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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1. ศึกษาสภาพการนำ�นโยบายการวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรูส้ กู่ าร
ปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. พัฒนารูปแบบการนำ�นโยบายการวิจัยสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน และ 3. ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการนำ�นโยบายสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดำ�เนิน
การวิจยั 3 ขัน้ ตอน คือ 1. ศึกษาสภาพการนำ�นโยบายการวิจยั ฯสูก่ ารปฏิบตั โิ ดยศึกษา จากเอกสาร/งาน
วิจัย และจากรณีศึกษาแบบพหุกรณี ในสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานวิจัยประสบความสำ�เร็จและ
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คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ และ 3) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ โดย (1) การ
ทดลองใช้ในสถานศึกษา 1 แห่ง และ (2) ตรวจสอบยืนยันคุณภาพของรูปแบบด้วยการสัมมนากลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย จำ�นวน 12 คน และปรับปรุงเป็นฉบับสมบูรณ์
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. สภาพการนำ�นโยบายการวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ิ พบว่า สถานศึกษาทีป่ ระสบ
ความสำ�เร็จมีกระบวนการนำ�นโยบายการวิจัยสู่การปฏิบัติแตกต่างกันตามบริบทของสถานศึกษา ส่วน
สถานศึกษาทีป่ ฏิบตั ทิ วั่ ไปไม่มกี ระบวนการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน 2. รูปแบบการนำ�นโยบายการวิจยั ฯสูก่ ารปฏิบตั ิ
มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนนำ� ประกอบด้วย ความนำ� หลักการและวัตถุประสงค์ของรูป
แบบ ส่วนที่ 2 กระบวนการ ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน คือ การกำ�หนดเป็นนโยบายของสถานศึกษาและ
การสร้างการยอมรับ การจัดโครงสร้างงานสนับสนุนการวิจัย การจัดทำ�แผนการวิจัย การพัฒนาความรู้
และทักษะทีจ่ �ำ เป็นของครู การปฏิบตั กิ ารวิจยั และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การนิเทศกำ�กับติดตามและสร้างขวัญ
กำ�ลังใจ การประเมินผลและพัฒนางานวิจยั การสร้างเครือข่ายสนับสนุน และการสร้างวัฒนธรรมการวิจยั
ส่วนที่ 3แนวทางในการนำ�รูปแบบไปปฏิบัติ และส่วนที่ 4 ปัจจัยการนำ�รูปแบบไปปฏิบัติให้ประสบความ
สำ�เร็จ 3. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ปรากฏว่ารูปแบบมีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
กล่าวคือ ผ่านเกณฑ์การทดลองใช้รปู แบบ ทำ�ให้ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจและมีทกั ษะในการปฏิบตั งิ านวิจยั
และผ่านเกณฑ์การตรวจสอบยืนยันคุณลักษณะของรูปแบบโดยผู้มีส่วนได้เสีย
คำ�สำ�คัญ: รูปแบบ การนำ�นโยบายสู่การปฏิบัติ 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 appropriateness 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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without a clear and concise process failed. 2) This model for the implementation of the research 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

บทนำ�

การนำ�นโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ไปปฏิบัติในสถานศึกษาเป็นเรื่องสำ�คัญที่
ต้องดำ�เนินการ เนื่องจากการพัฒนาการเรียน
รู้ เป็ น กระบวนการการเปลี่ ย นพฤติ ก รรมหรื อ
ศักยภาพของพฤติกรรมให้พัฒนายิ่งขึ้น โดยรับ
มวลประสบการณ์ที่หลากหลายและเหมาะสมจน
ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรกำ�หนด และการจัดการ
เรียนรู้ครูต้องค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในขณะปฏิบตั กิ ารสอนเพือ่ ทำ�ให้การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ โดยการทำ�การทดลอง ตรวจสอบ
ผลและปรั บ วิ ธี ก ารให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลกั บ
ผูเ้ รียนมากทีส่ ดุ เป็นการนำ�ประโยชน์การวิจยั มาใช้
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน (สุวิมล
ว่องวาณิช 2553 ; ทิศนา แขมมณี และคณะ,
2544) การค้นหาแนวทางในการแก้ปญ
ั หาดังกล่าว
เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

และแก้ไขเพิ่มเติมที่กำ�หนดให้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้ (สำ�นักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้สร้างกรอบและแนวทางในการกำ�หนด
เป็นนโยบายการวิจัยและส่งเสริมการวิจัย ในปี
2553–2555 ให้สถานศึกษาในสังกัดนำ�การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไปแก้ปัญหา พัฒนาและยก
ระดับคุณภาพการศึกษาในทุกเขตพื้นที่ รวมทั้ง
กระตุ้น ปลูกฝังและปรับพฤติกรรมครูเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการวิจัยในสถานศึกษาในสังกัดให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา (สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2553) และในปีงบประมาณ 25582560 ได้ กำ � หนดทิ ศ ทางการวิ จั ย และพั ฒ นา
นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มเติม และสนับสนุนให้
ครูสามารถทำ�วิจัยด้วยการฝึกอบรมความรู้ด้าน
การวิจัย จัดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัมมนา
ระดับชาติ เผยแพร่ความรู้ด้านวิจัยบนเว็บไซต์
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สนับสนุนงบประมาณการวิจัย อย่างไรก็ตามแม้
หน่วยงานต้นสังกัดจะได้ดำ�เนินการดังกล่าวอย่าง
ชัดเจน แต่ครูก็ยังมีปัญหาในการดำ�เนินการวิจัย
เห็นได้จากการศึกษาของอรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล
(2556) พบว่าครูส่วนใหญ่มีการทำ�งานวิจัยน้อย
สาเหตุของปัญหาเกิดจากปัจจัยด้านบุคคล ซึ่งมี
ภาระงานสอนมากจึงไม่เห็นความสำ�คัญ ขาดแรง
จูงใจและขวัญกำ�ลังใจจากหน่วยงานสนับสนุนการ
วิจัย มีครูส่วนน้อยที่สนใจจริงจังแต่ก็ทำ�วิจัยเพื่อ
ต้องการทำ�ผลงานทางวิชาการ นอกจากนัน้ ยังพบ
ว่าครูไม่เข้าใจองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการวิจยั และจาก
การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการดำ�เนินการ
วิจยั ของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน พบว่า จุดอ่อนและอุปสรรคในการดำ�เนินการ
ทำ�วิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษามีหลาย
ประการ เช่น นโยบายส่งเสริมการวิจัยยังไม่ต่อ
เนือ่ ง งบประมาณของสำ�นักงานเขตพืน้ ที/่ โรงเรียน
ไม่เพียงพอ ภาระงานแทรกซ้อนของครู ครูขาดแรง
จูงใจ การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยไม่ต่อเนื่อง
การประสานงานและความร่วมมือภายในไม่เพียง
พอ การส่งเสริมนักวิจัยให้ผลิตผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องยังไม่เพียงพอ และการสร้างนักวิจัยใหม่/
บุคลากรด้านงานวิจยั ไม่เพียงพอ ฯลฯ (สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2558) แสดง
ให้เห็นว่าการนำ�นโยบายการวิจัยนี้ไปปฏิบัติต้อง
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของวร
เดช จันทรศร (2548) และ สมบัติ ธำ�รงธัญวงศ์
(2543) ทีว่ า่ การนำ�นโยบายไปปฏิบตั ใิ ห้บรรลุเป้า
หมายนัน้ มีความสำ�คัญและเป็นปัญหามากทีส่ ดุ ใน
กระบวนการกำ�หนดนโยบาย เป็นช่องว่างที่ไม่ได้
รับความสนใจ แม้นโยบายหรือโครงการทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับว่ามีความถูกต้อง เหมาะสมเพียงใดก็ตาม
ถ้าการนำ�ไปปฏิบัติไม่เป็นกระบวน นโยบายนั้นก็
ไม่ประสบความสำ�เร็จได้ จึงทำ�ให้เห็นว่าการนำ�
นโยบายการวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ิ
ในสถานศึกษาเป็นประเด็นปัญหาสำ�คัญที่ควรได้
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รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษารูปแบบการนำ�นโยบายการวิจัยเพื่อ
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นสถานศึ ก ษา
เพื่อเป็นแนวทางในการนำ�นโยบายการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการนำ�นโยบายการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพือ่ พัฒนารูปแบบการนำ�นโยบายการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลรู ป แบบ
การนำ�นโยบายการวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรูส้ กู่ าร
ปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีดำ�เนินการวิจัย
และพัฒนา ดำ�เนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หา
การนำ � นโยบายการวิ จั ย ฯสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นสถาน
ศึกษาโดยการศึกษา 1) เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ การพัฒนารูปแบบ หลักการ/แนวคิด
กระบวนการ และปั จ จั ย ในการนำ � นโยบายไป
ปฏิบัติ แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบฯ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 2) สภาพการนำ�
นโยบายการวิจยั ฯไปปฏิบตั ใิ นสถานศึกษา เป็นการ
ศึกษาแบบพหุกรณีในการนำ�นโยบายการวิจยั ฯไป
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ปฏิบัติในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 4 แห่ง
โดยการสัมภาษณ์ครู จำ�นวน 5 คน ได้แก่ ผูอ้ �ำ นวย
การสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้างา
นวิจัยฯและครูผู้สอน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบ ดำ�เนิน
การ 3 ขั้น คือ 1) ยกร่างรูปแบบฉบับที่ 1 นำ�ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1
มายกร่างเป็นรูปแบบ 2) ตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบโดยการสัมมนากลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ (Connoisseurship) จำ�นวน 9 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของรูปแบบ ในด้านความเป็นประโยชน์ ความ
เป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง และ
3) ปรับปรุง/แก้ไขรูปแบบตามข้อมูลที่ได้จากการ
สัมมนาผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินประสิทธิผลของรูป
แบบ ดำ�เนินการ 3 ขั้น คือ 1) การทดลองใช้รูป
แบบในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 1 แห่ง
เป็นเวลา 1 ภาคเรียน นำ�ผลจากการทดลองใช้
มาปรับปรุงรูปแบบ 2) การประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบโดยการ (1) ทดสอบความรู้ความ
เข้ า ใจเกี่ ยวกั บ การวิ จั ย ของครู เกณฑ์ ก ารผ่ า น
การประเมินคือมีคะแนนความก้าวหน้าจากการ
ทดสอบร้อยละ 25 (2) การประเมินทักษะการทำ�
วิจัยของครู เกณฑ์การผ่านการประเมิน คือ ความ
สามารถระดับเหมาะสมมากขึ้นไป 3) การตรวจ
สอบยืนยันคุณภาพรูปแบบ โดยการจัดสัมมนา
กลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย จำ�นวน 12 คน เป็นการ
ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมและความถูกต้อง
ของรูปแบบฯ นำ�ผลทีไ่ ด้มาปรับปรุงรูปแบบให้เป็น
ฉบับสมบูรณ์ และนำ�ไปปรับปรุงรูปแบบการนำ�
นโยบายการวิจัยฯสู่การปฏิบัติฉบับสมบูรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เอกสารสรุปสาระสำ�คัญของร่างรูปแบบ
แบบทดสอบ แนวคำ�ถามในการสัมภาษณ์ แบบ
บันทึกข้อมูล และแบบบันทึกการสังเกต
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย

1. สภาพการนำ � นโยบายการวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ิ พบว่า สถานศึกษาที่
ประสบความสำ�เร็จ มีกระบวนการนำ�นโยบายการ
วิจัยสู่การปฏิบัติแตกต่างกันตามบริบทของสถาน
ศึกษา ตามความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ
และการวางแนวทางของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ส่วนสถานศึกษาที่ปฏิบัติทั่วไป ไม่มีแนวทางหรือ
กระบวนการในการนำ�นโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างชัดเจน
2. ผลการพัฒนารูปแบบการนำ�นโยบาย
การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ใิ นสถาน
ศึกษา พบว่า รูปแบบการนำ�นโยบายการวิจัยฯสู่
การปฏิบัติ ที่พัฒนามาจากการสังเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารงานวิจัย การศึกษาในสถานศึกษา
และการสนทนากลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ มีองค์ประกอบ 4
ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ส่วนนำ� ได้แก่ ความ
นำ� หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ใช้เป็น
ทิ ศ ทางหลั ก ในการกำ � หนดกระบวนการปฏิ บั ติ
ส่วนที่ 2 กระบวนการ 9 ขั้นตอน คือ (1) การ
กำ�หนดเป็นนโยบายของสถานศึกษาและการสร้าง
การยอมรับ (2) การจัดโครงสร้างงานสนับสนุน
การวิจัย (3) การจัดทำ�แผนการวิจัย (4) การ
พัฒนาความรู้และทักษะที่จำ�เป็นของครูในการทำ�
วิจัยด้วยวิธีการที่หลากหลาย (5) การปฏิบัติการ
วิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (6) การนิเทศกำ�กับ
ติดตามและสร้างขวัญกำ�ลังใจ (7) การประเมิน
ผลและพัฒนางานวิจัย (8) การสร้างเครือข่าย
สนับสนุนการวิจัย และ (9) การสร้างวัฒนธรรม
การวิจัย ส่วนที่ 3 แนวทางในการนำ�รูปแบบสู่
การปฏิบตั ิ ได้แก่การศึกษารูปแบบให้เข้าใจ ศึกษา
บริบทสถานศึกษาของตน ประยุกต์ใช้รูปแบบและ
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ประเมินผลการใช้เพือ่ ปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสม
ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่ทำ�ให้การนำ�รูปแบบไปปฏิบัติให้
ประสบความสำ�เร็จ ได้แก่ ปัจจัยภายใน คือ ด้าน
องค์กร และด้านบุคลากร ปัจจัยภายนอก คือ การ
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เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย การสนับสนุนจากชุมชน
และการกำ�กับติดตามอย่างสม่ำ�เสมอจากหน่วย
งานต้นสังกัด นำ�เสนอดังภาพที่ 1

ผลการประเมิ
นประสิทธิจผัยลของรู
การปฏิบกษาขั
ัติใน ้นพื้นฐาน
ภาพที่ 1 รูป3.แบบการนำ
�นโยบายการวิ
เพื่อพัปฒแบบการนํ
นาการเรีายนโยบายการวิ
นรู้สู่การปฏิบจัตัยิใฯสู
นสถานศึ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการทดลองใชและตรวจสอบยืนยันคุณภาพของรูปแบบพบวา
แบบมีประสิทธิผลตามเกณฑ
หนด คือ ป1) ครูมีความรูความเข
าใจเกี่ยวกั
บการวิ
จัยฯมี จจุบันในการนำ�
1. ผลการศึ
กษา
สภาพปั
3.รูปผลการประเมิ
นประสิททธิี่กผําลของรู
าวหนาเกินรอยละ
บมาก 2) จการตรวจสอบและ
นโยบายการวิ
ยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ิ
แบบการนำ�กนโยบายการวิ
จยั 25ฯสูก่ และมี
ารปฏิทักบษะในการทํ
ตั ใิ นสถานาวิจัยฯในระดั
นคุณภาพของรู
ปแบบของผูมีสแวละตรวจ
นไดเสีย พบวารูของสถานศึ
ปแบบมีความเป
ไปได ก ษามี ก ารนำ �
กนษาประโยชน
พบว่ าเปนสถานศึ
ศึ ก ษาขั้ น พืยื้ นยัฐาน
โดยการทดลองใช้
และถูกตปองแบบพบว่ า รู ป แบบ นโยบายสู่การปฏิบัติได้ตามสภาพความรู้ ทักษะ
สอบยื น ยั นเหมาะสม
คุ ณ ภาพของรู

มีประสิทธิการอภิ
ผลตามเกณฑ์
ปรายผลที่กำ�หนด คือ 1) ครูมี ความตั้งใจและการวางแนวทางของผู้บริหาร มีทั้ง
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการวิจยั ฯมีกา้ วหน้าเกิน ส่วนที่ประสบความสำ�เร็จและที่ไม่ประสบความ
ิจัยนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
ร้อยละ 25 และมีทผูักวษะในการทำ
�วิจัยฯในระดับ สำ�เร็จ ส่วนที่ประสบความสำ�เร็จจะมีแนวทาง/
1.
ผลการศึ
ก
ษา
จจุบันในการนํ
จัยเพื�่อนโยบายสู
พัฒนาการเรีย่ กนรู
สู บั ติ ชั ด เจน ผู้
กระบวนการนำ
ารปฏิ
มาก 2) การตรวจสอบและยืนยันคุสภาพป
ณภาพของรู
ป านโยบายการวิ
บัตเิขสีองสถานศึ
พบวา คสถานศึ
ิไดตามสภาพ
แบบของผู้มการปฏิ
ีส่วนได้
ย พบว่กาษา
รูปแบบมี
วามเป็กษามี
น การนํ
บริาหนโยบายสู
ารกระตืการปฏิ
อรือร้บนัตและให้
ความสำ�คัญกับการนำ�
ความรู
 ทักษะ
ความตัง้ ใจและการวางแนวทางของผู
บริหาร มีท่กงั้ สารปฏิ
วนที่ปบ
ระสบความสํ
จ ่ไม่ประสบความ
ประโยชน์ เป็
นไปได้
เหมาะสม
และถูกต้อง
นโยบายสู
ัติมาก ส่าวเร็นที
และที่ไมประสบความสําเร็จ สวนที่ประสบความสําเร็สำจจะมี
านโยบายสูอ กระบวนการใน
�เร็แจนวทาง/กระบวนการนํ
เนื่องจากไม่มีแนวทางหรื
้ไปสูก่การปฏิ
ารปฏิ
การปฏิบตั ิชัดเจน ผูบริหารกระตือรือรนและใหความสํการนำ
าคัญกั�บนโยบายนี
การนํานโยบายสู
บัตบิมัตากิที่ชัดเจน อาจมี
อภิปรายผล
จากสถานศึากนโยบายนี
ษาไม่สามารถแปลงนโยบาย
สวนที่ไมประสบความสําเร็จเนื่องจากไมมีแนวทางหรืสาเหตุ
อกระบวนการในการนํ
้ไปสู
ผู้ วิ จั ย นำ � เสนอการอภิ ป รายผล มี ร าย สู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ บริ บ ทของ
ละเอียดดังนี้
ตนเอง เนื่องจากนโยบายต้นสังกัดกำ�หนดแนวทา
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งกว้างๆ มาให้ สถานศึกษาต้องหาวิธีการปฏิบัติ
เองหากไม่ศึกษาทำ�ความเข้าใจอย่างจริงจังก็จะ
ไม่สามารถนำ�นโยบายสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นรูป
ธรรม สอดคล้องกับการศึกษาของ วรเดช จันทรศร
(2548) และ สมบัติ ธำ�รงธัญวงศ์ (2543) เสนอ
ว่าการนำ�นโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายเป็น
ส่วนสำ�คัญและมีปญ
ั หามากทีส่ ดุ แม้นโยบายจะได้
รับการยอมรับว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใด
หากองค์กรนั้นไม่มีกระบวนการที่ดีในการปฏิบัติ
ก็ไม่ประสบความสำ�เร็จ
2. ผลการพัฒนารูปแบบการนำ�นโยบาย
การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ใิ นสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้องค์ประกอบของรูปแบบเป็น
4 ส่วน คือ 1) ส่วนนำ� 2) ส่วนกระบวนการ 9
ขั้นตอน 3) ส่วนแนวทางในการนำ�รูปแบบไปใช้
และ 4) ส่วนปัจจัยที่ทำ�ให้รูปแบบการนำ�นโยบาย
สู่การปฏิบัติประสบความสำ�เร็จ ซึ่งองค์ประกอบ
ดังกล่าว ได้รบั การยอมรับและการยืนยันจากผูท้ รง
คุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ว่ า เป็ น องค์ ป ระกอบ
ที่มีความเหมาะสม และถูกต้อง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พูลสุข หิงคานนท์ (2540), ดิเรก
วรรณเศียร (2544), บุญส่ง หาญพาณิช (2546)
และ พันธ์ทิภา สร้างช้าง (2558) ที่ศึกษาได้องค์
ประกอบของรู ป แบบใกล้เคียงกัน และผู้วิจัยมี
กระบวนการพัฒนารูปแบบ โดยการ ยกร่างรูป
แบบ ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ และตรวจ
สอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบ การพัฒนา
รูปแบบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ วิลเลอร์
(Willer,1967) ที่เสนอว่า การพัฒนารูปแบบอาจ
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือการสร้างรูปแบบ
และการหาความตรงของรูปแบบ จึงทำ�ให้ได้รูป
แบบมีองค์ประกอบที่น่าเชื่อถือ กล่าวคือ
ส่วนนำ� ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
ความนำ� หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
ความนำ� อธิบายถึงความสำ�คัญความจำ�เป็นใน
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การพั ฒนารู ป แบบการนำ � นโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของโยธิ น บุ ญ เฉลย
(2555) ที่ นำ � เสนอความนำ � เรื่ อ งเหตุ ผ ลและ
ความจำ � เป็ น ในการพั ฒ นารู ป แบบในลั ก ษณะ
เดียวกัน สำ�หรับหลักการ ใช้เป็นหลักยึดในการ
ดำ�เนินการตามกระบวนการของรูปแบบ และเป็น
ไปในลั ก ษณะเดี ยวกั น กั บ หลั ก การของรู ป แบบ
การพัฒนารูปแบบการบริหารอย่างมีส่วนร่วมของ
ศักดา สถาพรวจนา(2549) เช่น หลักความร่วม
มือ การกระจายอำ�นาจ การทำ�งานเป็นทีม และ
การสร้างแรงจูงใจ
ส่วนกระบวนการ ประกอบด้วย 9
ขั้นตอน เป็นส่วนวิธีการปฏิบัติที่สัมพันธ์กัน 7 ขั้น
ตอน และส่วนที่เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้การ
ดำ�เนินการมียั่ง ยืนยิ่งขึ้น จากการทดลองใช้รูป
แบบฯสามารถยื น ยั น ได้ ว่ า สามารถนำ � นโยบาย
การวิ จั ย ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
กระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ
พูลย์ชัย ยาวิราช (2550) เรื่องกระบวนการนำ�
นโยบายไปปฏิบัติในประเด็น การตีความนโยบาย
การวางแผน การจัดองค์การ การดำ�เนินการ และ
ศักดา สถาพรวจนา(2549) ในประเด็น ทักษะ
และค่านิยมที่จำ�เป็นของบุคคล การจัดโครงสร้าง
องค์การ การบริหารงานบุคคล
ส่วนแนวทางในการนำ�รูปแบบการนำ�
นโยบายการวิจยั ฯสูก่ ารปฏิบตั ิ ผูว้ จิ ยั เสนอให้ศกึ ษา
คู่มือปฏิบัติงานในการนำ�รูปแบบฯไปใช้ให้ชัดเจน
โดยวิเคราะห์รูปแบบและบริบทสถานศึกษาของ
ตนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อประยุกต์ใช้รูปแบบ
ให้เหมาะสม และประเมิน ผลการใช้รูปแบบเพื่อ
ปรับปรุง ถ้าขาดความเข้าใจในตัวรูปแบบ และ
ขาดความเข้าใจในบริบทของตนจะทำ�ให้การนำ�
ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางของตนล้มเหลวได้ง่าย
สอดคล้องกับแนวทางในการนำ�รูปแบบไปใช้ของ
เบอร์แมน (Berman, 1978) ได้เสนอว่าความ
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สำ � เร็ จของหน่ ว ยงานระดับปฏิบัติ คือ การปรับ
เปลี่ยนการดำ�เนินการในแนวทางของตนเอง โดย
การแปลงเป็นนโยบายของตน ศึกษาทำ�ความเข้าใจ
ให้ชัดเจน แสวงหาวิธีการในการปรับแนวทางใน
การปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติให้ความสำ�คัญและพร้อม
ที่จะปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง
ส่ ว นปั จ จั ย ที่ ทำ � ให้ รู ป แบบการนำ �
นโยบายการวิจัยฯสู่การปฏิบัติให้ประสบความ
สำ�เร็จ ผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในคือ ผู้
บริ ห ารมี ค วามรู้ ค วามสามารถ ที ม งาน/ครู มี
ความตั้งใจและช่วยเหลือการปฏิบัติการวิจัยของ
เพื่อนครูด้วยกัน พัฒนาความรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
ได้อย่างต่อเนื่อง ทำ�คู่มือการทำ�วิจัยฯเป็นแบบ
ฝึกพื้นฐานง่ายๆ และกำ�กับติดตามนิเทศอย่าง
สม่ำ�เสมอ ส่วนปัจจัยภายนอกคือ การสนับสนุน
ให้เข้าร่วมเวทีเสนอผลงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เผยแพร่งานวิจัยระหว่างครูด้วยกันในเวที
ระดับต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ชุมชน หน่วยงาน องค์กร ปัจจัยความสำ�เร็จดัง
กล่าวนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ นากามูระและ
สมอลวูด (Nakamura and Smallwood,1980)
ที่พบว่า ปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จของ
การนำ�นโยบายไปปฏิบัติ คือ ผู้ที่นำ�นโยบายไป
ปฏิบตั ิ ประชาชนกลุม่ เป้าหมาย กลุม่ ผลประโยชน์
อื่นๆ และสอดคล้องกับการศึกษาของจินตนา
ศักดิ์ภู่อร่าม (2545), วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
(2547) ซึ่ งศึ ก ษาได้ปัจ จัยและเงื่อ นไขที่ทำ�ให้
การนำ�รูปแบบไปใช้ประสบความสำ�เร็จในลักษณะ
ใกล้เคียงกัน
3. ผลการศึกษากระบวนการนำ�นโยบาย
สู่การปฏิบัติ ได้กระบวนการ 9 ขั้นตอน โดย
ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการตามแนวทางการใช้รูปแบบ
มีการชี้แนะจากผู้บริหารและผู้ช่วยนักวิจัยตลอด
ช่วงการทดลอง ในกระบวนการดังกล่าวนีผ้ วู้ จิ ยั ขอ
อภิปรายผลในส่วนที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
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1. ขั้นการกำ�หนดเป็นนโยบายของสถาน
ศึกษาและสร้างการยอมรับ พบว่า กิจกรรมสำ�คัญ
คื อ จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น และจั ด ทำ �
แนวทางและมาตรการสนับสนุนส่งเสริม ในการ
ทดลองใช้รปู แบบผูว้ จิ ยั ได้จดั ให้ครูทกุ คนมีสว่ นร่วม
ทั้งการประชุม และการจัดมาตรการสนับสนุนที่
เหมาะสมเอือ้ ต่อการศึกษาร่วมกัน ทำ�ให้เกิดความ
ร่วมมือช่วยเหลือและยอมรับกันในการดำ�เนินการ
วิจัย สอดคล้องกับการศึกษาของซาบาเตียร์ และ
แมสมาเนียน (Sabatier and Mazmanian,1983)
ทีเ่ สนอว่าฝ่ายบริหารจะต้องพยายามแสดงให้เห็น
ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามนโยบายนั้น และ
สิ่งที่สำ�คัญคือการสร้างความผูกพันให้ข้าราชการ
ในหน่ ว ยปฏิ บั ติ สามารถที่ จ ะทำ � ให้ ผู้ ที่ ไ ม่ ย อม
ปฏิบตั ติ ามเปลีย่ นพฤติกรรมมาให้ความร่วมมือได้
2. ขั้ น การจั ด โครงสร้ า งงานสนั บ สนุ น
การดำ�เนินการวิจัย พบว่า โครงสร้างสนับสนุน
เป็ น องค์ ป ระกอบสำ � คั ญ ซึ่ ง โรงเรี ย นที่ จ ะนำ � ไป
ประยุกต์ใช้ต้องจัดให้เหมาะสมกับบริบทของตน
ในการทำ�ลองใช้รปู แบบผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ กิจกรรมสำ�คัญ
คือ การกำ�หนดบุคลากรเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อทำ�
หน้าที่ชี้แนะ(Coaching)การพัฒนางานวิจัย โดย
ผู้วิจัยได้พัฒนาความรู้ ทักษะในการทำ�วิจัยจน
สามารถชี้แนะการดำ�เนินการตามรูปแบบได้อย่าง
มีประสิทธิผล เกิดความรักความผูกพันกันจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นในทุกโอกาสอยู่เสมอ สอดคล้องกับ เกอร์สตัน
(Gerston, 1983) ที่ศึกษาพบว่าควรจัดตั้งหน่วย
งานและบุคลากรใหม่เพือ่ นำ�นโยบายใหม่ไปปฏิบตั ิ
หรือมอบหมายให้หน่วยงานและบุคลากรที่มีอยู่
นำ�นโยบายไปปฏิบัติ ใช้การชี้แนะตลอดช่วงการ
ทดลองใช้รูปแบบนั้น
3. การพัฒนาความรู้และทักษะที่จำ�เป็น
ของครูในการทำ�การวิจยั พบว่า กิจกรรมสำ�คัญคือ
การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะทีจ่ �ำ เป็นในการปฏิบตั ิ
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งานวิจัย ที่ต้องทำ�ให้ครูเข้าใจ เห็นความสำ�คัญ
และสามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ สอดคล้องกับการ
พัฒนาบุคลากรของเบอร์แมน (Berman,1978)
ที่เสนอว่าต้องแสวงหาวิธีที่จะปรับพฤติกรรมของ
ตัวผูป้ ฏิบตั ิ ให้เข้ากับแนวทางในการปฏิบตั หิ รือเข้า
กับแผนและโครงการนัน้ ๆ ด้วย และสอดคล้องกับ
บันเคอร์ (Bunker,1989) ได้เสนอว่า กระบวนการ
นำ�นโยบายไปปฏิบัติต้องระบุถึงทักษะที่จำ�เป็น
และบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหรือผู้ใช้นโยบาย
นั้นโดยชัดเจน
4. การปฏิบัติการวิจัยและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พบว่า กิจกรรมสำ�คัญของกระบวนการ
นี้ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็น
กัลยาณมิตรทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ทำ � ให้ เ กิ ด ความรู้ ใ หม่ เกิ ด แนวปฏิ บั ติ ใ หม่ ที่
ดี ก ว่ า การดำ � เนิ น การดั ง กล่ า วทำ � ให้ เ กิ ด การ
พัฒนางานวิจัยได้ผลดี สอดคล้องกับ เบอร์แมน
(Berman,1978) ที่เสนอว่าต้องแสวงหาวิธีที่จะ
ปรับพฤติกรรมของตัวผู้ปฏิบัติ ให้เข้ากับแนวทาง
ในการปฏิบัติหรือเข้ากับแผน และโครงการนั้นๆ
5. การสร้ า งเครื อ ข่ า ยสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานวิจัยและการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย
การวิจัยพบว่า กิจกรรมสำ�คัญคือ การสร้างเครือ
ข่ายครูนักวิจัยในสถานศึกษา การเผยแพร่ผลงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมสอดคล้องกับแนวคิด
ของชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ (2549) ว่าในการ
สร้างเครือข่ายการวิจัย ต้องมี มีองค์กรประสาน
งานเพื่ อ ทำ � หน้ า ที่ ก ระตุ้ น การทำ � งานวิ จั ย การ
ประสานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การ
สนับสนุนงานวิจัย มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวิจัย
ร่วมกันอย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง ฯลฯ สำ�หรับ
การสร้างวัฒนธรรมการวิจยั พบว่า กิจกรรมสำ�คัญ
ของกระบวนการนีค้ อื การแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ย่าง
สม่ำ�เสมอ การกำ�หนดวิธีการปฏิบัติการวิจัยที่ดี
และลงมือปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต มีการเสริมพลัง
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ความสำ � เร็ จ ของที ม งานฯลฯ การดำ � เนิ น การ
ลักษณะนีเ้ ป็นไปตามความหมาย และลักษณะของ
วัฒนธรรมองค์การตามการศึกษาของสมจินตนา
คุม้ ภัย (2553) กล่าวคือ วัฒนธรรมองค์การ หมาย
ถึง ความเชือ่ ค่านิยม ทัศนคติ ปทัสถาน ความคาด
หวังที่องค์การกำ�หนดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแบบแผน
สำ�หรับการปฏิบัติร่วมกันในองค์การ แสดงออก
มาเป็นพฤติกรรมเพือ่ ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้องค์กรอยู่รอด
หรือประสบความสำ�เร็จ ซึ่งวัฒนธรรมองค์การมี
ลักษณะเป็นรูปธรรม และนามธรรมที่ฝังลึกแล้ว
แสดงเป็นพฤติกรรมโดยไม่รตู้ วั วัฒนธรรมองค์การ
มีความมั่นคงยาวนานแต่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ อย่างไรก็ตาม การดำ�เนินกิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายสนับสนุนและวัฒนธรรมการวิจัย ผู้วิจัย
มีข้อจำ�กัดด้านเวลาในการดำ�เนินการ เนื่องจาก
เป็นการทดลองใช้รูปแบบระยะสั้นเพียง 1 ภาค
เรี ย น จึ ง ยั ง ไม่ ป รากฏผลเชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ ชั ด เจน
เนื่ อ งจากเป็ น การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมและ
กิจวัตรประจำ�วันที่ทำ�มาจนเคยชินของบุคลากร
ในสถานศึกษา บันเคอร์ (Bunker, 1989) ก็ได้
กล่าวถึงประเด็นนี้อย่างชัดเจนว่าการนำ�นโยบาย
สู่การปฏิบัติเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
องค์การ/การเปลีย่ นแปลงงานกิจวัตรขององค์การ
เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบ
ด้วย 1) ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 3) ข้อเสนอแนะ
สำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัย
ไปใช้
1.1 การนำ�รูปแบบนี้ไปใช้ ควรดำ�เนิน
การตามคู่มือรูปแบบการนำ�นโยบายการวิจัยเพื่อ
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พัฒนาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาให้
ครบองค์ประกอบของรูปแบบ ในส่วนการปฏิบัติ
ตามวิธีการของแต่ละกระบวนการ ให้พิจารณา
ดำ�เนินการตามบริบทและความพร้อมของสถาน
ศึกษา
1.2 ในการทดลองใช้รูปแบบนี้ บุคคล
ที่ มี บ ทบาทสำ � คั ญ มาก คื อ ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ จั ย ที่ ทำ �
หน้าที่ชี้แนะ (Coaching) คณะครูในสถานศึกษา
ให้สามารถดำ�เนินการวิจัยตามรูปแบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้บริหารควรคัดเลือกบุคคล
ที่มีจิตใจสาธารณะและมีความรู้ความสามารถ
ในการสื่ อ สาร มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ดี สามารถจั ด
กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบตั งิ านวิจยั
ของครูได้เหมาะสม และกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันสามารถยกระดับการเรียนรู้ของครู
และคุณภาพการทำ�งานวิจัยได้ดี ดังนั้น ผู้บริหาร
ควรศึ ก ษาและพั ฒนากระบวนการแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ในหลายลักษณะที่สอดคล้องกับสภาพและ
บริบทของตน
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาฯ ควรพิ จ ารณา
กำ�หนดกรอบการประเมิน ผลการปฏิบัติงานและ
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ตั ว ชี้ วั ด ร่ ว มของสถานศึ ก ษาในระดั บ ชาติ แ ละ
ระดับจังหวัด โดยใช้การนำ�นโยบายการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา
2.2 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ควรกำ�หนดและ
สนับสนุนส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการวิจยั และ
การสร้างเครือข่ายครูนักวิจัย ในแผนพัฒนาการ
ศึกษาทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดให้ชัดเจน
และเป็นระยะยาว
3. ข้อเสนอสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ผู้ วิ จั ย ได้ นำ � รู ป แบบการวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรูท้ พี่ ฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้ในสถาน
ศึกษาขนาดใหญ่ ดังนัน้ ควรศึกษาวิจยั โดยประยุกต์
ใช้รูปแบบการนำ�นโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก
3.2 การทดลองใช้รูปแบบฯในการวิจัย
ครั้งนี้ดำ�เนินการเพียง 1 ภาคเรียน กระบวนการ
บางส่วนอาจยังไม่ปรากฏผล ดังนัน้ ควรศึกษาวิจยั
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างเครือข่ายสนับสนุนงาน
วิจัยในสถานศึกษา และการสร้างวัฒนธรรมการ
วิจัยในสถานศึกษา
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