และการสรางเครือขาย เปนตน สลับกับการ
นําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการคัดเลือก จํานวน 112 เรื่อง โดยจําแนกประเด็นของงานวิจัยตามนโยบาย
และยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล พ.ศ. 2548 - 2551 ที่เนนยุทธศาสตรหลักดานการ
พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ซึ่งเปนภารกิจหลักของหนวยงานทางการศึกษา และยุทธศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการศึกษา
การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
การวิจัย และตอยอดงานวิจัยเพื่อไปสูการกําหนดทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต ไดผลสรุป
เบื้องตนของแนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางและขอบเขตการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต จากการ
รวบรวมทัศนะและขอคิดเห็นตางๆ จากการประชุม ดังนี้
1. ลักษณะและประเภทของการวิจัยที่ดําเนินการในอนาคต
แนวทางการดําเนินการวิจัยในอนาคต ควรเปนการดําเนินการวิจัยที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
ผลกระทบ ปญหาและความตองการของมนุษย สังคมและประเทศ ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงและ
การไหลเวียนของโลก นอกจากนี้ ควรเปนการวิจัยที่ไดขอคนพบ แนวทาง ทางเลือกหรือผลผลิตใหมๆ
ที่ ส ามารถนํ า ไปใช ใ นทางปฏิ บั ติ แ ละแก ป ญ หาต า งๆ ของมนุ ษ ย ไ ด จ ริ ง โดยผลการวิ จั ย ก อ ให เ กิ ด
ผลกระทบที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและผลักดันไปสูการพัฒนาหรือสรางนวัตกรรมใหมๆ เสมอ
ฉะนั้น แนวทางการวิจัยในอนาคตเพื่อใหไดตามเปาหมายดังกลาว และกอใหเกิดประโยชนตอการ
วางแผนการพัฒนามนุษย สังคม และประเทศ ควรเปนลักษณะและประเภทของการวิจัย คือ
• การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
• การวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะการวิจัยที่อยูบนพื้นฐานแนวคิดและกระบวนทัศน
ใหมที่ริเริ่มสรางสรรค รวมทั้งนําไปสูการสรางนวัตกรรมทางการศึกษา และนํานวัตกรรมทางการศึกษา
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สูอุตสาหกรรมและการพาณิชยใหมีผลตอการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และ
พัฒนาประเทศในวงกวาง
• การวิจัยตอยอด นําความรู ทฤษฎี หรือผลการวิจัยมาทําวิจัยตอยอดจนเกิดความรู
ใหม หรือผลผลิตและนวัตกรรมใหมที่เปนประโยชนได
• การวิจัยระยะยาว
• การวิจัย แบบบูร ณาการ มีก ารเชื่อ มโยงกับ ยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาการศึก ษา
พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และพัฒนาประเทศ
• การวิจัยเชิงคุณภาพ
• การวิจัยเปรียบเทียบ โดยเฉพาะการเปรียบเทียบกับตางประเทศและระดับโลก
• การวิจัยแบบสหวิทยาการ สอดคลองตามนโยบายรัฐและสงผลลัพธตอการพัฒนา
ประเทศ
• การวิจัยขนาดใหญ / ชุดโครงการ เพื่อใหงานวิจัยไดคําตอบที่ครอบคลุมบริบท
ทั้งหมด ยิ่งกวานั้น ผลการวิจัยเห็นไดชัดเจนมากกวาการทําเปนโครงการขนาดเล็ก
• การวิจัยตามมิติ : พื้นที่ ปญหา ขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา กลุมเปาหมาย ผูมี
สวนไดสวนเสียทุกฝาย การจัดการศึกษา ฯลฯ
• การวิจัยที่ครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
• การวิจัยที่บอกถึงแนวโนมอนาคตและผลที่เกิดตอมนุษย สังคม และประเทศ เชน
ผูเรียน ครู ผูบริหาร ฯลฯ รวมถึงแนวทางการพัฒนา
2. ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต
จากการรวบรวมทัศนะและขอคิดเห็นตางๆ ของผูทรงคุณวุฒิ และผูเขารวมประชุมทาง
วิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 รวมทั้งผลการสังเคราะหสาระสําคัญของผลงานวิจัยที่ไดรับ
การคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมทางวิชาการฯ ของคณะกรรมการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัย
ทางการศึกษา ครั้งที่ 11 ได ผลสรุปเบื้องตนขององคความรูและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต
ที่จําเปนและควรดําเนินการ คือ
1) ความสําคัญ โอกาส และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการไหลเวียนของ
กระแสโลกาภิวัตนทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีตอการสรางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน การเมือง การศึกษา
ครอบครัว และการพัฒนาคน เพื่อการเตรียมความพรอมของประเทศสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่จ ะ
เกิดขึ้น รวมถึงการนําประเทศเขาสูสังคมและเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวายุคสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงและการไหลเวียนของกระแสโลกาภิวัตน (free flow)
ประกอบดวย
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(1) ทุน มีการถือครองสินทรัพยตางๆ การกระจายและการไหลเวียนของการ
ลงทุนจากประเทศหนึ่งสูประเทศหนึ่งอยางอิสระ ตลอดจนการรับชวงการผลิตไปยังประเทศตางๆ
(2) คน / แรงงาน มีการเคลื่อนยายแรงงาน ทั้งที่เปนแรงงานฝมือและแรงงาน
ไรฝมืออยางอิสระมากขึ้น
(3) สินคา / บริการ มีการเคลื่อนยายสินคาและบริการของประเทศตางๆ ออกสู
โลกอยางเสรีมากขึ้น
(4) ความรู / ขาวสาร มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ทําใหมี
การบันทึก การไหลเวียนและการแพรกระจายของความรูและขาวสารขอมูลในปจจุบันงายขึ้นและถูกลง
มาก ทําใหเกิดความรูมากขึ้น
องคความรูจากการศึกษาโอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยงและความไมแนนอนของการ
เปลี่ยนแปลงและการไหลเวียนของกระแสโลกาภิวัตนที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน การเมือง การศึกษา
ครอบครัว และการพัฒนาคน รวมถึงแนวทางและวิธีการพัฒนาเพื่อใหเกิดภาพที่พึงประสงคของสังคม
และเศรษฐกิ จ ฐานความรู ข องประเทศ จึ ง มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง เพราะองค ค วามรู เ หล า นี้ จ ะเป น
ประโยชนตอการเตรียมการและการปรับประเทศไดเร็วและทันกาล รวมทั้งเปนการเพิ่มโอกาสและ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการของชุมชน ตลอดจน
เพิ่มความสมดุลของสังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม เพราะหากไมมีความรูในสวนนี้ อาจทําให
ความสามารถในการแขงขันของประเทศลดลง รวมถึงเศรษฐกิจ สังคมไมมีความยั่งยืน
สิ่ ง สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การศึ ก ษาตั ว บ ง ชี้ ข องภาพที่ พึ ง ประสงค ข องสั ง คม
เศรษฐกิจฐานความรูของประเทศ เพื่อใชเปนเสนทางและเปาหมายของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ใหสอดคลองกัน ตัวอยางของตัวบงชี้ เชน
: การเขาถึงความรู (knowledge

access) ของประชาชนเพิ่มขึ้น ชองวางทาง

ความรูในสังคมลดลง
: การยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมนําไปสูสังคมสันติสุข
: การพัฒนาทักษะ วัฒนธรรม /วิทยาการที่จําเปนเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน
เชน วิทยาการทางการวิจัยเพื่อสรางความรูใหม นําไปสูการใชและเผยแพรความรูเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันและการอยูรอด วิทยาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อทดแทนทรัพยากร
ธรรมชาติ แรงงาน และเงินทุน ฯลฯ
: การยกระดับและสรางมูลคาในอุตสาหกรรมและบริการยุทธศาสตร
: การสรางผลิตภัณฑและบริการใหมรวมกับความรูและภูมิปญญาไทย เปนตน
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การดําเนินการใหสัมฤทธิ์ผลในแตละตัวบงชี้เพื่อใหเกิดภาพที่พึงประสงคของสังคม
และเศรษฐกิจฐานความรู จําเปนตองอาศัยการนําความรูเรื่องนั้นๆ มาใชทั้งสิ้น ความรูจึงเปนสิ่งสําคัญ
ถือเปนสินทรัพยของบุคคล เปนแรงขับเคลื่อนหลักไปสูการสรางสังคมเศรษฐกิจฐานความรู เพราะ
ความรู ทํ า ให ป ระชาชนมี อํ า นาจ มี ค วามมั่ ง คั่ ง ทางวั ต ถุ แ ละวั ฒ นธรรม และเป น สั ง คมแบบยั่ ง ยื น
นอกจากนี้ ความรูถูกแปรเปนสินทรัพยและปจจัยการผลิตที่สําคัญในการสรางการเจริญเติบโตในทุก
สาขาเศรษฐกิจ ผลลัพธสุดทายที่เกิดขึ้นคือ ประชาชนอยูดีกินดี
ดวยเหตุนี้ การนําประเทศเขาสูการเปนเศรษฐกิจสังคมฐานความรูในโลกยุคโลกาภิวัตน
จึงจําเปนตองอาศัยปจจัยสําคัญ คือ “ความรู” และแนวคิดของการนําความรูสูการสรางเศรษฐกิจสังคม
ฐานความรู ตองคํานึงถึงองคประกอบ 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ระบบบริหารจัดการความรู (knowledge management) ประกอบดวย
: ระบบการสรางและจัดหาความรู (knowledge creation) เพื่อใหไดความรูใหม
ซึ่งอาจมาจากการวิจัยและพัฒนา และมาจากแหลงความรูภายนอก
: ระบบแพรก ระจายความรู (knowledge diffusion) สูภ าคเศรษฐกิ จ สั ง คม
ชุมชน การศึกษา ฯลฯ
: ระบบการสรางมูลคา / คุณคา (value creation) เพิ่มผลิตภาพ สรางนวัตกรรม
เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนที่เขมแข็ง
สวนที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานความรู (knowledge infrastructure)
เพื่อเขาสูองคความรูของโลก ประกอบดวย
: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
: ICT และเทคโนโลยีอื่นๆ
: กฎหมาย / แรงจูงใจใหเกิดการสรางความรูในอนาคต
: วัฒนธรรม / จริยธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ความสําเร็จของประเทศในการกาวสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู คือ การพัฒนาทุก
องคกรในสังคมใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (learning organization) โดยนําแนวคิดการนําความรูสูการ
สรางเศรษฐกิจสังคมฐานความรูมาใชพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู องคความรูที่จําเปนในอนาคต คือ
กลยุทธและแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งตัวบงชี้ขององคประกอบ 2 สวน ที่เกี่ยวของกับการนําความรูสูการ
สรางเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู คือ ระบบบริหารจัดการความรู และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานความรู ทั้งนี้เพื่อสรางความเขมแข็งใหเกิดแกองคกรในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู คิดคน
พัฒนารวมกันและใชความรูใหมๆ นําการปฏิบัติเพื่อไปสูการเพิ่มผลิตภาพ สรางนวัตกรรม เพื่อการ
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เติบโตของเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนเขมแข็ง ยิ่งมีองคกรแหงการเรียนรูในสังคมมากเทาใด ยิ่งทําใหเกิด
สังคมแหงการเรียนรู สังคมแบบยั่งยืนมากขึ้นตามไปดวย
อยางไรก็ดี การสรางเศรษฐกิจ สังคมฐานความรู มีกระบวนการสําคัญกระบวนการ
หนึ่งที่ทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู คือ “การวิจัย” ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งของการสรางความรูใหมและ
นวัตกรรมที่สรางสรรค ฉะนั้น “การวิจัย” จึงเปนทักษะ/วิทยาการที่จําเปนตองสรางและพัฒนาใหเกิด
แกทรัพยากรบุคคลของประเทศ เพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตนในอนาคต นอกจากนี้ ตองให
ความสําคัญกับการสรางระบบวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ใหมีความเปนเอกภาพ ผลักดันใหมี
นโยบายการวิจัยที่นําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง รวมถึงสรางเครือขายการวิจัย ประกอบดวย องคกรวิจัย
นักวิจัย ผูสนับสนุนการวิจัย ผูใชการวิจัย ฯลฯ ตลอดจนสรางกลไกการบริหารจัดการใหองคกรวิจัย
สามารถขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการความรู และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานความรู เพื่อไปสู
การสรางเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู
จากที่ ก ล า วมาสรุ ป ว า ทิ ศ ทางการวิ จั ย ทางการศึ ก ษาในอนาคตควรมุ ง ประเด็ น
ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงและการไหลเวียนของกระแสโลกโลกาภิวัตน และการนําความรูสูการ
สร า งเศรษฐกิ จ และสั ง คมฐานความรู ทั้ ง ในส ว นของระบบบริ ห ารจั ด การความรู และการพั ฒ นา
โครงสร า งพื้ น ฐานด า นความรู โดยชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง แนวโน ม ในอนาคตและผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต อ
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน การเมือง การศึกษา ครอบครัวและการพัฒนาคน รวมถึงเสนอแนวทางและ
แนวปฏิบัติของการพัฒนาและการนําประเทศเขาสูเศรษฐกิจสังคมฐานความรูที่ยั่งยืน องคความรูที่
เกิดขึ้นจากการวิจัยจะเปนประโยชนตอการจัดกระบวนทัศนของสังคมเศรษฐกิจใหม พรอมทั้งจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจสังคมฐานความรูของประเทศ
2) การมีสวนรวมจากทุกคนเพื่อการศึกษา (All for Education) โดยมุงประเด็น
ความสําคัญขององคประกอบจากทุกสวนในสังคมที่มีสวนเกี่ยวของและสงผลกระทบตอการศึกษา และ
จําเปนตองเขามามีบทบาท มีสวนรวมและรับผิดชอบตอการพัฒนาการศึกษา เพื่อใหการศึกษาเปนกลไก
หลักของการพัฒนาคน เพื่อนําไปสูสังคมที่มีคุณภาพและไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ฉะนั้น
องคความรูที่จําเปนในอนาคต คือ แนวทาง ทิศทางและแนวปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการแกปญหาการจัด
การศึกษาและการเรียนรู เพื่อการพัฒนาบทบาทการมีสวนรวมและความรับผิดชอบขององคประกอบ
จากทุกสวนของสังคมที่มีตอการศึกษา โดยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ดีขึ้น และมีเปาหมายปลายทางเดียวกันคือ การพัฒนาคน
ใหเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เปนคนเกง มีศักยภาพ สามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตไดอยางมี
ความสุข ซึ่งเปนการสนองตอบการเตรียมการและการนําประเทศเขาสูสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู
ดังภาพ
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องคประกอบจากทุกสวนของสังคมที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อพัฒนาคน

การเรียนรู
ตลอดชีวิต

งบประมาณ
การศึกษา

โอกาสทางการศึกษา
(ไดรับการศึกษาภาคบังคับ)

โครงสรางการบริหารจัดการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
การจัดการศึกษา
การเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากร
-ในระบบ
ทุกภาคสวน
การพั
ฒ
นาคน
ทางการศึกษา :
-นอกระบบ เศรษฐกิจ
ของสังคม :
ดี
เก
ง
มี
ส
ข
ุ
ICT
-ตามอัธยาศัย สังคมจาก
ครอบครัว ชุมชน
กระแสโลก
เทคโนโลยีอื่น
วัด องคกรรัฐและเอกชน
การวิจยั และ โลกาภิวัฒน มีสวนรวมจัดการศึกษา
พัฒนานวัตกรรม
การศึกษา การปฏิรูปการเรียนรูเพื่อคุณภาพการเรียนการสอน
(การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา)

จากภาพสรุปวา ทิศทางการวิจัยและองคความรูที่จําเปนในอนาคต คือ ความสําคัญ
ของการมีสวนรวมจากทุกคนเพื่อการศึกษา ทุกองคประกอบของสังคมตองเขามามีบทบาท มีสวนรวม
และรับผิดชอบในการพัฒนาการศึกษาใหดีขึ้น เพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ องคความรูสําคัญ
คือ บทบาท การมีสวนรวม และความรับผิดชอบจากทุกสวนของสังคมที่มีตอการศึกษา กลาวคือ การ
จั ด การศึ ก ษา การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต การปฏิ รู ป การเรี ย นรู การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษา
งบประมาณ และทรัพยากรทาง การศึกษา โอกาสทางการศึกษา เปนตน โดยชี้ใหเห็นถึงแนวโนมใน
อนาคตของบทบาท การมีสวนรวม และความรับผิดชอบตอการพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงและการไหลเวียนของกระแสโลกาภิวัตน โดยมีเปาหมายปลายทาง คือ การพัฒนาคน ใหเปน
คนดี เกง และมีความสุข พรอมทั้งเสนอแนวทาง แนวปฏิบัติ รวมถึงแนวทางแกปญหา เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการศึกษาตามบทบาทการมีสวนรวมและความ
รับผิดชอบของทุกสวนจากสังคม
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3) การยกระดับการศึกษาของคนไทย โดยมุงประเด็นความสําคัญของการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทย และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของคนไทย ทั้งนี้มีงานวิจัยที่
สะทอนใหเห็นวา เด็กไทยยิ่งโตขึ้น ความสามารถทางเชาวนปญญา (IQ) และความสามารถทางอารมณ (EQ)
ยิ่งต่ํา ซึ่งมีปจจัยหลายประการที่เขามาเกี่ยวของและมีผลกระทบตอการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ดังภาพ
องคประกอบที่เกี่ยวของและมีผลตอการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน

ครอบครัว : การเลี้ยงดู การอบรมบมนิสัย
การสอน การจัดประสบการณ
การเรียนรู
พัฒนาการ
ตามวัย

ผูเรียน
ทุกวัย

สุขภาพ
อนามัย

การพัฒนา
ระบบการศึกษา
สิ่งแวดลอม
ครู/ผูดูแลเด็ก :
การมีสวนร
 วนรวม
ในชุมชน/สังคม
การสอน
และปจจัยเกื้อหนุน/
การจัดประสบการณ
การอบรมบมนิสัย
บทบาท
่

ดั ง นั้ น ทิ ศ ทางการวิ จั ย และองค ค วามรู ที่ จํ า เป น ในอนาคตสํ า หรั บ การยกระดั บ
การศึกษาของคนไทย คือ ความสําคัญ แนวทางและแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนทุกวัย
สําหรับองคประกอบหรือปจจัยที่เกี่ยวของและมีผลตอการพัฒนาผูเรียนทุกวัย ไดแก ครอบครัว ระบบ
การศึกษา ครู ผูเลี้ยงดูเด็ก สิ่งแวดลอมในชุมชนและสังคม เปนตน โดยมีประเด็นการวิจัยเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนทุกวัยเพื่อยกระดับการศึกษาของคนไทย ที่มุงเนนการสงเสริมการพัฒนาความสามารถ
ทางเชาวนปญญา (IQ) ความสามารถทางอารมณ (EQ) และความสามารถทางคุณธรรมจริยธรรม (MQ)
การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย การเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู การพัฒนา ICT
การพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน สังคม เปนตน
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4) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยมุงการปฏิรูปการเรียนรูแบบใหม ที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น และชวยพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ชวยใหผูเรียนมีความรู ฉลาดรอบดาน รูจักแสวงหาความรู
และจัดการความรูพรอมนําความรูไปใชแกปญหา และพัฒนาประเทศทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมให
มากขึ้น รวมทั้งมีทักษะ มีความชํานาญ สามารถใชวิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นในโลกยุค
โลกาภิวัตนได อาจกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูเพื่อเตรียมการสรางคนใหพรอม
รับกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน และพรอมที่จะนําประเทศเขาสูการสรางสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู ฉะนั้น องคความรูที่จําเปนในอนาคต คือ แนวโนมคุณลักษณะของบุคคล ตัวชี้วัด และ
แนวทางการสรางและพัฒนาบุคคลใหพรอมสําหรับโลกยุคสังคมเศรษฐกิจ ฐานความรู ทั้งในสวน
เกี่ยวกับการเรียนรูของคนไทยและวิธีการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับ
จัดทําภาพรวมของแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปการเรียนรูของคนไทย
อยางไรก็ดี หากกลาวถึงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู จําเปนตองกลาวถึงองคประกอบ
หลากหลายที่ตองดําเนินการพัฒนาไปดวยกันทุกสวน ดังภาพ

การพัฒนาหลักสูตร
การจัด
กระบวนการ
เรียนรู
สื่อ / ICT

ผูเรียน

การวัด/
ประเมิน
ผูเรียน

การประกัน
การผลิตและ คุณภาพ
พัฒนาครู

จากภาพ : ทิศทางการวิจัยและองคความรูที่จําเปนในอนาคตสําหรับการปฏิรูปการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีเปาหมายมุงไปที่การเรียนรูของผูเรียน ที่ประกอบดวยสาระการเรียนรู
กระบวนการเรี ยนรู และการวั ด ประเมิน การเรียนรู เพื่ อ ใหผู เรีย นเปน บุค คลที่ “เกง -ดี-มี ความสุข ”
กลาวคือ
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: การพัฒนาหลักสูตร มีแนวคิด คือ
การเชื่อมโยงองคความรูของคนไทยและภูมิปญญาเขาสูหลักสูตร และสามารถ
ผนวกรวมกับกลุมสาระการเรียนรูไดเปนอยางดี รวมถึงตองเปนหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพของผูเรียน
แบบองครวม คือพัฒนาทั้งดานกระบวนการคิด ความรับผิดชอบ และดานทักษะชีวิต โดยมีเปาหมาย
พัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะของบุคคลใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน โดย
หลักสูตรตองมีความยืดหยุน ตอบสนองความตองการของผูเรียนและหนวยงานที่ใช รวมทั้งมีกลไกและ
แนวทางการสนับสนุนชวยเหลือใหผูปฏิบัติสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะกับบริบทตางๆ ได
ประการสําคัญ การพัฒนาหลักสูตรตองมุงใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรที่ยั่งยืนและ
ส ง ผลให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ ง แนวทางการนํ า ชุ ม ชนเข า มาส ง เสริ ม และมี ส ว นร ว มใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรจึงเปนกระบวนการสําคัญที่ชวยใหการพัฒนาหลักสูตรเปนไปอยางยั่งยืน
และตอเนื่อง
: แนวการจัดการเรียนรู เนนยุทธวิธีที่ทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะ
• ทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห โดยแนวการจัดการเรียนรูตองสราง
กระบวน การคิ ด ของผู เ รี ย นให เ หมาะสมกั บ ทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภทการศึ ก ษา ทั้ ง การศึ ก ษาปฐมวั ย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และการ
เรียนรูตลอดชีวิต
• ความคิดริเริ่มสรางสรรค
• ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โดยแนวการจัดกระบวนการเรียนรูตองสราง
ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข เรียนรูตามความถนัด ความสนใจและศักยภาพ ปลูกฝงใหผูเรียนเห็น
คุณคาในการเรียนรู ไดฝกปฏิบัติและสรุปผลกิจกรรมและสรางความรูดวยตนเอง
• คุณธรรม จริยธรรม โดยเนนการใหความหมาย การกําหนดคุณลักษณะ
และตัวชี้วัดใหชัดเจน รวมทั้งแนวปฏิบัติในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง ยั่งยืนและ
รวมมือกันทุกระดับและทุกองคกรในสังคม โดยใชการบูรณาการและสอดแทรกเขากับหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรูทุกรูปแบบ โดยมีแนวทางที่ใหความสําคัญกับการปฏิบัติ เชื่อมโยงกับชีวิต
จริง ผานแหลงเรียนรู ใชเครือขายทางสังคม สิ่งแวดลอม ใหเกิดการเรียนรูรวมกันเปนกระบวนการทาง
สังคม นอกจากนี้ เนนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย ระดับการศึกษา และระบบการศึกษา ตลอดจนลักษณะและประเภทขององคกรทางสังคม
เชน ครอบครัว วัด ชุมชน เปนตน
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: การบริหารจัดการเพื่อปฏิรูปการเรียนรู มีแนวคิด
• ปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน เนื่องจากมีบุคคลที่มีอิทธิพลตอผูเรียน
ประกอบดวยผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชน จึงตองทําการปฏิรูปผูที่เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อใหการ
ปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียนงายขึ้น โดยผูบริหารตองเห็นความสําคัญ สนับสนุนและรวมขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน ซึ่งมีผลการวิจัยสนับสนุนวา การปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียนใหผลสัมฤทธิ์สูงกวาการ
ปฏิรูปการเรียนรูเพียงบางสวน และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จประกอบดวยคุณลักษณะของผูบริหาร
นักวิชาการที่เขารวม ยุทธศาสตรการทํางานอยางเปนระบบและเปนทีม และบทบาทของครู
• การใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาครู พัฒนากระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียน และพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
• ใช ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาเป น ตั ว นํ า การปฏิ รู ป การเรี ย นรู ทั้ ง ในส ว นการ
ปรับปรุงองคกรโดยใชวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle: PDCA) การสรุปอางอิงและสรางองคความรูใหม
การทดลองปรับแก และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งจะมีความยั่งยืนกวา ทั้งนี้การวิจัยเปนเครื่องมือที่
ทําใหผูเกี่ยวของทั้งหมดเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
• มีนักวิชาการเปนพี่เลี้ยงที่เขามารวมดําเนินการ โดยอาจมาจากสถาบัน
อุดมศึกษาในภูมิภาค หรือศึกษานิเทศกในเขตพื้นที่การศึกษา
• การมีสวนรวมของทุกฝาย ตั้งแตผูบริหาร ครู พอแมผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ
สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นตามที่ ต นถนั ด และสนใจ และให ไ ด เ รี ย นรู อ ย า งมี ค วามสุ ข
โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรตางๆ ทั้งนี้ เพื่อการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน
: การวัดประเมินผูเรียน มีแนวคิด คือ
การวัดประเมินผูเรียน ใชวิธีการที่หลากหลายทั้งการสัมภาษณ การสังเกต เชน
ใชเวลาสังเกตผูเรียนตลอดระยะเวลาที่เรียนในหลักสูตร หรือติดตามผลเปนระยะ อาจตั้งแตระยะเวลาที่
เรียนไปจนถึงประกอบอาชีพ หรือใชเสียงสะทอนจากผูเรียน จากสวนอื่นๆ เชน ผูปกครอง ชุมชน โดย
เนนการวัดประเมินผูเรียนตามสภาพจริง สอดคลองกับผูเรียนและคุณลักษณะที่ตองการวัด นอกเหนือจาก
การวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนรู โดยใหครอบคลุมเกี่ยวกับผลผลิต ผลลัพธ และคุณคาทางสังคม
: การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู มีแนวคิด คือ
การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน และ ICT โดยการนําทฤษฎีตางๆ มา
เป น รากฐานของการพั ฒ นาสื่ อ ICT และรู ป แบบ เทคนิ ค การนํ า เสนอ ตลอดจนเนื้ อ หาใน ICT มี
ความสําคัญมาก และสงผลใหเกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ICT ไดมากมาย เพียงแตวาตองคํานึงถึง
สาระการเรียนรู (รายวิชา) ความสามารถที่แตกตางกัน ความพรอม และโอกาสของผูเรียน
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: การผลิตและพัฒนาครู มีแนวคิด คือ
นโยบายและยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครู การสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู
ใหไดมาตรฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพครู จําเปนอยางยิ่งที่ตองตอบสนองความตองการของครูและผูเรียน
รวมถึงหนวยงานที่ใชครู นอกจากนี้ ตองมีความชัดเจน และเปนวาระแหงชาติที่รัฐตองใหความสําคัญ
อยางยิ่ง เพื่อผลักดันใหเกิดการแกปญหาและพัฒนาครู เพราะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
: การบริหารสวนกลาง / เขตพื้นที่ / สถานศึกษา มีแนวคิด คือ
•
•
•
•

การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
การไดมาและกระบวนการบริหารงานและการทํางานของคณะกรรมการ
ความพรอมของสถานศึกษาในการเปนนิติบุคคล
ประยุกตใชการบริหารงานและกระบวนการคิดเชิงธุรกิจในการพัฒนาการศึกษา

: การประกันคุณภาพการศึกษา มีแนวคิด คือ
• การสรรหาผูประเมินภายนอกที่เหมาะสม
• วางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับการศึกษาโดยเฉพาะ
อยางยิ่งใหครอบคลุมการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาใหมากขึ้น ตลอดจนควรประเมินผลใหเห็นภาพ
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหภาค
• เกณฑการประเมินสถานศึกษาขององคกรทุกระดับควรเปนเกณฑเดียวกัน
: ทรัพยากรทางการศึกษา มีแนวคิด คือ
• การระดมทรัพยากร
• การจัดสรรทรัพยากร
• การใชทรัพยากร
: การวิจัยเชิงนโยบาย เนนการวิจัยโดยยึดพื้นที่และปญหา เชน
• การพัฒนาสูตรการจัดสรรงบประมาณเพื่อความเสมอภาคและคุณภาพ
• บทบาทที่ควรจะเปนของเขตพื้นที่การศึกษาในการสงเสริมการศึกษา
• รูปแบบการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษา
• การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกระจาย
อํานาจเต็มรูปแบบ
• ความคาดหวังและสภาพจริงเกี่ยวกับความเปนอิสระในการบริหารของ
สถานศึกษา
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• การวิจัยเชิงลึกเพื่อติดตามผลการนํานโยบายที่เปนจุดเนนในการปฏิรูป
การศึกษาไปปฏิบัติ
• การวิจัยเพื่อกําหนดกลยุทธการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปสูการปฏิบัติ
• การวิจัยสถาบันเพื่อวิเคราะหสภาพ ปญหา และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา
• การศึกษาเพื่อหาพื้นที่และกรณีที่ประสบผลสําเร็จสูงและประสบความลมเหลว
• การวิจัยเชิงลึกเพื่อหาองคประกอบ/ปจจัยสงผลตอความสําเร็จและรูปแบบ
การขยายผล เชน กรณีโรงเรียนตนแบบ
• การวิจัยและพัฒนาเพื่อหารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมสําหรับ
พื้นที่ และหรือกรณีที่มีปญหาหรือมีแนวโนมจะเปนปญหา เชน รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
• รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสประเภทตางๆ
• รูป แบบเครือ ข ายความร วมมื อ ในการจัด การศึก ษาที่ มีความเป น พลวั ต
ยั่งยืน และหลากหลายรูปแบบ
• การวิจัยเชิงลึกเพื่อวิเคราะหความสอดคลองระหวางความคาดหวังในเชิง
ปรัชญา หลักการจัดการศึกษากับผลการปฏิบัติจริง เชน การนํานโยบายและแนวคิดเรื่องโรงเรียนในฝน
ไปปฏิบัติ

สวนที่ 4 ผลการประเมินการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11
จากการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 ระหวางวันที่ 26–27 สิงหาคม
2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ มีผูลงทะเบียนเขารวมประชุม จํานวน 1,800 คน และไดตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการประชุม สรุปผลไดดังนี้
1. รูปแบบการจัดประชุม / การนําเสนองานวิจัยในภาพรวม พบวา
1.1 รอยละ 72 มีความเห็นวารูปแบบการจัดประชุม/นําเสนองานวิจัยในภาพรวมอยูใน
ระดับดี
1.2 รอยละ 25 มีความเห็นวารูปแบบการจัดประชุม/นําเสนองานวิจัยในภาพรวมอยูใน
ระดับตองปรับปรุง
1.3 รอยละ 3 ไมแสดงความคิดเห็น
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2. ความพึงพอใจตอเนื้อหาของการนําเสนอกิจกรรมวิชาการและประโยชนที่ไดจากการเขา
รวมประชุม
เรื่อง/กิจกรรมทางวิชาการ
วันที่ 26 สิงหาคม 2548 ภาคเชา (9.00 – 12.00 น.)
1. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การวิจัยกับการพัฒนาการศึกษา
2. บรรยายพิเศษ เรื่อง วิทยาการวิจัยเพื่อสรางสังคม
ฐานความรู
3. การเสวนาเรื่อง การนํานวัตกรรมทางการวิจัยเพื่อ
ผลักดันการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน
ภาคบาย (13.00 – 16.30 น.) นําเสนองานวิจัยตาม
ประเด็นของงานวิจัยที่กําหนดตามยุทธศาสตรการ
บริหารราชการแผนดินของรัฐ พ.ศ.2548-2551
1. ปฏิรูปการเรียนรู : การพัฒนาหลักสูตร
2. ปฏิรูปการเรียนรู : กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียน
3. กระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
4. การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน และ ICT
5. ปฏิรูปการเรียนรู : การวัดและประเมินการเรียนรู
6. การบริหารสถานศึกษา
7. การมีสวนรวมจัดการศึกษาขององคกรตางๆ
8. การวิจัยในชั้นเรียน : กระบวนการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาผูเรียน สาระวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ความพึงพอใจตอเนื้อหา(%) ประโยชนที่ไดรับ (%)
มาก ปานกลาง นอย มาก ปานกลาง นอย
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วันที่ 27 สิงหาคม 2548 ภาคเชา (9.00 – 12.00 น.)
นําเสนองานวิจัยตามประเด็นของงานวิจัยที่กําหนด
ตามยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดินของรัฐ
พ.ศ.2548-2551
1. ปฏิรูปการเรียนรู : การผลิตและพัฒนาครู
73
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
2. ปฏิรูปการเรียนรู : หลากหลายการจัดกระบวนการ 50
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เรื่อง/กิจกรรมทางวิชาการ

ความพึงพอใจตอเนื้อหา ประโยชนที่ไดรับ
(%)
(%)
มาก ปานกลาง นอย มาก ปานกลาง นอย
3. ปฏิรูปการเรียนรู : กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา 70 23
7
85 15
-ผูเรียนระดับอุดมศึกษา
4. การจัดการเรียนรูกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษ 53 39
8
65 25
10
ทางการศึกษา
5. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา : การศึกษา 46 36
18 43 43
14
ขั้นพื้นฐาน
6. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาสูสากล 57 43
-78 22
-7. การผลิตและพัฒนากําลังคน
80 -20 100 --8. การศึกษากับการพัฒนาสุขภาพอนามัย
33 67
-33 67
-ภาคบาย (13.00 – 16.30 น.)
1. การอภิปราย : การวิจัยทางการศึกษา : ทิศทางใน
อนาคต แหลงทุน และการสรางเครือขาย
2. นําเสนอผลสรุปเบื้องตนองคความรูและนวัตกรรม
การศึกษาใหมๆ ในอนาคตที่จําเปนตอการพัฒนา
การศึกษา พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และ
พัฒนาประเทศ
3. ปจฉิมวิพากษเรื่อง นวัตกรรมทางการวิจัยเพื่อ
ผลักดันความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา
วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2548
1. การนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบแผนปาย
(Poster Presentation)
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จากที่กลาวขางตนและจากตาราง สรุปวา ผลการประเมินการจัดประชุมทางวิชาการ การ
วิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 จากความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นวา
รูปแบบการจัดประชุม และการนําเสนองานวิจัยในภาพรวม อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 72 นอกจากนี้
เมื่อประเมินความพึง พอใจตอเนื้อหาสาระวิชาการและประโยชนที่ไ ดรับ พบวา ผูเขารวมประชุม
ส ว นใหญ มี ค วามพึ ง พอใจต อ เนื้ อ หาสาระวิ ช าการและได รั บ ประโยชน จ ากการเข า ร ว มประชุ ม
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แลกเปลี่ยนเรียนรู อยูในระดับมาก รองลงมา อยูในระดับปานกลาง ในทุกกิจกรรมทางวิชาการของการ
ประชุม ยกเวนการนําเสนองานวิจัยตามประเด็นของงานวิจัยที่กําหนดตามยุทธศาสตรการบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐ ในประเด็นกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเด็นปฏิรูป
การเรียนรู : การวัดและประเมินการเรียนรู และประเด็นการศึกษากับการพัฒนาสุขภาพอนามัย ที่
ผูเขารวมประชุมสวนใหญมีความพึงพอใจตอเนื้อหาสาระวิชาการและไดรับประโยชนจากการเขารวม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจัยทั้ง 3 ประเด็น อยูในระดับปานกลาง
ที่นาสนใจอยางยิ่ง คือ กิจกรรมทางวิชาการที่ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจและไดรับ
ประโยชน อยูในระดับมาก คือ การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิทยาการวิจัยเพื่อสรางสังคมฐานความรู การ
นําเสนอผลสรุปเบื้องตนองคความรูและนวัตกรรมการศึกษาใหมๆ ในอนาคตที่จําเปนตอการพัฒนา
การศึกษา พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และพัฒนาประเทศ และการนําเสนอประเด็นงานวิจัย เรื่อง
การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน การมีสวนรวมจัดการศึกษาขององคกรตางๆ การผลิตและ
พัฒนาครู และการผลิตและพัฒนากําลังคน
ทายสุด มีขอเสนอแนะเพื่อการจัดประชุมครั้งตอไป ที่เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้
1. เพิ่มจํานวนวันจัดประชุมเปน 3 วัน และจัดในชวงวันหยุดราชการ คือวันเสาร–อาทิตย
และประชาสัมพันธใหทั่วถึง
2. เพิ่มเวลาในการนําเสนอผลงานวิจัย และกําหนดเวลาใหชัดเจน พรอมทั้งเนนการเสวนา
และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูสาระทางวิชาการของงานวิจัยทีละเรื่องและสรุปในภาพรวม
3. การนําเสนอผลงานวิจัยควรใชรูปแบบและเทคโนโลยีการนําเสนอที่ทันสมัย เชน
power point เครื่องฉายแผนทึบ เปนตน
4. เปดโอกาสใหบุคลากรหลากหลายสาขาไดเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
5. มีการจัดระบบการลงทะเบียนที่สะดวก รวดเร็ว และควรใหลงทะเบียนลวงหนา
6. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมใหเพียงพอกับจํานวนผูเขารวมประชุม ซึ่งอาจใช
วิธีการจําหนายหนังสือ และจัดสงใหกับผูเขารวมประชุมกอนการประชุมเพื่อทําการศึกษา
7. มีคูมือชี้แจงขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติในระหวางการเขารวมประชุม
8. สถานที่จัดประชุมคับแคบ และมีบางหองประชุมยอยที่อยูคนละอาคาร ทําใหมีความ
ยากลําบากในการเดินหาหองประชุมยอย นอกจากนี้ ในหองประชุมยอยยังขาดความพรอมของอุปกรณ
ตางๆ สําหรับผูอภิปรายซักถาม
9. เพิ่มการนําเสนอจํานวนงานวิจัยในรูปแบบแผนปายใหมากขึ้น
10. ควรจัดการประชุมทางวิชาการลักษณะเชนนี้กระจายไปในสวนภูมิภาค เพื่อขยายตลาด
วิชาการ การวิจัยทางการศึกษาไปสูภูมิภาค ใหคนในภูมิภาคไดมีโอกาสเขารวมประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูมากขึ้น

ภาคผนวก

สรุปสาระสําคัญ
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การวิจัยกับการพัฒนาการศึกษา”
โดย ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กิตติ ลิ่มสกุล)
วันที่ 26 สิงหาคม 2548 เวลา 09.00 - 09.45 น.
ณ หองคอนเวนชั่นฮอลล ABCD โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ
*************************
ปจจุบัน รัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร) ไดใหความสําคัญ
กับโลกาภิวัตนกับการสรางสังคมแหงการเรียนรู โดยมุงเปาหมายไปสูการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน
หรือการเปลี่ยนแปลงของโลกไรพรมแดน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานดีและไมดี ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ของโลกโลกาภิวัตนกอใหเกิดผลกระทบตางๆ ตอเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ ซึ่งประเทศไทยตอง
เตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหรือการไหลเวียน (free flow)
ของโลกโลกาภิวัตน ที่สําคัญมี 4 ประการ คือ
1. ทุน มีการถือครองสินทรัพยตางๆ มีการไหลเวียนทุนจากประเทศหนึ่งสูประเทศหนึ่ง
อยางอิสระ
2. แรงงาน การเคลื่อนยายแรงงานทั้งที่เปนแรงงานฝมือและแรงงานไรฝมือจะมีการ
เคลื่อนยายอยางอิสระมากขึ้น
3. สินคาและบริการ สินคาและบริการของประเทศตางๆ มีการเคลื่อนยายอยางเสรีมากขึ้น
4. ความรู การไหลเวียนของขอมูลขาวสารที่มากขึ้นในปจจุบัน ทําใหเกิดความรูมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตนในทางดี คือ ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น
แตในทางตรงขาม ทางไมดี คือ มีการแพรกระจายของโรคตางๆ มากขึ้น นอกจากนี้ อาจมีอาชญากรรม
ขามชาติ โดยเฉพาะอาชญากรทางดานไซเบอร โลกของเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร
การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัตนที่สงผลกระทบกับเศรษฐกิจ
สังคม ครอบครัว ชุมชน และประเทศ จะชวยใหเกิดการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
โลกโลกาภิวัตน หรืออาจเรียกวาโลกของเศรษฐกิจสังคมฐานความรู ความรูเปนเรื่องสําคัญ การมีความรู
อยางพอเพียงจะชวยปองกันและเตรียมรับมือกับสิ่งไมดีที่เกิดขึ้นจากโลกาภิวัตนได โดยเฉพาะองคความรู
เกี่ยวกับผลกระทบของโลกาภิวัตนตอเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว ชุมชน และประเทศ เปนสิ่งสําคัญที่
ควรดําเนินการอยางสอดคลองกัน เพื่อใหไดองคความรูที่นําไปสูการสรางสังคมเศรษฐกิจฐานความรู
เพราะหากไมมีการเพิ่มความรูใหแกสังคม สังคมจะขาดภูมิคุมกัน ทําใหเกิดวิกฤตกับสังคมได เกิดปจจัย
ที่ไมพึงประสงคและไมสามารถควบคุมได ซึ่งจะทําใหมนุษยมีความทุกขเพิ่มมากขึ้น สิ่งเหลานี้เปนผลลบ
ที่มาจากโลกาภิวัตน
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อย า งไรก็ ต าม องค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ผลกระทบของโลกาภิ วั ต น ต อ เศรษฐกิ จ สั ง คม
ครอบครัว ชุมชน และประเทศ สามารถนํามาวางแผนและชวยประเทศใหสามารถปรับตัวและนําไปสู
สังคมแบบยั่งยืน (Sustainable Society) ได โดยเฉพาะการนําความรูไปใชใหเกิดผลผลิตสินคาและ
บริการตางๆ ของประเทศ
จากที่กลาวมา โลกโลกาภิวัตนจะมีการไหลเวียนของความรูและขอมูลขาวสารอยางเสรี
ความรูถือเปนสินทรัพยที่มากับบุคคล และถูกนําไปใชประโยชนในการสรางความเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจ สังคม และประเทศ โดยหลักการของการนําความรูสูการสรางเศรษฐกิจสังคมฐานความรู
ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 2 สวนคือ
1. ระบบบริหารจัดการความรู (Knowledge Management)
2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานความรู
การบริหารจัดการความรู ไดแก การวิจัยและการหาความรู (Knowledge Creation) “การ
วิจัย” นําไปสูการปฏิรูปการศึกษา และ “การหาความรู” คือ การสังเคราะหองคความรู โดยการบริหาร
จัดการความรูจะนําไปสูการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู ดังนั้น เปาหมายที่รัฐบาลมุงเนน คือ การจัดการ
ฐานความรู การศึกษาความตองการกําลังคน การผลิตและพัฒนากําลังคนโดยเฉพาะดานการอาชีวศึกษา
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสรางคนใหมีทั้งความรูและจิตวิญาณที่ดี เพื่อรองรับเศรษฐกิจสังคมบนฐาน
แหงการเรียนรู
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานความรู ประกอบดวยการสรางโครงสรางพื้นฐาน
(Infrastructure) ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technology)
เพื่อใหเปนรากฐานของโครงสรางพื้นฐานดานการศึกษาในการเขาสูองคความรูของโลกโลกาภิวัตน
ดังนั้น การสรางเศรษฐกิจสังคมฐานความรูใหเกิดขึ้นในประเทศ จําเปนตองสรางทุก
องคกรในสังคมใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรที่เอื้อตอการเรียนรู (Learning Organization)
และเปนองคกรที่มีจริยธรรม เชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา องคกรคือ
โรงเรียน สถานศึกษา จะตองเปนองคกรที่เอื้อตอการเรียนรู เพื่อกอใหเกิดการขับเคลื่อนการเรียนรู มี
กระบวนการเรียนรูที่เกิดรวมกันระหวางครูและผูเรียน กระตุนใหเกิดการคิด เกิดการพัฒนาความรู
รวมกันระหวางครูและผูเรียน เกิดการเชื่อมโยงความรู และทายสุด เกิดกระบวนการเรียนรูในองคกร ซึ่ง
กระบวนการเรียนรูอาจเกิดจากโครงงานตางๆ ที่ผูเรียนสามารถทําใหเกิดผลผลิตและนําผลผลิตไปใช
ประโยชนได
การที่ผูเรียนสามารถดําเนินการโครงงานจนเกิดผลผลิตได จําเปนตองผานกระบวนการ
เรียนรูในโครงการนั้น ถือเปนการพัฒนาการเรียนรูทางสมอง (Brain Base Learning) ซึ่งเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญอยางมาก เนื่องจากสวนตางๆ ของสมองเปนสิ่งมหัศจรรย การเปดสมองเพื่อการเรียนรู
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จะตองอยูภายใตหลักการที่ถูกตอง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จึงจะเกิดการพัฒนาทางสมองอยาง
ถูกตอง
อยางไรก็ดี การสรางเศรษฐกิจสังคมฐานความรู คือ การสรางใหเกิดองคกรแหงการ
เรียนรู ซึ่งถามีองคกรที่เอื้อตอการเรียนรูในสังคมมากเทาใด ก็จะเกิดสังคมแหงการเรียนรูมากขึ้นเทานั้น
และนําไปสูการจัดการความรูและใชความรูเพื่อประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ
การศึกษาเปนกลไกหนึ่งของการสรางเศรษฐกิจ สังคมฐานความรู เมื่อกลาวถึงการ
พัฒนาการศึกษา เปาหมายสําคัญคือการทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู มีกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพ
ในทุกๆ สวนของสังคม และกระบวนการเรียนรูที่สําคัญอยางหนึ่ง คือการวิจัย การพัฒนาการศึกษาให
บรรลุ ต ามเป า หมายเพื่ อ ให เ กิ ด สั ง คมแห ง การเรี ย นรู จํ า เป น ต อ งมี ก รอบการวิ จั ย ทางการศึ ก ษาที่
สอดคลองกับเปาหมาย รวมทั้งตองชัดเจนและนําไปสูการสรางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
ดังนั้น ประเด็นสําคัญของการสรางสังคมแหงการเรียนรู จะตองประกอบดวย
1. กรอบแนวคิดและขอบเขตการวิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการสรางกระบวนการ
เรียนรูและวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
2. การสรางและพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย เนื่องจากประเทศไทยมีนักวิจัยจํานวนนอย
จึงตองสรางนักวิจัยใหมากขึ้น และพัฒนานักวิจัยใหมีความรูความสามารถใหมากขึ้น ทั้งนี้จํานวน
นักวิจัยที่เพิ่มขึ้นจะมีผลตอจํานวนงานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้นไปดวย
3. การพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ สิ่ ง สํ า คั ญ คื อ การสร า งเครื อ ข า ยเพื่ อ การวิ จั ย ทาง
การศึกษา เชน มีชุมชนหรือประชากรที่มีความรูความสามารถในการวิจัยทางการศึกษา รวมทั้งตองสราง
กลไกการบริหารจัดการใหเครือขายไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชื่อมโยงความรู และใชความรูรวมกัน
4. การสรางระบบวิจัย โดยใหทุกองคกรใชการวิจัยในกระบวนการเรียนรูและเชื่อมโยง
เปนเครือขายทางการวิจัยทั้งระบบ ทั้งนี้ องคกรจะขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูได ก็ดวยความรวมมือ
จากเครือขายทางการวิจัย และระบบวิจัยทั้งระบบจะเกิดขึ้นได ก็ดวยการระดมทรัพยากรเพื่อการวิจัยทาง
การศึกษาที่มาจากหลากหลายทาง
5. การสงเสริมใหเกิดการวิจัยทางการศึกษา และใชประโยชนจากการวิจัยทางการศึกษา
โดยตองสงเสริมผูมีความรูความสามารถทางการวิจัยไดมีโอกาสในการทําวิจัยมากขึ้น และสงเสริมให
สามารถหาแหลงทรัพยากรเพื่อการวิจัยได
โดยสรุ ป รั ฐ บาลมี เ ป า หมายหลั ก คื อ การสร า งสั ง คมแห ง การเรี ย นรู การจะบรรลุ
เปาหมายการสรางสังคมแหงการเรียนรูได ตองอาศัยความรวมมือจากเครือขาย ทั้งเครือขายนักวิจัย
เครือขายผูสนับสนุนงานวิจัย เครือขายองคกรวิจัย ตลอดจนเครือขายองคกรที่เอื้อตอการเรียนรูเปน
สํ า คั ญ เพราะสั ง คมแห ง การเรี ย นรู จ ะไม ส ามารถขั บ เคลื่ อ นได เ ลย หากขาดความร ว มมื อ จากกลุ ม
เครือขายเหลานี้
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สรุปสาระสําคัญ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิทยาการวิจัยเพื่อสรางสังคมฐานความรู”
โดย ศาสตราจารย นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา
วันที่ 26 สิงหาคม 2548 เวลา 10.00 - 10.45 น.
ณ หองคอนเวนชั่นฮอลล ABCD โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ
*****************
กรอบความคิดวิทยาการวิจัยเพื่อสรางสังคมฐานความรู มี 2 แนวคิด คือ
1. แนวคิดวิทยาศาสตร
2. แนวคิดวิทยาศาสตรรวมกับมนุษยศาสตร
1. แนวคิดวิทยาศาสตร คือ การมองโลกในทางวิชาการ มองดวยการถอยออกไปนอกกรอบ
มองกวาง และตัดอคติ สิ่งบิดเบือนออก เนนการวัดใหแมนตรง เนนกฎเกณฑรวมทางธรรมชาติ เปนไป
ตามหลัก “ตถตา” คือ นําความรูมาทําความเขาใจธรรมชาติ นําความรูมาใชประโยชน ใหเกิดสิ่งประดิษฐ
ทางเทคโนโลยี เกิดพลังที่นําไปสูการผลิต ความมั่งคั่ง นั่นคือ การนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ (knowledge-driven economy)
เปรียบเสมือน เปนสังคมความรูยุคที่ 1 คือ ความรูทําใหเกิดพลัง ถาเปรียบเทียบเปนราย
ประเทศ พบว า สหรั ฐ อเมริ ก ามี พ ลั ง สู ง สุ ด รองลงมา คื อ ญี่ ปุ น และยุ โ รปตามลํ า ดั บ ดั ง ตั ว อย า ง
สหรัฐอเมริกาสงจรวดไปสํารวจอวกาศ หรือ ผลิตรถยนตที่ใชไฮโดรเจน ใชรถยนตไอน้ํา ในขณะที่
ประเทศไทยเปนประเทศลาหลัง เปนเพียงประเทศผลิตชิ้นสวนประกอบรถยนต เปนตน โดยความ
แตกตางที่มีมากเทาไร ทําใหความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยลาหลังมากเทานั้น ดังนั้น การ
นํากระบวนการความรูไปสูกระบวนการผลิตและการตลาด จึงมีความไดเปรียบอยางมาก นําไปสูการ
คิดคนวิทยาการที่สูงมาก และนําไปสูการผลิตสินคาและบริการที่นําประโยชนอยางมหาศาลมาใหประเทศ
หากวิ เคราะห “ตั วป ญหา” ของประเทศไทย คื อ (1) การเป นผู สร างความรู การทํ า
สิทธิบัตร ดูแลทรัพยสินทางปญญา ถาประเทศไทยไมมีความรู แตจําเปนตองใช ก็ตองซื้อในราคาสูง ทําให
เกิดแผนดินแยก (knowledge divide) หมายถึง ความแตกตาง ชองวางทางการวิจัย และหากไมมีความรู
มากขึ้น ชองแยกจะหางไปเรื่อยๆ (2) สุขภาพของคนแยลง ชองวางของความยากจนมากขึ้น เนื่องจาก
เกิดชองวางทางความรูมากขึ้น
ดังนั้น เปาหมายแรกของการวิจัย คือ “การวิจัยเพื่อสรางฐานความรูใหม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขงขัน” คือ เปนการวิจัยแนวโนมในอนาคต การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ
ที่ริเริ่มสรางสรรค การวิจัยระดับโลก การวิจัยตอยอด โดยการนําความรูไปทําวิจัยตอ เปนตน นอกจากนี้
ตองมีวิทยาการวิจัยเชิงลึก มีการผลิตนักวิจัย นักนวัตกรรม จัดตั้งมหาวิทยาลัยวิจัย สถาบันวิจัย เพื่อ
นําไปสูการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน
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เปาหมายที่สอง คือ “จากมวลความรูไปสูการใช” ปจจุบันมีการระเบิดความรู มีความรูที่
เกิดขึ้นใหมมากมายมหาศาล หากนับจํานวนแลวอาจเทากับความรูที่มีมาตั้งแตเมื่อ 20 ปที่ผานมารวมกัน
ก็ได ความรูจึงเปลี่ยนสภาพกลายเปนเสมือนสิ่งมีชีวิต เกิดเปนความรู มีการใชงานและมีการสูญสลาย
เมื่อมีความรูขึ้นมาใหม ความรูเกาก็กลายเปนความรูที่ตายได หมายถึง ความรูเปลี่ยนเร็วและกระจายไป
ทั่วโลก มีการขยายความรูไปใชทั่วโลก
ดังนั้น สิ่งสําคัญ คือ การเขาถึงความรู (knowledge access) จึงจะตามโลกแหงความรูได
ทัน ตองมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะเขาถึงความรู สืบคนขอมูลความรู รัฐบาลจึงตองลงทุนสูงในการ
พัฒนาการจัดระบบความรู เพื่อใหสามารถเขาสูความรูไดงาย นอกจากนี้ ตองมีกระบวนการเรียนรูที่
เสริมสรางเจตคติ ทักษะการใฝรู ใฝหาความรู ใหเกิดขึ้นกับคนไทย
ประการต อ มา คื อ การเลื อ กความรู ที่ เ ป น จริ ง ต อ งมี ค วามสามารถในการวิ จั ย มี
วิจารณญาณและเลือกใชความรูที่ผานกระบวนการวิจัยและทดสอบวาถูกตอง รูจักประเมินคุณคาของ
ความรู พิจารณาความเหมาะสม ความเปนไปได ใชการวิเคราะหและสังเคราะหความรูนําไปสูการวิจัย
แบบใชปญหาเปนฐาน และจัดการความรูใหพรอมและเปนสิ่งที่งายในการนําไปใช สิ่งเหลานี้ เปน
ลักษณะพื้นฐานของนักวิจัย
ประการสุดทายคือ การกระจายและเผยแพรความรู จากเดิมความรูจะอยูในมือของ
ผูเชี่ยวชาญ หากปจจุบัน ความรูกลายเปนสมบัติสาธารณะ ที่เกิดขึ้นเร็วและทันสมัย
โดยสรุป สังคมความรูยุคที่ 1 ตามแนวคิดวิทยาศาสตร คือ “การวิจัยเปนกระบวนการ
เรียนรู สรางนวัตกรรมทางการศึกษา” โดยมีเปาหมาย คือ
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันบนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. จัดการความรูและนําไปสูการใชความรูเพื่อเพิ่มผลผลิต
3. การวิจัยเปนกระบวนการความรู เปนเครื่องมือในการศึกษา การสอน การพัฒนา
คนใหมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น จึงจําเปนตองฝกคนใหมีพื้นฐานการคิดและหาความรูจากกระบวนการวิจัย
ผลที่ตามมาหลังจากสังคมความรูยุคที่ 1 คือ เกิดสังคมที่เนนวัตถุนิยม ผูใดเกง มีความรู
ก็จะมีชีวิตอยูรอด เกิดสังคมเหลื่อมล้ํา มีความอยุติธรรม ความรุนแรง มีการกอการราย ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ คนเห็นแกประโยชนสวนตนมากขึ้น มีการแขงขัน ตองการเอาชนะ เปนสังคม
บริโภควัตถุนิยม
2. แนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร ร ว มกั บ มนุ ษ ยศาสตร คื อ แนวคิ ด ที่ ร วมทั้ ง วิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี และความเปนมนุษยเขาดวยกัน เปรียบเสมือนเปนสังคมความรูยุคที่ 2 นั่นคือ ความรูเกิดจาก
การกระทํา (explicit knowledge) เปนความรูที่ชัดแจง เปนความรูสากลที่พิสูจนแลว และมีการนําความรู
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ที่มีอยูหลากหลายมาทําการสังเคราะหใหม และนําไปใชประโยชน เกิดเปนความรูใหมๆ โดยเนนการ
ประยุกตใชความรูใหเหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดจริง กระบวนการดังกลาว เรียกวา กระบวนการ
เกิดความรูใหมดวยการจัดการความรู (KM : Knowledge Management) จัดเปนวิทยาการที่นิยมใชใน
ปจจุบัน โดยมีรูปแบบการระดมความคิดจากหลายคน หลายประเภท เพื่อนําไปสูการตกผลึกความรู
และเกิดเปนความรูใหม เปนศาสตรใหม และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล สิ่งที่ตามมา คือ เกิด
การวิจัยพฤติกรรมมนุษยขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีความรูอีกประเภทหนึ่ง คือ ความรูฝงลึกในตัวบุคคล (tacit knowledge)
เปนความรูที่เกิดจากการสั่งสมจากประสบการณ หรืออาจเรียกวา ความรูจากภูมิปญญาดั้งเดิม ภูมิปญญา
ทองถิ่น ที่มีกระบวนการเรียนรูสืบทอดตอเนื่องกันมา ซึ่งปจจุบันจะใหความสําคัญกับความรูประเภทนี้
อยางมาก เนื่องจากเปนความรูภายในตัวบุคคล ที่สามารถสื่อถึงความรู ความคิด ความรูสึกของมนุษย
และนํามาถายทอดเปนองคความรูที่กอใหเกิดปญญา เกิดแนวคิดที่ขยายผลไปสูการวิจัยและพัฒนาที่
ยั่งยืน
โดยสรุป วิทยาการวิจัยเพื่อสรางสังคมฐานความรู จําเปนตองใชฐานความรูทั้งทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และมนุษยศาสตรเขาดวยกัน โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันบนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเพื่อการอยูรอด โดยอาศัยการใชการจัดการความรู
และใชการวิจัยเปนเครื่องมือในการสรางความรูใหม และนําความรูใหมไปใชประโยชนเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
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สรุปสาระสําคัญ
การเสวนา เรื่อง “การนํานวัตกรรมทางการวิจัยเพื่อผลักดันการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน”
โดย รองศาสตราจารย ดร.ทิศนา แขมมณี
รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ออนนวม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพันธ เดชะคุปต
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลขา ปยะอัจฉริยะ
วันที่ 26 สิงหาคม 2548 เวลา 10.45 – 12.00 น.
ณ หองคอนเวนชั่นฮอลล ABCD โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ
***************************
ผลงานวิจัย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูทั้งโรงเรียน” เปนผลงานวิจัยที่
ไดรับรางวัลงานวิจัยดีเดน ประจําป 2547 จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยหลักการ
และจุดมุงหมายของงานวิจัยคือ
- การปฏิรูปการเรียนรูเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา โดยมุงไปที่การเรียนรูของ
ผูเรียนที่เกี่ยวโยงกับสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู และการประเมินการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเปน
บุคคลที่ “เกง-ดี-มีความสุข” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
- การปฏิรูปการเรียนรูจําเปนตองทําทั้งโรงเรียน เนื่องจากมีบุคคลที่มีอิทธิพลตอผูเรียน

ประกอบดวยผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชน ซึ่งตองทําการปฏิรูปผูที่เกี่ยวของเหลานี้ดวย เพื่อใหการ
ปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียนงายขึ้น จากการวิจัยพบวา การปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียนใหผลสัมฤทธิ์สูง
กวาการปฏิรูปการเรียนรูเพียงบางสวน
- การใชการวิจัยเปนตัวนําการปฏิรูปการเรียนรู มีความยั่งยืนกวา เนื่องจากการวิจัยเปน

เครื่องมือที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
- งานวิจัยครั้งนี้ ไดจัดทําในรูปแบบชุดโครงการวิจัย โดยมี 49 โครงการวิจัยยอย แตละ

โครงการยอยจะมีโรงเรียนรวมวิจัยตั้งแต 1-6 โรงเรียน เพื่อใหงานวิจัยไดคําตอบที่ครอบคลุมบริบท
ทั้งหมดของโรงเรียนแตละรูปแบบที่มีอยูหลากหลาย ยิ่งไปกวานั้น ผลจากการทํางานวิจัยเปนชุด
โครงการขนาดใหญที่เห็นผลที่เกิดขึ้นไดชัดเจนกวาการทําเปนโครงการเล็กๆ
- ขั้นตอนการวิจัยเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงคและออกแบบชุดโครงการ ซึ่งแบงออก

เปน 2 สวน คือ ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูทั้งโรงเรียน (วพร.) และชุดโครงการ
แมบท โดยแตละชุดใชเวลา 2 และ 3 ปตามลําดับ
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นักเรียน และผูบริหาร ผูปกครอง กรรมการบริหารสถานศึกษา อาจารยมหาวิทยาลัย และนักวิชาการ
ศึกษานิเทศกในเขตพื้นที่การศึกษา
- รูปแบบการวิจัยในชุดโครงการ วพร. ประกอบดวย
• Academic Research : เนนการสรุปอางอิงและการสรางองคความรูใหม
• Action Research : ยืดหยุนและผอนคลายมากกวาแบบแรก เหมาะกับการทําวิจัย

โดยครูในโรงเรียน โดยใชวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle: PDCA) เปนหลัก
• Research and Development : ใชในการปรับปรุงองคกร ผลิตองคความรู และทําให
เกิดการทดลองปรับแก
• Research and Development Abstraction Research (RADAR)
- ผลจากการวิจัยไดนํามาสังเคราะห และไดรูปแบบการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน

ขึ้น (รูปแบบ วพร.) เพื่อใหโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนําไปใชในการปฏิรูปการเรียนรูของ
โรงเรียน โดย
• ปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ
• แกปญหาและพัฒนาการเรียนรูของโรงเรียน
• ไดสรางองคความรูใหม
- โรงเรียนตางๆ สามารถประยุกตใช “รูปแบบ วพร.” มาดําเนินการปฏิรูปการเรียนรู

บนฐานความสามารถของโรงเรียนได
- ขอจํากัดในการใช “รูปแบบ วพร.” มี 3 ขอ ดังนี้
• ผูบริหารตองเห็นความสําคัญ สนับสนุน และรวมดําเนินงานดวย
• โรงเรียนควรจะมีกลุมขับเคลื่อนหลัก (core steering team) เพื่อเปนจุดเริ่มตนและ

คอยกระตุนใหเกิดการปฏิรูปไปตลอดทั้งโครงการ
• โรงเรียนตองหานักวิชาการจากภายนอกเขามาดําเนินงานรวมกับโรงเรียน โดยอาจ
มาจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ ศึกษานิเทศกในเขตพื้นที่การศึกษา
- จากการวิจัยพบวา การปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียนจะใชเวลาแตกตางกันไป ตั้งแต 2

– 5 ป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับพื้นฐานของแตละโรงเรียน นอกจากนี้ พบวา รอยละ 56 ของโรงเรียนที่เขารวม
โครงการทั้งหมด มีพัฒนาการอยูในระดับที่ดีถึงดีมาก และ รอยละ 71 มีระดับการพัฒนาการที่ยั่งยืน
- ผลการปฏิรูปการเรียนรูในระดับบุคคลพบวา

1. ผูเรียนมีระดับการพัฒนาดานวิชาการและทักษะการคิดสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
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2. ครู รอยละ 72 จัดการเรียนรูไดตามจุดเนน ออกแบบและจัดการเรียนรูไดตาม
แนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และมีการพัฒนาตนเองขึ้นมาเปนนักวิจัยสูงที่สุด
3. ผูบริหาร สามารถเปนที่ยอมรับ และสรางศักยภาพทางวิชาการได
4. นักวิชาการ ไดสรางองคความรูใหม
- นอกจากนี้ การวิจัยครั้งนี้ไดสรางนวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆ ขึ้นมา อาทิหนังสือ

เอกสารการวิจัยตางๆ มากมาย เชน การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ CIPPA Model การจัดการเรียนรู
โดยใชรูปแบบที่หลากหลาย เปนตน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.edu.chula.ac.th/rdl
- ปจจัยสูความสําเร็จ (Key Success Factors) ของการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน

ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ
• ผูบริหาร มีคุณลักษณะดังนี้ เปนที่ยอมรับ สนับสนุนปจจัย มุงมั่น ทุมเท มี
ความสัมพันธกับชุมชน สรางทีมงาน (team work ) บริหารงานแบบมีสวนรวม จัดระบบนิเทศติดตาม
ผลงาน มีศักยภาพทางวิชาการ
• นักวิชาการที่เขามารวมเรียนรูกับโรงเรียน มีคุณลักษณะดังนี้ มีมนุษยสัมพันธ
ตั้งใจมุงมั่นในการทํางาน ทุมเทเวลา มีศักยภาพทางวิชาการ เปนประชาธิปไตย มียุทธศาสตรการทํางาน
อยางเปนระบบ
• กลุมขับเคลื่อนหลัก (Core Steering Team) ของโรงเรียน ยิ่งเขมแข็งจะเกิดการ
ปฏิรูปการเรียนรูอยางรวดเร็ว
• ครู ต อ งการได รับ การนิ เทศ และต อ งการเวลาที่ จ ะทํ างานกั บ นั ก เรี ย น เช น
เตรียมการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนา เปนตน เนื่องจากปจจุบันครูทํางาน “อื่นๆ” มากเกินไป
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สรุปสาระสําคัญ
การอภิปราย เรื่อง “การวิจัยทางการศึกษาไทย : ทิศทางในอนาคต แหลงทุน และการสรางเครือขาย”
โดย ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ผูแทนสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผูแทนองคกร United Nations Development Programme (UNDP)
วันที่ 27 สิงหาคม 2548 เวลา 13.00 - 14.30 น.
ณ หองคอนเวนชั่นฮอลล ABCD โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ
***********************
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : เปนหนวยนโยบายการวิจัยทางดานการศึกษาใน
ภาพรวมของประเทศ ตระหนักถึงความสําคัญของความจําเปนที่ตองมีนโยบายและทิศทางการวิจัย
ทางการศึกษาที่ชัดเจน เพื่อใหการวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จึงไดผลักดัน
นโยบายและแผนวิจัยทางการศึกษา เพื่อเปนแนวทางการแกปญหาการวิจัยทางการศึกษาที่พบขณะนี้ คือ
ทรัพยากรเพื่อการวิจัยมีนอย ไมเพียงพอตอการวิจัย ประชาคมการวิจัยทางการศึกษาขาดพลังที่เขมแข็งที่
จะผลักดันการวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการงานวิจัยมีประสิทธิภาพนอย ขาดกลไกในการบริหาร
จัดการและขาดองคกรที่รับผิดชอบงานวิจัยที่ชัดเจน โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีแนว
ทางการดําเนินงานเพื่อผลักดันและแกปญหาของการวิจัยทางการศึกษาดังนี้
1. ปรั บ ระบบทรั พ ยากร เพื่ อ ให ร ะบบมี ม าตรฐาน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด สรร
งบประมาณ และมีความตอเนื่อง
2. กําหนดกรอบทิศทางการวิจัยทางการศึกษาที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ
3. เรงรัดสงเสริมใหใชการวิจัยในกระบวนการเรียนรูทุกระดับ
4. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นานั ก วิ จั ย ร ว มสร า งและพั ฒ นาเครื อ ข า ยการวิ จั ย
ตลอดจนสงเสริมใหมีการทําวิจัยรวมกัน เพื่อนําผลวิจัยไปใชประโยชน
5. สงเสริมสนับสนุนการวิจัย เพื่อสรางและพัฒนาความรูใหเปนสังคมฐานความรู
6. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ โดยมีองคกรที่ดูแลเรื่อง
การวิจัยทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ : เปนองคกรที่มีภารกิจดูแลภาพรวมระบบวิจัย
ของประเทศ โดยมีหลักการสนับสนุนการวิจัยที่นําไปสูการพัฒนาประเทศ และมุงสรางความเขมแข็ง
ของระบบวิจัย รวมทั้งสรางนักวิจัยรุนใหมๆ ที่มีความรูความสามารถดานการวิจัย มีการแบงงานวิจัย
เปน 12 สาขาทางวิชาการ ซึ่ง 1 ใน 12 สาขาทางวิชาการ คือ สาขาการศึกษา แตเนื่องจากงบประมาณที่
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จะใหการสนับสนุนการวิจัยมีจํานวนจํากัด ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จึงดําเนิน
นโยบายเชิงรุก ดวยการหาพันธมิตรที่อยูในตางประเทศ ที่มีความสนใจการทําวิจัยในสาขาที่คลายคลึง
กัน และสามารถสนับสนุนงบประมาณใหกับโครงการวิจัยในประเทศ ที่เปนโครงการที่มีศักยภาพ แต
ไมมีงบประมาณดําเนินการได นอกจากนี้ คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สาขาการศึกษา มีความเห็นวา
การจัดระบบวิจัยสาขาการศึกษาควรใหหนวยงานระดับ จัง หวัด ที่รับ ผิด ชอบเรื่องการวิจัย ไดเขา มามี
สวนรวมในการกําหนดรูปแบบของเครือขายการวิจัยใน 3 รูปแบบ คือ ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme :
UNDP) : เปนองคกรที่ดําเนินการพัฒนาเยาวชนและการศึกษา โดยมีหลักการที่มุงเนนการพัฒนามนุษย
และสรางเครือขายการวิจัย โดยในป 2547 - 2549 องคกร UNDP รวมกับประเทศไทย กําหนดกรอบการ
พัฒนา 4 ดาน คือ 1) การสนับสนุนการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาแหงสหัสวรรษในการลดความ
ยากจนลงครึ่งหนึ่ง และใหเกิดความเทาเทียมกันในการเขาถึงการศึกษา 2) การสงเสริมธรรมมาภิบาล
และการมีสวนรวม 3) การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และ 4) การสงเสริมความรวมมือดานการพัฒนา
ระหวางประเทศ และไดจัดทําโครงการระหวางองคกร UNDP กับประเทศไทย เรียกยอๆ วา “ PLEDG ”
เปนโครงการภายใตความรวมมือของภาคีสงเสริมความเขมแข็งของทองถิ่น เนนเสริมสรางกระบวนการ
มีสวนรวม และยึดหลักธรรมมาภิบาลทองถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ สรางกลไก
ใหสวนกลางและทองถิ่นไดมีโอกาสปรึกษาหารือ โดยกิจกรรมหลัก คือ การเพิ่มขีดความสามารถและ
ความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชนเกี่ยวกับภารกิจที่ไดรับการถายโอน การสงเสริมเยาวชนธรรมมาภิบาล
เพื่อปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม และกลไกการทํางานใหเปนไปในเชิงของธรรมมาภิบาล เนนการ
สนับสนุนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม การสรางความสัมพันธ 2 ทาง การสรางพหุภาคีเพื่อการพัฒนา

คณะกรรมการฯ สังเคราะหผลงานวิจัยทางการศึกษา
ในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11
..........................................................
การปฏิรูปการเรียนรู : การพัฒนาหลักสูตร
• รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา เงารังษี
• รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญณี แนรอท
การปฏิรูปการเรียนรู : การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
• รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ
• ผูชวยศาสตราจารย ดร.อวยพร เรืองตระกูล
• รองศาสตราจารย ดร.วรรณดี แสงประทีปทอง
• ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา รัชชุกูล
• รองศาสตราจารย ดร.บุญเรียง ขจรศิลป
• รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญนี แนรอท
การปฏิรูปการเรียนรู : การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
• ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ
• รองศาสตราจารย ดร.กานดา พูนลาภทวี
การปฏิรูปการเรียนรู : การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สาระคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร
• รองศาสตราจารย ดร.วรรณดี แสงประทีปทอง
• ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา รัชชุกูล
การปฏิรูปการเรียนรู : การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)
• รองศาสตราจารยพฤฒิพงษ เล็กศิริรัตน
• ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศมัย ศรีอําไพ
การปฏิรูปการเรียนรู : การวัดและประเมินการเรียนรู
• รองศาสตราจารยนิโลบล นิ่มกิ่งรัตน
• รองศาสตราจารย ดร.บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ
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การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
• ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ
• รองศาสตราจารย ดร.กานดา พูนลาภทวี
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช
• ผูชวยศาสตราจารย ดร.อวยพร เรืองตระกูล
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาสูสากล
• ศาสตราจารย ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
• ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศมัย ศรีอําไพ
การบริหารสถานศึกษา
• รองศาสตราจารย ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย
การมีสวนรวมจัดการศึกษาของชุมชน และองคกรตางๆ
• รองศาสตราจารย ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ
• รองศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล
การจัดการเรียนรูกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา
• รองศาสตราจารยนิโลบล นิ่มกิ่งรัตน
• รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา เงารังษี
การผลิตและพัฒนากําลังคน
• รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ
• รองศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล
การศึกษากับการพัฒนาสุขภาพอนามัย
• รองศาสตราจารย ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ
• รองศาสตราจารยพฤฒิพงษ เล็กศิริรัตน
ผลสรุปเบื้องตนของแนวคิดเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคตที่ไดจากการประชุมฯ
• ดร.รุงเรือง สุขาภิรมย
• รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญณี แนรอท
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คณะผูจัดทํา
..........................................................
ที่ปรึกษา
ดร.อํารุง จันทวานิช

เลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.สมเกียรติ ชอบผล

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.รุงเรือง สุขาภิรมย

ที่ปรึกษาดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

นางสาววัฒนา อาทิตยเที่ยง

ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

ผูพิจารณาเนื้อหา
นางสาววัฒนา อาทิตยเที่ยง

ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

ผูสรุปและเรียบเรียง
นางสาวอุษา ชูชาติ

นักวิชาการศึกษา 8 ว. สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

นางสาวรุจิรา สุนทรีรัตน

นักวิชาการศึกษา 7 สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

คณะจัดทํารายงาน
นางสาววัฒนา อาทิตยเที่ยง

ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

นางสาวอุษา ชูชาติ

นักวิชาการศึกษา 8 ว. สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

นางสาวรุจิรา สุนทรีรัตน

นักวิชาการศึกษา 7 สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

นางอริศรา เล็กสรรเสริญ

นักวิชาการศึกษา 6 ว. สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

นางสาวณัฐจรีย กาญจนรจิต

นักวิชาการศึกษา 4 สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

