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บทคัดย่อ
การวจิยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1. ศกึษาสภาพการนำานโยบายการวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูสู้ก่าร

ปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. พัฒนารูปแบบการนำานโยบายการวิจัยสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน และ 3. ประเมนิประสทิธิผลรปูแบบการนำานโยบายสูก่ารปฏบิตัใินสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดำาเนนิ
การวจัิย 3 ขัน้ตอน คือ 1. ศกึษาสภาพการนำานโยบายการวจิยัฯสูก่ารปฏบิตัโิดยศกึษา จากเอกสาร/งาน
วิจัย และจากรณีศึกษาแบบพหุกรณี ในสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานวิจัยประสบความสำาเร็จและ
สถานศึกษาที่ปฏิบัติได้ทั่วไปซึ่งตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล และ ส่วนภูมิภาคที่มีบริบทแตกต่างกัน 2. พัฒนา
รูปแบบ โดยนำาข้อมูลจากการศึกษาสภาพมายกร่างรูปแบบ และจัดสัมมนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 9 
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คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ และ 3) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ โดย (1) การ
ทดลองใช้ในสถานศึกษา 1 แห่ง และ (2) ตรวจสอบยืนยันคุณภาพของรูปแบบด้วยการสัมมนากลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย จำานวน 12 คน และปรับปรุงเป็นฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. สภาพการนำานโยบายการวจิยัเพ่ือพัฒนาการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบัิต ิพบวา่ สถานศกึษาทีป่ระสบ
ความสำาเร็จมีกระบวนการนำานโยบายการวิจัยสู่การปฏิบัติแตกต่างกันตามบริบทของสถานศึกษา ส่วน
สถานศกึษาทีป่ฏบิติัท่ัวไปไมม่กีระบวนการปฏบัิติทีช่ดัเจน 2. รปูแบบการนำานโยบายการวจิยัฯสูก่ารปฏบิตั ิ
มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนนำา ประกอบด้วย ความนำา หลักการและวัตถุประสงค์ของรูป
แบบ ส่วนที่ 2 กระบวนการ ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน คือ การกำาหนดเป็นนโยบายของสถานศึกษาและ
การสร้างการยอมรับ การจัดโครงสร้างงานสนับสนุนการวิจัย การจัดทำาแผนการวิจัย การพัฒนาความรู้
และทกัษะทีจ่ำาเปน็ของคร ูการปฏิบติัการวจิยัและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การนิเทศกำากบัตดิตามและสรา้งขวญั
กำาลงัใจ การประเมนิผลและพัฒนางานวจิยั การสรา้งเครอืขา่ยสนบัสนนุ และการสรา้งวฒันธรรมการวจิยั 
ส่วนที่ 3แนวทางในการนำารูปแบบไปปฏิบัติ และส่วนที่ 4 ปัจจัยการนำารูปแบบไปปฏิบัติให้ประสบความ
สำาเร็จ 3. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ปรากฏว่ารูปแบบมีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำาหนด 
กลา่วคอื ผ่านเกณฑก์ารทดลองใช้รปูแบบ ทำาให้ครูมีความรูค้วามเข้าใจและมทีกัษะในการปฏบิตังิานวิจยั 
และผ่านเกณฑ์การตรวจสอบยืนยันคุณลักษณะของรูปแบบโดยผู้มีส่วนได้เสีย

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบ การนำานโยบายสู่การปฏิบัติ นโยบายการวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้

Abstract
The purposes of this research were: 1) to study the implementation of the research 

for learning development policy toward practice in basic education schools ; 2) to develop 
a model for the implementation of the research policy toward practice ; and 3) to assess 
the effectiveness of the model implementation of the research policy toward practice. The 
methodology of this research was divided into 3 following steps: The first step was a study 
the situation in the implementation of the research for learning development policy toward 
practice in basic education schools from documents/research and multi-case studies. The 
second step was to develop a model from data obtained from the first step. A model was 
drafted, a seminar among a group of experts was held to examine the model’s appropriate-
ness and then a model was adjusted in accordance with experts’ suggestions. And the third 
step was to assess the model’s effectiveness by 1) experimenting in a school ; 2) examining 
and 3) verifying the model’s quality by organizing a seminar among stakeholders.

The research’s findings were as follows: 1) Schools that implemented the research 
in line with their contexts were successful while schools that implemented the research 
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บทนำา
การนำานโยบายการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ไปปฏิบัติในสถานศึกษาเป็นเรื่องสำาคัญที่
ต้องดำาเนินการ เนื่องจากการพัฒนาการเรียน
รู้ เป็นกระบวนการการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ
ศักยภาพของพฤติกรรมให้พัฒนาย่ิงขึ้น โดยรับ
มวลประสบการณ์ที่หลากหลายและเหมาะสมจน
ทำาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ตามหลักสูตรกำาหนด และการจัดการ 
เรียนรู้ครูต้องค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในขณะปฏบัิตกิารสอนเพ่ือทำาใหก้ารเรยีนการสอน
มีประสิทธิภาพ โดยการทำาการทดลอง ตรวจสอบ 
ผลและปรับวิ ธี การ ให้ เกิ ดประสิท ธิผลกับ 
ผูเ้รยีนมากทีส่ดุ เป็นการนำาประโยชน์การวจิยัมาใช้ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน (สุวิมล  
ว่องวาณิช 2553 ; ทิศนา แขมมณี และคณะ, 
2544) การคน้หาแนวทางในการแกปั้ญหาดังกลา่ว 
เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

และแก้ไขเพิ่มเติมที่กำาหนดให้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้ (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้สร้างกรอบและแนวทางในการกำาหนด
เป็นนโยบายการวิจัยและส่งเสริมการวิจัย ในปี 
2553–2555 ให้สถานศึกษาในสังกัดนำาการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไปแก้ปัญหา พัฒนาและยก
ระดับคุณภาพการศึกษาในทุกเขตพื้นที่ รวมทั้ง
กระตุ้น ปลูกฝังและปรับพฤติกรรมครูเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการวิจัยในสถานศึกษาในสังกัดให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน, 2553) และในปีงบประมาณ 2558-
2560 ได้กำาหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มเติม และสนับสนุนให้
ครูสามารถทำาวิจัยด้วยการฝึกอบรมความรู้ด้าน
การวิจัย จัดเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ สัมมนา
ระดับชาติ เผยแพร่ความรู้ด้านวิจัยบนเว็บไซต์ 

without a clear and concise process failed. 2) This model for the implementation of the re-
search for learning development policy toward practice comprises 4 parts: Introductory Part, 
consisting of introduction, model’s principles and model’s objectives ; Process-Related Part, 
consisting of 9 steps which are: to adopt and accept the research for learning development 
policy as the school’s policy ; to set up the research plan ; to develop knowledge and skills 
necessary for teachers ; to conduct the research and exchange knowledge ; to supervise, 
follow-up, and build morale ; to conduct research assessment and development ; to build 
the supporting network ; and to create the research culture ; Model Implementation Part ; 
and Success Factors Part. 3) The model’s effectiveness was assessed and it was found that 
model was effective in line with the criteria set. After the course the criteria was set. It made 
sure teachers had the Knowledge, understanding and necessary research skills. The course 
had organizers desired criteria and attributes and follows the set model.

Keywords: Model, implementation of policy toward practice, research policy, learning  
development 
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สนับสนุนงบประมาณการวิจัย อย่างไรก็ตามแม้
หน่วยงานต้นสังกัดจะได้ดำาเนินการดังกล่าวอย่าง
ชัดเจน แต่ครูก็ยังมีปัญหาในการดำาเนินการวิจัย 
เห็นได้จากการศึกษาของอรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล 
(2556) พบว่าครูส่วนใหญ่มีการทำางานวิจัยน้อย 
สาเหตุของปัญหาเกิดจากปัจจัยด้านบุคคล ซึ่งมี
ภาระงานสอนมากจึงไม่เห็นความสำาคัญ ขาดแรง
จงูใจและขวญักำาลังใจจากหนว่ยงานสนบัสนนุการ
วิจัย มีครูส่วนน้อยที่สนใจจริงจังแต่ก็ทำาวิจัยเพื่อ
ตอ้งการทำาผลงานทางวชิาการ นอกจากนัน้ยังพบ
วา่ครูไมเ่ขา้ใจองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการวจิยั และจาก
การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการดำาเนินการ
วจิยัของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืน
ฐาน พบวา่ จุดออ่นและอปุสรรคในการดำาเนนิการ
ทำาวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษามีหลาย
ประการ เช่น นโยบายส่งเสริมการวิจัยยังไม่ต่อ
เนือ่ง งบประมาณของสำานักงานเขตพ้ืนที/่โรงเรยีน
ไมเ่พยีงพอ ภาระงานแทรกซอ้นของคร ูครขูาดแรง
จูงใจ การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยไม่ต่อเนื่อง 
การประสานงานและความร่วมมือภายในไม่เพียง
พอ การส่งเสริมนักวิจัยให้ผลิตผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องยังไม่เพียงพอ และการสร้างนักวิจัยใหม่/
บคุลากรดา้นงานวจิยัไมเ่พยีงพอ ฯลฯ (สำานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน, 2558) แสดง
ให้เห็นว่าการนำานโยบายการวิจัยนี้ไปปฏิบัติต้อง
ปรับปรุงแก้ไข สอดคล้องกับการศึกษาของวร
เดช จันทรศร (2548) และ สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ 
(2543) ทีว่า่ การนำานโยบายไปปฏิบตัใิหบ้รรลเุปา้
หมายนัน้ มคีวามสำาคญัและเป็นปญัหามากท่ีสดุใน
กระบวนการกำาหนดนโยบาย เป็นช่องว่างที่ไม่ได้
รบัความสนใจ แมน้โยบายหรอืโครงการทีไ่ด้รบัการ
ยอมรับว่ามีความถูกต้อง เหมาะสมเพียงใดก็ตาม 
ถ้าการนำาไปปฏิบัติไม่เป็นกระบวน นโยบายนั้นก็
ไม่ประสบความสำาเร็จได้ จึงทำาให้เห็นว่าการนำา
นโยบายการวจัิยเพ่ือพัฒนาการเรยีนรูสู้ก่ารปฏิบตัิ
ในสถานศึกษาเป็นประเด็นปัญหาสำาคัญที่ควรได้

รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษารูปแบบการนำานโยบายการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
เพื่อเป็นแนวทางในการนำานโยบายการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการนำานโยบายการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. เพือ่พฒันารปูแบบการนำานโยบายการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. เพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบ
การนำานโยบายการวิจัยเพือ่พฒันาการเรยีนรูสู่้การ
ปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีดำาเนินการวิจัย

และพัฒนา ดำาเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน คือ

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหา
การนำานโยบายการวิจัยฯสู่การปฏิบัติในสถาน
ศึกษาโดยการศึกษา 1) เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ การพัฒนารูปแบบ หลักการ/แนวคิด 
กระบวนการ และปัจจัยในการนำานโยบายไป
ปฏิบัติ แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบฯ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 2) สภาพการนำา
นโยบายการวจิยัฯไปปฏบิตัใินสถานศกึษา เปน็การ
ศกึษาแบบพหกุรณใีนการนำานโยบายการวจิยัฯไป
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ปฏิบัติในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 4 แห่ง 
โดยการสมัภาษณค์ร ูจำานวน 5 คน ได้แก ่ผูอ้ำานวย
การสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้างา
นวิจัยฯและครูผู้สอน 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบ ดำาเนิน
การ 3 ขั้น คือ 1) ยกร่างรูปแบบฉบับที่ 1 นำาผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 
มายกร่างเป็นรูปแบบ 2) ตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบโดยการสมัมนากลุม่ผูเ้ช่ียวชาญ (Connois-
seurship) จำานวน 9 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของรูปแบบ ในด้านความเป็นประโยชน์ ความ
เป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง และ 
3) ปรับปรุง/แก้ไขรูปแบบตามข้อมูลที่ได้จากการ
สัมมนาผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินประสิทธิผลของรูป
แบบ ดำาเนินการ 3 ขั้น คือ 1) การทดลองใช้รูป
แบบในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 1 แห่ง 
เป็นเวลา 1 ภาคเรียน นำาผลจากการทดลองใช้
มาปรับปรุงรูปแบบ 2) การประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบโดยการ (1) ทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการวิจัยของครู เกณฑ์การผ่าน
การประเมินคือมีคะแนนความก้าวหน้าจากการ
ทดสอบร้อยละ 25 (2) การประเมินทักษะการทำา
วิจัยของครู เกณฑ์การผ่านการประเมิน คือ ความ
สามารถระดับเหมาะสมมากขึ้นไป 3) การตรวจ
สอบยืนยันคุณภาพรูปแบบ โดยการจัดสัมมนา
กลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย จำานวน 12 คน เป็นการ
ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมและความถูกตอ้ง
ของรปูแบบฯ นำาผลทีไ่ด้มาปรับปรงุรปูแบบใหเ้ปน็
ฉบับสมบูรณ์ และนำาไปปรับปรุงรูปแบบการนำา
นโยบายการวิจัยฯสู่การปฏิบัติฉบับสมบูรณ์

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เอกสารสรุปสาระสำาคัญของร่างรูปแบบ 
แบบทดสอบ แนวคำาถามในการสัมภาษณ์ แบบ
บันทึกข้อมูล และแบบบันทึกการสังเกต 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย
1. สภาพการนำานโยบายการวิจัยเพื่อ

พฒันาการเรยีนรูสู่้การปฏบิตั ิพบว่า สถานศกึษาที่
ประสบความสำาเรจ็ มกีระบวนการนำานโยบายการ
วิจัยสู่การปฏิบัติแตกต่างกันตามบริบทของสถาน
ศึกษา ตามความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ
และการวางแนวทางของผู้บริหารสถานศึกษา 
ส่วนสถานศึกษาที่ปฏิบัติทั่วไป ไม่มีแนวทางหรือ
กระบวนการในการนำานโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างชัดเจน 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการนำานโยบาย
การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตัใินสถาน
ศึกษา พบว่า รูปแบบการนำานโยบายการวิจัยฯสู่
การปฏิบัติ ที่พัฒนามาจากการสังเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารงานวิจัย การศึกษาในสถานศึกษา
และการสนทนากลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ มีองคป์ระกอบ 4 
ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ส่วนนำา ได้แก่ ความ
นำา หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ใช้เป็น
ทิศทางหลักในการกำาหนดกระบวนการปฏิบัติ 
ส่วนที่ 2 กระบวนการ 9 ขั้นตอน คือ (1) การ
กำาหนดเปน็นโยบายของสถานศกึษาและการสรา้ง
การยอมรับ (2) การจัดโครงสร้างงานสนับสนุน
การวิจัย (3) การจัดทำาแผนการวิจัย (4) การ
พัฒนาความรู้และทักษะท่ีจำาเป็นของครูในการทำา
วิจัยด้วยวิธีการที่หลากหลาย (5) การปฏิบัติการ
วิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (6) การนิเทศกำากับ
ติดตามและสร้างขวัญกำาลังใจ (7) การประเมิน
ผลและพัฒนางานวิจัย (8) การสร้างเครือข่าย
สนับสนุนการวิจัย และ (9) การสร้างวัฒนธรรม
การวิจัย ส่วนที่ 3 แนวทางในการนำารูปแบบสู่
การปฏบิตั ิไดแ้กก่ารศกึษารปูแบบใหเ้ขา้ใจ ศกึษา
บริบทสถานศึกษาของตน ประยุกต์ใช้รูปแบบและ
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ประเมนิผลการใชเ้พ่ือปรบัปรงุรปูแบบให้เหมาะสม 
ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่ทำาให้การนำารูปแบบไปปฏิบัติให้
ประสบความสำาเร็จ ได้แก่ ปัจจัยภายใน คือ ด้าน
องคก์ร และดา้นบคุลากร ปจัจยัภายนอก คือ การ

เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย การสนับสนุนจากชุมชน 
และการกำากับติดตามอย่างสม่ำาเสมอจากหน่วย
งานต้นสังกัด นำาเสนอดังภาพที่ 1

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

3.   ผลการประเมินประสิทธผิลของรูปแบบการนํานโยบายการวิจัยฯสูการปฏิบัติใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยการทดลองใชและตรวจสอบยืนยันคุณภาพของรูปแบบพบวา  
รูปแบบมีประสิทธผิลตามเกณฑที่กําหนด คือ  1)  ครูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยฯมี
กาวหนาเกินรอยละ 25   และมทีักษะในการทําวิจัยฯในระดับมาก  2)  การตรวจสอบและ
ยืนยันคุณภาพของรูปแบบของผูมีสวนไดเสีย  พบวารูปแบบมีความเปนประโยชน  เปนไปได  
เหมาะสม  และถูกตอง  

การอภิปรายผล 
ผูวิจัยนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัย  มีรายละเอียดดังนี ้
1.  ผลการศึกษา สภาพปจจุบันในการนํานโยบายการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูสู

การปฏิบัติของสถานศึกษา  พบวา  สถานศึกษามีการนํานโยบายสูการปฏิบัติไดตามสภาพ
ความรู  ทักษะ  ความตัง้ใจและการวางแนวทางของผูบรหิาร  มีทัง้สวนที่ประสบความสําเร็จ
และที่ไมประสบความสําเร็จ  สวนที่ประสบความสําเร็จจะมีแนวทาง/กระบวนการนํานโยบายสู
การปฏิบัติชัดเจน  ผูบริหารกระตือรือรนและใหความสําคัญกับการนํานโยบายสูการปฏิบัติมาก  
สวนที่ไมประสบความสําเร็จเนื่องจากไมมีแนวทางหรือกระบวนการในการนํานโยบายนี้ไปสู

ภ�พที่ 1 รูปแบบการนำานโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูป
แบบการนำานโยบายการวจัิยฯสูก่ารปฏิบติัในสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการทดลองใช้และตรวจ
สอบยืนยันคุณภาพของรูปแบบพบว่า รูปแบบ
มีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำาหนด คือ 1) ครูมี
ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัการวจัิยฯมีกา้วหน้าเกนิ
ร้อยละ 25 และมีทักษะในการทำาวิจัยฯในระดับ
มาก 2) การตรวจสอบและยืนยันคุณภาพของรูป
แบบของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่ารูปแบบมีความเป็น
ประโยชน์ เป็นไปได้ เหมาะสม และถูกต้อง 

อภิปรายผล
ผู้วิจัยนำาเสนอการอภิปรายผล มีราย

ละเอียดดังนี้

1. ผลการศึกษา สภาพปัจจุบันในการนำา
นโยบายการวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูสู้ก่ารปฏิบตัิ
ของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษามีการนำา
นโยบายสู่การปฏิบัติได้ตามสภาพความรู้ ทักษะ 
ความตั้งใจและการวางแนวทางของผู้บริหาร มีทั้ง
ส่วนที่ประสบความสำาเร็จและที่ไม่ประสบความ
สำาเร็จ ส่วนที่ประสบความสำาเร็จจะมีแนวทาง/
กระบวนการนำานโยบายสู่การปฏิบัติชัดเจน ผู้
บริหารกระตือรือร้นและให้ความสำาคัญกับการนำา
นโยบายสู่การปฏิบัติมาก ส่วนที่ไม่ประสบความ
สำาเร็จเนื่องจากไม่มีแนวทางหรือกระบวนการใน
การนำานโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน อาจมี
สาเหตุจากสถานศึกษาไม่สามารถแปลงนโยบาย
สู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของ
ตนเอง เนื่องจากนโยบายต้นสังกัดกำาหนดแนวทา
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งกว้างๆ มาให้ สถานศึกษาต้องหาวิธีการปฏิบัติ
เองหากไม่ศึกษาทำาความเข้าใจอย่างจริงจังก็จะ
ไมส่ามารถนำานโยบายสูก่ารปฏิบตัไิดอ้ย่างเปน็รปู
ธรรม สอดคล้องกับการศึกษาของ วรเดช จนัทรศร 
(2548) และ สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ (2543) เสนอ
ว่าการนำานโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายเป็น
สว่นสำาคญัและมปีญัหามากทีส่ดุ แมน้โยบายจะได้
รับการยอมรับว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใด 
หากองค์กรน้ันไม่มีกระบวนการที่ดีในการปฏิบัติ 
ก็ไม่ประสบความสำาเร็จ 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการนำานโยบาย
การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิติัในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้องค์ประกอบของรูปแบบเป็น 
4 ส่วน คือ 1) ส่วนนำา 2) ส่วนกระบวนการ 9 
ขั้นตอน 3) ส่วนแนวทางในการนำารูปแบบไปใช้ 
และ 4) ส่วนปัจจัยที่ทำาให้รูปแบบการนำานโยบาย
สู่การปฏิบัติประสบความสำาเร็จ ซึ่งองค์ประกอบ
ดงักลา่ว ไดรั้บการยอมรบัและการยืนยันจากผูท้รง
คุณวุฒิและผู้มีส่วนได้เสียว่าเป็นองค์ประกอบ
ที่มีความเหมาะสม และถูกต้อง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พูลสุข หิงคานนท์ (2540), ดิเรก 
วรรณเศียร (2544), บุญส่ง หาญพาณิช (2546) 
และ พันธ์ทิภา สร้างช้าง (2558) ที่ศึกษาได้องค์
ประกอบของรูปแบบใกล้เคียงกัน และผู้วิจัยมี
กระบวนการพัฒนารูปแบบ โดยการ ยกร่างรูป
แบบ ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ และตรวจ
สอบยนืยันความเหมาะสมของรปูแบบ การพัฒนา
รปูแบบดงักลา่วสอดคล้องกบัแนวคิดของ วลิเลอร์ 
(Willer,1967) ที่เสนอว่า การพัฒนารูปแบบอาจ
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือการสร้างรูปแบบ 
และการหาความตรงของรูปแบบ จึงทำาให้ได้รูป
แบบมีองค์ประกอบที่น่าเชื่อถือ กล่าวคือ 

 ส่วนนำา ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 
ความนำา หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
ความนำา อธิบายถึงความสำาคัญความจำาเป็นใน

การพัฒนารูปแบบการนำานโยบายสู่การปฏิบัติ 
สอดคล้องกับการศึกษาของโยธิน บุญเฉลย
(2555) ที่นำาเสนอความนำาเรื่องเหตุผลและ
ความจำาเป็นในการพัฒนารูปแบบในลักษณะ
เดียวกัน สำาหรับหลักการ ใช้เป็นหลักยึดในการ
ดำาเนินการตามกระบวนการของรูปแบบ และเป็น
ไปในลักษณะเดียวกันกับหลักการของรูปแบบ
การพัฒนารูปแบบการบริหารอย่างมีส่วนร่วมของ
ศักดา สถาพรวจนา(2549) เช่น หลักความร่วม
มือ การกระจายอำานาจ การทำางานเป็นทีม และ
การสร้างแรงจูงใจ 

 ส่วนกระบวนการ ประกอบด้วย 9 
ขั้นตอน เป็นส่วนวิธีการปฏิบัติที่สัมพันธ์กัน 7 ขั้น
ตอน และส่วนที่เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้การ
ดำาเนินการมียั่งยืนยิ่งข้ึน จากการทดลองใช้รูป
แบบฯสามารถยืนยันได้ว่าสามารถนำานโยบาย
การวิจัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล 
กระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ
พูลย์ชัย ยาวิราช (2550) เรื่องกระบวนการนำา
นโยบายไปปฏิบัติในประเด็น การตีความนโยบาย 
การวางแผน การจัดองค์การ การดำาเนินการ และ
ศักดา สถาพรวจนา(2549) ในประเด็น ทักษะ
และค่านิยมที่จำาเป็นของบุคคล การจัดโครงสร้าง
องค์การ การบริหารงานบุคคล 

 สว่นแนวทางในการนำารปูแบบการนำา
นโยบายการวจิยัฯสูก่ารปฏบิตั ิผูว้จิยัเสนอใหศึ้กษา
คู่มือปฏิบัติงานในการนำารูปแบบฯไปใช้ให้ชัดเจน 
โดยวิเคราะห์รูปแบบและบริบทสถานศึกษาของ
ตนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อประยุกต์ใช้รูปแบบ
ให้เหมาะสม และประเมินผลการใช้รูปแบบเพื่อ
ปรับปรุง ถ้าขาดความเข้าใจในตัวรูปแบบ และ
ขาดความเข้าใจในบริบทของตนจะทำาให้การนำา
ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางของตนล้มเหลวได้ง่าย 
สอดคล้องกับแนวทางในการนำารูปแบบไปใช้ของ 
เบอร์แมน (Berman, 1978) ได้เสนอว่าความ
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สำาเร็จของหน่วยงานระดับปฏิบัติ คือการปรับ
เปลี่ยนการดำาเนินการในแนวทางของตนเอง โดย
การแปลงเปน็นโยบายของตน ศกึษาทำาความเขา้ใจ
ให้ชัดเจน แสวงหาวิธีการในการปรับแนวทางใน
การปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติให้ความสำาคัญและพร้อม
ที่จะปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง 

 ส่วนปัจจัยที่ทำาให้รูปแบบการนำา
นโยบายการวิจัยฯสู่การปฏิบัติให้ประสบความ
สำาเร็จ ผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในคือ ผู้
บริหารมีความรู้ความสามารถ ทีมงาน/ครู มี
ความตั้งใจและช่วยเหลือการปฏิบัติการวิจัยของ
เพื่อนครูด้วยกัน พัฒนาความรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
ได้อย่างต่อเน่ือง ทำาคู่มือการทำาวิจัยฯเป็นแบบ
ฝึกพื้นฐานง่ายๆ และกำากับติดตามนิเทศอย่าง
สม่ำาเสมอ ส่วนปัจจัยภายนอกคือ การสนับสนุน
ให้เข้าร่วมเวทีเสนอผลงานวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เผยแพร่งานวิจัยระหว่างครูด้วยกันในเวที
ระดับต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ชุมชน หน่วยงาน องค์กร ปัจจัยความสำาเร็จดัง
กลา่วนี ้สอดคลอ้งกับการศึกษาของ นากามรูะและ
สมอลวูด (Nakamura and Smallwood,1980) 
ท่ีพบว่า ปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของ
การนำานโยบายไปปฏิบัติ คือ ผู้ที่นำานโยบายไป
ปฏบัิติ ประชาชนกลุม่เปา้หมาย กลุม่ผลประโยชน ์
อ่ืนๆ และสอดคล้องกับการศึกษาของจินตนา  
ศักดิ์ภู่อร่าม (2545), วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ 
(2547) ซึ่งศึกษาได้ปัจจัยและเงื่อนไขที่ทำาให้
การนำารูปแบบไปใช้ประสบความสำาเรจ็ในลกัษณะ
ใกล้เคียงกัน

3. ผลการศึกษากระบวนการนำานโยบาย
สู่การปฏิบัติ ได้กระบวนการ 9 ขั้นตอน โดย 
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามแนวทางการใช้รูปแบบ  
มีการชี้แนะจากผู้บริหารและผู้ช่วยนักวิจัยตลอด
ชว่งการทดลอง ในกระบวนการดังกลา่วนีผู้ว้จิยัขอ
อภิปรายผลในส่วนที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1. ขั้นการกำาหนดเป็นนโยบายของสถาน
ศกึษาและสรา้งการยอมรบั พบวา่ กจิกรรมสำาคญั
คือ จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดทำา
แนวทางและมาตรการสนับสนุนส่งเสริม ในการ
ทดลองใชร้ปูแบบผูว้จิยัไดจ้ดัใหค้รทูกุคนมสีว่นรว่ม 
ทั้งการประชุม และการจัดมาตรการสนับสนุนที่
เหมาะสมเอือ้ตอ่การศกึษารว่มกนั ทำาใหเ้กดิความ
รว่มมอืชว่ยเหลอืและยอมรบักนัในการดำาเนนิการ
วิจัย สอดคล้องกับการศึกษาของซาบาเตียร์ และ
แมสมาเนยีน (Sabatier and Mazmanian,1983) 
ทีเ่สนอวา่ฝา่ยบรหิารจะตอ้งพยายามแสดงใหเ้หน็
ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามนโยบายนั้น และ
สิ่งที่สำาคัญคือการสร้างความผูกพันให้ข้าราชการ
ในหน่วยปฏิบัติ สามารถท่ีจะทำาให้ผู้ที่ไม่ยอม
ปฏบิตัติามเปลีย่นพฤตกิรรมมาใหค้วามร่วมมอืได ้

2. ข้ันการจัดโครงสร้างงานสนับสนุน
การดำาเนินการวิจัย พบว่า โครงสร้างสนับสนุน
เป็นองค์ประกอบสำาคัญซึ่งโรงเรียนที่จะนำาไป
ประยุกต์ใช้ต้องจัดให้เหมาะสมกับบริบทของตน 
ในการทำาลองใชร้ปูแบบผูว้จิยัไดท้ำากจิกรรมสำาคญั
คือ การกำาหนดบุคลากรเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อทำา
หน้าที่ชี้แนะ(Coaching)การพัฒนางานวิจัย โดย
ผู้วิจัยได้พัฒนาความรู้ ทักษะในการทำาวิจัยจน
สามารถช้ีแนะการดำาเนินการตามรูปแบบได้อย่าง
มีประสิทธิผล เกิดความรักความผูกพันกันจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นในทุกโอกาสอยู่เสมอ สอดคล้องกับ เกอร์สตัน 
(Gerston, 1983) ที่ศึกษาพบว่าควรจัดตั้งหน่วย
งานและบคุลากรใหมเ่พือ่นำานโยบายใหมไ่ปปฏบิตั ิ
หรือมอบหมายให้หน่วยงานและบุคลากรที่มีอยู่
นำานโยบายไปปฏิบัติ ใช้การชี้แนะตลอดช่วงการ
ทดลองใช้รูปแบบนั้น 

3. การพัฒนาความรู้และทักษะที่จำาเป็น
ของครใูนการทำาการวิจยั พบว่า กจิกรรมสำาคญัคอื 
การพฒันาความรูแ้ละทกัษะทีจ่ำาเปน็ในการปฏบิติั
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งานวิจัย ที่ต้องทำาให้ครูเข้าใจ เห็นความสำาคัญ
และสามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ สอดคล้องกับการ
พัฒนาบุคลากรของเบอร์แมน (Berman,1978) 
ท่ีเสนอว่าต้องแสวงหาวิธีที่จะปรับพฤติกรรมของ
ตวัผูป้ฏบิตั ิใหเ้ขา้กบัแนวทางในการปฏิบติัหรอืเขา้
กับแผนและโครงการนัน้ๆ ด้วย และสอดคลอ้งกบั 
บันเคอร ์(Bunker,1989) ได้เสนอวา่ กระบวนการ
นำานโยบายไปปฏิบัติต้องระบุถึงทักษะที่จำาเป็น
และบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหรือผู้ใช้นโยบาย
นั้นโดยชัดเจน 

4. การปฏิบัติการวิจัยและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พบว่า กิจกรรมสำาคัญของกระบวนการ
นี้ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็น
กัลยาณมิตรทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ทำาให้ เกิดความรู้ ใหม่ เกิดแนวปฏิบัติ ใหม่ที่
ดีกว่า การดำาเนินการดังกล่าวทำาให้เกิดการ
พัฒนางานวิจัยได้ผลดี สอดคล้องกับ เบอร์แมน  
(Berman,1978) ที่เสนอว่าต้องแสวงหาวิธีที่จะ
ปรับพฤติกรรมของตัวผู้ปฏิบัติ ให้เข้ากับแนวทาง
ในการปฏิบัติหรือเข้ากับแผน และโครงการนั้นๆ 

5. การสร้างเครือข่ายสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานวิจัยและการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย 
การวิจัยพบว่า กิจกรรมสำาคัญคือ การสร้างเครือ
ข่ายครูนักวิจัยในสถานศึกษา การเผยแพร่ผลงาน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมสอดคล้องกับแนวคิด 
ของชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ (2549) ว่าในการ
สร้างเครือข่ายการวิจัย ต้องมี มีองค์กรประสาน
งานเพื่อทำาหน้าที่กระตุ้นการทำางานวิจัย การ
ประสานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การ
สนับสนุนงานวิจัย มีกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการวิจัย
ร่วมกันอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง ฯลฯ สำาหรับ
การสร้างวฒันธรรมการวจิยั พบวา่ กจิกรรมสำาคัญ
ของกระบวนการน้ีคือ การแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ยา่ง
สม่ำาเสมอ การกำาหนดวิธีการปฏิบัติการวิจัยที่ดี
และลงมือปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต มีการเสริมพลัง

ความสำาเร็จของทีมงานฯลฯ การดำาเนินการ
ลกัษณะนีเ้ปน็ไปตามความหมาย และลกัษณะของ
วัฒนธรรมองค์การตามการศึกษาของสมจินตนา 
คุม้ภยั (2553) กลา่วคอื วฒันธรรมองคก์าร หมาย
ถงึ ความเชือ่ คา่นยิม ทศันคต ิปทสัถาน ความคาด
หวังที่องค์การกำาหนดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแบบแผน
สำาหรับการปฏิบัติร่วมกันในองค์การ แสดงออก
มาเป็นพฤตกิรรมเพือ่ตอบสนองตอ่สภาพแวดลอ้ม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้องค์กรอยู่รอด
หรือประสบความสำาเร็จ ซึ่งวัฒนธรรมองค์การมี
ลักษณะเป็นรูปธรรม และนามธรรมที่ฝังลึกแล้ว
แสดงเปน็พฤตกิรรมโดยไมรู่ต้วัวฒันธรรมองคก์าร 
มีความมั่นคงยาวนานแต่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ อย่างไรก็ตาม การดำาเนินกิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายสนับสนุนและวัฒนธรรมการวิจัย ผู้วิจัย
มีข้อจำากัดด้านเวลาในการดำาเนินการ เนื่องจาก
เป็นการทดลองใช้รูปแบบระยะสั้นเพียง 1 ภาค
เรียน จึงยังไม่ปรากฏผลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน 
เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
กิจวัตรประจำาวันที่ทำามาจนเคยชินของบุคลากร
ในสถานศึกษา บันเคอร์ (Bunker, 1989) ก็ได้
กล่าวถึงประเด็นนี้อย่างชัดเจนว่าการนำานโยบาย
สู่การปฏิบัติเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
องคก์าร/การเปลีย่นแปลงงานกจิวตัรขององคก์าร 
เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

ข้อเสนอแนะ
ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัคร้ังนี ้ประกอบ

ด้วย 1) ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้  
2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 3) ข้อเสนอแนะ
สำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 การนำารูปแบบนี้ไปใช้ ควรดำาเนิน
การตามคู่มือรูปแบบการนำานโยบายการวิจัยเพื่อ
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พัฒนาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาให้
ครบองค์ประกอบของรูปแบบ ในส่วนการปฏิบัติ
ตามวิธีการของแต่ละกระบวนการ ให้พิจารณา
ดำาเนินการตามบริบทและความพร้อมของสถาน
ศึกษา 

1.2 ในการทดลองใช้รูปแบบนี้ บุคคล
ท่ีมีบทบาทสำาคัญมาก คือผู้ช่วยนักวิจัย ท่ีทำา
หน้าที่ชี้แนะ (Coaching) คณะครูในสถานศึกษา
ให้สามารถดำาเนินการวิจัยตามรูปแบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารควรคัดเลือกบุคคล
ท่ีมีจิตใจสาธารณะและมีความรู้ความสามารถ
ในการส่ือสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถจัด
กระบวนการพฒันาและสง่เสริมการปฏบัิติงานวจิยั
ของครูได้เหมาะสม และกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันสามารถยกระดับการเรียนรู้ของครู
และคุณภาพการทำางานวิจัยได้ดี ดังนั้นผู้บริหาร
ควรศึกษาและพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหลายลักษณะที่สอดคล้องกับสภาพและ
บริบทของตน

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

2.1 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ ควรพิจารณา
กำาหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

ตัวชี้วัดร่วมของสถานศึกษาในระดับชาติและ
ระดับจังหวัด โดยใช้การนำานโยบายการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา

2.2 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ควรกำาหนดและ
สนบัสนนุสง่เสรมิการสรา้งวฒันธรรมการวจิยั และ
การสร้างเครือข่ายครูนักวิจัย ในแผนพัฒนาการ
ศึกษาทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดให้ชัดเจน
และเป็นระยะยาว

3. ข้อเสนอสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป 

3.1 ผู้ วิจัยได้นำารูปแบบการวิจัยเพื่อ
พฒันาการเรยีนรู้ท่ีพฒันาขึน้ไปทดลองใชใ้นสถาน
ศกึษาขนาดใหญ่ ดังนัน้ควรศกึษาวิจยัโดยประยกุต์
ใช้รูปแบบการนำานโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก

3.2 การทดลองใช้รูปแบบฯในการวิจัย
ครั้งนี้ดำาเนินการเพียง 1 ภาคเรียน กระบวนการ
บางส่วนอาจยงัไมป่รากฏผล ดงันัน้ควรศกึษาวจิยั
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างเครือข่ายสนับสนุนงาน
วิจัยในสถานศึกษา และการสร้างวัฒนธรรมการ
วิจัยในสถานศึกษา 
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