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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาองคป์ระกอบ ตวัช้ีวัดการพฒันาครูดา้นการวจิยัเพือ่
พัฒนาการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 2) ศึกษา
สภาพปจัจบัุน และสภาพทีพ่งึประสงคข์องการพฒันาครดูา้นการวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้สำาหรบัสถาน
ศึกษาสงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 27 3) เพือ่ศกึษาวธิพีฒันาครดูา้นการวจิยัเพือ่
พฒันาการเรียนรู้สำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 4) เพือ่พฒันา
โปรแกรมพัฒนาครดู้านการวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู้สำาหรับสถานศกึษาสังกดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 27 การวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบ และตัวชี้วัดการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครู
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นครู จำานวน 338 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ระยะที่ 3 การศึกษาวิธีการพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27 จากแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ แล้วสังเคราะห์และ
สรุปเปน็วธิพีฒันาครูดา้นการวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้ระยะที ่4 การพฒันาโปรแกรมพฒันาครดูา้นการ
วจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู้สำาหรับสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 และ
ประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้ของโปรแกรมพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้
แบบประเมนิ แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั สถิตทิีใ่ช ้ได้แก ่คา่เฉล่ีย และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 22 ตัวชี้วัดดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ด้านการวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาการเรียนรู้ มี 2 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2 ด้านการวางแผนแก้ปัญหาหรือการเขียน
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มี 8 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมแก้ปัญหาและ
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พัฒนาการเรียนรู้ มี 4 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 4 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล มี 4 
ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 5 ด้านการสรุปผลการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ มี 3 ตัวชี้วัด 2. สภาพ
ปัจจุบันของการพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำาดับ
จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก ่การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู การวางแผนแกป้ญัหาหรอืการเขยีน
เคา้โครงการวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้การสรปุผลการแกป้ญัหาและพฒันาการเรียนรู้ การจดักจิกรรมแก้
ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาการเรียนรู้ ตามลำาดับ สภาพ
ทีพึ่งประสงคข์องการพฒันาครูด้านการวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูส้ำาหรับสถานศึกษาสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ การ
สรุปผลการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาการเรียนรู้ การ
จัดกิจกรรมแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ การวางแผนแก้ปัญหาหรือการเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ และการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตามลำาดับ 3. วิธีการพัฒนาครูด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 วิธีการ ได้แก่ 1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การฝึกอบรม 3) 
การสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง 4) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. การ
พฒันาโปรแกรมพฒันาครดูา้นการวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 4.1 โปรแกรมพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำาหรับสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประกอบด้วย 1) บทนำา 2) หลักการและ
เหตุผล 3) ความมุ่งหมาย 4) ผู้เข้ารับการพัฒนา 5) ระยะเวลา 6) โครงสร้าง ขอบข่ายเนื้อหา 7) วิธีการ
พัฒนา 8) สื่อ และ 9) การวัดและการประเมินผล ขอบข่ายเนื้อหาประกอบด้วย 5 โมดูล ได้แก่ โมดูล 1 
ดา้นการวเิคราะหป์ญัหาและความตอ้งการพฒันาการเรยีนรู ้โมดลู 2 ดา้นการวางแผนแกป้ญัหาหรอืการ
เขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โมดูล 3 ด้านการจัดกิจกรรมแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้  
โมดูล 4 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โมดูล 5 ด้านการสรุปผลการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนรู้ 4.2 การประเมินโปรแกรมพัฒนาครูด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สำาหรับสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมพัฒนาครู, วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

Abstract

The purposes of this research were to: (1) studied elements and indicators of teach-
ers’ development toward research for developing learning for schools under the Office of 
Secondary Educational Service Area Office 27 (2)studied current and desirable circumstances 
of teachers’ development toward research for developing learning for schools under the 
Secondary Educational Service Area Office 27 (3) studied teachers development methods 
toward research for developing learning for schools under the Secondary Educational Service 
Area Office 27 (4) develop teachers development program toward research for developing 
learning for schools under the Secondary Educational Service Area Office 27 The research 
divided into 4 phases: (1) the studied of elements and indicators for developing learning from 
appropriateness of elements and indicators evaluation form (2) the studied of current and 
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desirable circumstances of teachers’ development toward research for developing learning. 
The subjects were 338 teachers from the questionnaire of check list and rating scale 5 (3) 
the studied of teachers’ development methods toward research for developing learning for 
schools under the Office of Secondary Educational Service Area Office 27 from theoretical  
concepts and researches related to teachers’ development methods for developing  
learning. Then synthesized and summarized to the teachers’ development toward research for 
developing learning (4) the development of teachers’ development program toward research 
for developing learning for schools under the Secondary Educational Service Area Office 27 
from appropriateness and possibility of evaluation form of teachers’ development program 
toward research for developing learning by classification the questions to rating scale 5. The 
statistics used were means and standard deviation. The results of the studied were as follows: 

1. The elements and indicators of teachers’ development toward research for  
developing learning consisted of 5 elements and 22 indicators as following: first element 
was problems and learning development needs analysis consisting of 2 indicators, second 
element was problem solving plans or writing research projects for learning development  
consisting of 8 indicators, third element was setting problem solving and learning  
development activities consisting of 4 indicators, fourth element was data collection and 
data analysis consisting of 4 indicators, fifth element was the conclusion of problem solving 
results and learning development consisting of 3 indicators.

2. The current circumstances of teachers’ development toward research for  
developing learning as a whole indicated at an average level. When ordering from high to 
least level found that data collection and data analysis, problem solving plans or writing  
research projects for learning development, conclusion of problem solving results and  
learning development, setting problem solving and learning development activities, and  
problems and learning development needs analysis respectively. The desirable circumstance 
of teachers’ development toward research for developing learning for schools under the 
Secondary Educational Service Area Office 27 as a whole indicated at a good level. When 
ordering from high to least level found that the conclusion of problem solving results and 
learning development, problems and learning development needs analysis, setting problem  
solving and learning development activities, problem solving plans or writing research 
projects for learning development, the conclusion of problem solving results and learning  
development, and data collection and data analysis respectively.

3. Teachers’ development methods toward research for developing learning consisted 
of 5 methods as following 1) Self-study 2) Training 3) Coaching and Mentoring 4) Learning 
from doing and 5) Knowledge sharing.

4. The teachers’ development program toward research for developing learning for 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 27: 
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บทนำา

การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข เพิ่ม
เติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 
2553 ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสำาคัญ
ที่สุด ผู้เรียนทุกคนมี ความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ การจัดการศึกษาจึงจำาเป็นที่
จะตอ้งไดร้บัการสง่เสรมิ สนับสนนุให้ผูเ้รยีนสามารถ
พฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศักยภาพ ดงันัน้ ในการจดั
กระบวนการเรยีนรูจ้งึ จำาเปน็ตอ้งมรีปูแบบทีห่ลาก
หลาย เพื่อให้สนองความต้องการของผู้เรียนราย
บุคคลได้ ผู้สอนต้องให้ความสำาคัญกับผู้เรียนให้
มากทีส่ดุ โดยการศกึษาถงึวธิกีารสอน และวธิกีาร
เรียนรูข้องผูเ้รยีนรปูแบบ ใหม่ๆ  เพือ่นำามาใชก้ารแก้
ปญัหาหรอืพฒันาผูเ้รยีน ทัง้น้ีเนน้ใหผู้ส้อนสามารถ
นำากระบวนการวิจัยมาผสมผสาน หรือบูรณาการ
ใช้กับกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ โดย กำาหนดไว้ใน มาตรา 24(5) 
ใหส้ถานศกึษาและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งดำาเนนิการ
สง่เสรมิสนับสนุนให ้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำานวยความ
สะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ และมีความ
รอบรู ้รวมทัง้สามารถใชก้ารวจัิย เปน็สว่นหนึง่ของ

กระบวนการเรยีนรู ้ทัง้น้ี ผูส้อนและผูเ้รยีนอาจเรยีน
รู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ และมาตรา 30 กำาหนด
ใหส้ถานศกึษาพฒันากระบวนการเรยีนการสอนที่
มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ
วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ในแต่ระดับการศึกษา จาก ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยของครูทั้งในฐานะผู้วิจัย และส่งเสริมให้
ผู้เรียนทำาวิจัยได้ ตามที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติดังกล่าว จึงจำาเป็นที่ครูผู้สอน
จะต้องมีความรู้ความสามารถในการ ดำาเนินการ
วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการสอนของตนเองที่จะ
ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
หรือที่เรียกว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การ
วจัิยเป็นกระบวนการค้นหาความรู้ และแนวปฏิบัตท่ีิ
นำาไปสูก่ารปฏริปูการเรยีนรู้หรอืตดัสนิใจพฒันาการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจาก
การจัดการศึกษา และวิเคราะห์ปัญหา การสิ้นสุด
ของสตูรทีไ่มค่าดคิดสู่การศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งที่
สร้างกรอบแนวคิด จากนั้นก็ ออกแบบ และสร้าง
เครือ่งมือ เพ่ือท่ีจะรวบรวมและวิเคราะหปั์ญหาสู่การ
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ สร้างกรอบแนวคิด จาก
นัน้กอ็อกแบบและสรา้งเครือ่งมอื เพือ่ทีจ่ะรวบรวม

4.1 The teachers’ development program toward research for developing learning  
for schools under the Secondary Educational Service Area Office 27 consisted of  
1) Introduction 2) Rationale 3) Purposes 4) Trainees 5) Duration 6) Content and Framework 
7) Development Methods 8) Materials and 9) Measurement and Evaluation. The scope of 
contents consisted of 5 modules including module 1) problems and learning development 
needs analysis, module 2) problem solving plans or writing research projects for learning  
development, module 3) setting problem solving and learning development activities, module 
4) data collection and data analysis and module 5) the conclusion of problem solving results 
and learning development.

4.2 The evaluation of teachers’ development program toward research for developing 
learning for schools under the Secondary Educational Service Area Office 27 as a whole 
indicated at a good level and the possibility was found at a good level.

Keywords: Teacher Development Program, Research to Improve Learning
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และวิเคราะห์ข้อมูลสุดท้าย นำาไปสู่การสรุปและ
อภิปรายผล (กรมวิชาการ, 2545) การวางแผน 
คอื จดุเริ่มตน้ของการ พฒันาผูเ้รยีนในการทำาวจิยั
ในชัน้เรยีน เพ่ือเปน็การกำาหนดขัน้ตอนการปฏบิติั
งานสิ่งที่ครูทำาเบื้องต้น ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา 
การเลือกสือ่วธีิการทีจ่ะนำามาใชใ้นการพัฒนา และ
การกำาหนดเคา้โครงการวจัิยในชัน้เรยีนเริม่ตน้จาก
การสำารวจสภาพการปฏบิตังิานของครใูนการจดัการ
เรยีนรู ้จะตอ้งตรวจสอบวา่ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์ที่กำาหนดไว้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
หรือไม่ โดยครูต้องใช้ข้อมูลจากการบันทึกผลจาก
การจัดการเรียนรู้ การสังเกตพฤติกรรม การเรียน
รู้ของผู้เรียน และการวิเคราะห์จากแบบทดสอบ
การเรียนรู้ เพื่อสำารวจปัญหาของผู้เรียนที่จะนำา
ไปวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อกำาหนดปัญหาที่พบว่า
มีอะไรบ้าง และสาเหตุมาจากอะไร โดยจัดลำาดับ
ความสมัพนัธข์อง ปญัหาทีจ่ะนำามาแกไ้ข ซึง่ปญัหา
ทีพ่บบางปญัหาแกไ้ขได ้โดยไมต่อ้งใช้การวจิยับาง
ปัญหา เราสามารถ แก้ไขได้ โดยใช้การวิจัยในชั้น
เรียน ดังนัน้ การวเิคราะหปั์ญหาและการวเิคราะห์
เชงิระบบ จงึม ีความสำาคญั และเปน็จดุเริม่ตน้ของ
การวิจัย (กรมวิชาการ, 2544) ปัญหาที่ครูผู้สอน
ประสบ คือ การมงีานอืน่มากนอกเหนือจากงานสอน 
การอบรม แตข่าดประสบการณ ์ทำาให้ไมป่ระสบผล
สำาเรจ็ใน การจดัทำาวจัิยในชัน้เรยีน ผูส้อนทีม่คีวาม
ขัดขอ้งดงักลา่ว ถา้มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเรยีนรูใ้หเ้ขา้ใจ 
มี ความคิดรวบยอดที่ถูกต้องจนมีพื้นฐานของการ
วจิยัในชัน้เรยีนดไีดฝ้กึฝนใหม้ปีระสบการณใ์นบาง
ขัน้ตอน โดยเฉพาะการเกบ็รวบรวมขอ้มลู แลว้การ
วจิยัจะไมห่ยดุทีผู่ส้อนแตจ่ะสูผู่เ้รียนใหส้ามารถใช้
ในกระบวนการเรยีนได ้เปน็การทำาให้การเรยีนการ
สอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนใหรู้จ้กัคดิ วิเคราะห์ไดด้้วยตนเอง 
การมคีวามคดิรวบยอด และมีประสบการณใ์นการ
ทำาวจิยั โดยเฉพาะการเขยีนเคา้โครงการวจิยัจดัวา่ 
สำาคญัยิง่เพราะเปน็แผนทีห่รอืผงั (Blue Print) ของ
การวางแผนจะได้ข้อค้นพบที่สนองวัตถุประสงค์ 
ของการวิจัย หรือตอบปัญหาของการวิจัย โจทย์
วิจัย (กรมวิชาการ, 2543)

จากนยัดงักลา่ว เปน็บทบาทหนา้ทีโ่ดยตรง
ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่จะต้อง 
ร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุน และดำาเนินการวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และนำาผลการวิจัยมาใช้ แก้
ปัญหา และพฒันาการบริหารจัดการศึกษาใหบ้รรลุ
ผลตามเป้าหมายของหลักสูตร และเจตนารมณ์ 
ของพระราชบญัญตักิารศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ
ที่3) พ.ศ. 2553 โดยครูผู้สอนจะต้องตระหนัก 
และให้ความสำาคัญกับเร่ืองนี้อย่างจริงจัง เพราะ
คุณภาพของการ จัดการศึกษาของประเทศข้ึนอยู่
กับครูแต่ละท่านที่สามารถทำางานอย่างมืออาชีพ
เป็นระบบและ รบัประกนัผลท่ีไดน้ัน่คอื ครูมีความ
สามารถ มีศักยภาพในการแก้ปัญหาการเรียนการ
สอน หรือมีการ พัฒนาคุณภาพได้อย่างต่อเน่ือง
อันจะนำาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือสำาคัญของ
การทำางานอย่างมืออาชีพ คือ การวิจัยซึ่งเป็นก
ระบวนการทำางานที่สามารถดำาเนินการได้อย่างมี
ระบบมผีลทีน่่าเช่ือถือ (สุทนิ วงศ์ประพันธ์, 2551)

สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา 
เขต 27 เปน็หนว่ยงานหนึง่ทีร่บัผดิชอบการจดัการ
ศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย มสีถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานใน
สังกัด จำานวน 60 โรงเรียน แยกเป็นสหวิทยาเขต 
จำานวน 7 สหวิทยาเขต จากผลการดำาเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา2558) ในส่วนของ
การทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้มีการส่ง
เสรมิใหค้รจูดัทำาวิจยัในชัน้เรยีน โดยสนบัสนุนใหมี้
การเผยแพรง่านวจิยัและนวตักรรมของบคุลากร แต่
จากการสรุปผลการดำาเนินงานพบวา่ ยังมีงานวจิยั
ในชัน้เรียนของครูนอ้ยมาก งานวจิยัในชัน้เรยีนทีพ่บ
ส่วนใหญ่เปน็ผลมาจากการทำาผลงานทางวชิาการ
เพื่อขอเลื่อนวิทยะฐานะของครูเท่านั้น นอกจากนี้
ยังพบว่าผลงานวิจัยที่เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้มีน้อยมากเช่นกัน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
ครคูรไูมไ่ดใ้ชก้ระบวนการวจิยัเปน็สว่นหนึง่ในการ
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จดัการเรยีนรู ้หรอืขาดความรูค้วามเข้าใจในการทำา
วจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้สง่ผลใหก้ระบวนการการ
จดัการเรยีนรูท้ำาไดไ้มเ่ตม็ประสทิธภิาพ สอดคลอ้ง
กับ ผลการประเมิน O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 รวมทั้งสังกัดใน 5 วิชา มีค่า
คะแนนเฉลี่ยต่ำากว่าระดับประเทศทุกรายวิชา คือ 
ภาษาไทยคะแนนระดับเขตเฉลี่ยร้อยละ 45.82 
ระดับประเทศเฉลี่ยร้อยละ 49.36 คณิตศาสตร์
คะแนนระดับเขต เฉล่ียร้อยละ 24.00 ระดับ
ประเทศเฉลี่ยร้อยละ 26.59 วิทยาศาสตร์คะแนน
ระดบัเขตเฉลีย่รอ้ยละ 31.79 ระดบัประเทศเฉลีย่
รอ้ยละ 33.40 ภาษาองักฤษคะแนนระดบัเขตเฉลีย่
ร้อยละ 21.47 ระดับประเทศเฉลี่ยร้อยละ 24.98 
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2558) 

จากสภาพปัญหาและความจำาเป็นดัง
กล่าว ทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของการวิจัยเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ในสถานศกึษาทีผู่บ้รหิาร และผูม้ี
สว่นเกีย่วข้องจะตอ้งตระหนกั และใหค้วามสำาคญั 
ผูวิ้จยัในฐานะทีเ่ปน็บคุลากรในสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 มีความสนใจ 
ที่จะพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อ
พฒันาการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศกึษาเขต 27 เพือ่นำาขอ้มลู
ที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงนำาไปสูก่ารวางแผนและหา
แนวทางในการปฏบิตัเิพ่ือปรับปรุงและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และถือเป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพการบรหิารงานวชิาการใหม้ปีระสทิธภิาพ 
และประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และตัวชี้วัด
การพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

3. เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาครูด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 27

4. เพือ่พฒันาโปรแกรมการพฒันาครดูา้น
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27

วิธีการวิจัย

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบ และ
ตัวช้ีวัดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินความ
สอดคล้องขององค์ประกอบและตัวชี้วัดการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ได้แก่ แบบประเมนิความสอดคล้องขององคป์ระกอบ
และตัวชี้วัดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำาเนินการ
ขอหนังสือราชการในการเก็บข้อมูลจากทางคณะ
ศึกษาศาสตร์ถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ติดต่อประสานงาน
กับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบและตัว
ชี้วัดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ดำาเนินการจัด
ส่งเครื่องมือทางไปรษณีย์

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบประเมิน 
กำาหนดรหัส ให้คะแนน และบันทึกข้อมูลลงใน
คอมพวิเตอร ์วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบประเมนิความ
สอดคล้องขององค์ประกอบและตัวช้ีวัดของการ
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วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์ตั้งแต่.60 ขึ้นไป (ไพศาล 
วรคำา, 2554) 

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
สภาพท่ีพึงประสงคข์องการพฒันาครดูา้นการวจิยั
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

1. ประชากร ได้แก่ ครูในสถานศึกษา
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 
27 จำานวน 2,700 คน กลุ่มตัวอย่างที่ ได้แก่ ครู 
338 คน โดยการเทยีบจำานวนประชากรทัง้หมดกบั
ตารางกำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ Krejcie and 
Morgan และใชว้ธิสีุม่แบบแบ่งชัน้ ให้ไดม้าซึง่กลุ่ม
ตัวอย่าง (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ และแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดับ 
ซึง่ผา่นการประเมนิความสอดคลอ้งโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
5 คน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
การเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ฝากครูหรือเจ้าหน้าที่
ของโรงเรียน และจัดส่งกลับทางไปรษณีย์ 

4. การวเิคราะห์ข้อมลู ผู้วจัิยนำาแบบสอบถาม
ทัง้หมดมาหาคา่ทางสถติโิดยใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปู 
โดยหา รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
ของแบบสอบถามในแต่ละด้านแต่ละข้อ

ระยะที ่3 การศกึษาวิธีการพฒันาครดู้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 27

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินความ
เหมาะสมของวธิพีฒันาครูดา้นการวิจยัเพือ่พฒันาการ
เรียนรู้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
เปน็แบบประเมนิความเหมาะสมของวธิกีารพฒันาครู
ดา้นการวจิยัเพือ่พัฒนาการเรยีนรู ้สังกดัสำานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

3. การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัดำาเนินการ
ขอหนังสือราชการจากคณะศึกษาศาสตร์ ติดต่อ
ประสานงานกบัผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ขอความอนเุคราะห์
ในการประเมนิความเหมาะสมของวธิพีฒันาครดู้าน
การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้ผูว้จัิยดำาเนนิการจดั
ส่งเครื่องมือทางไปรษณีย์

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยทำาการ
วเิคราะหค์า่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของ
แบบประเมินความเหมาะสมของวิธีพัฒนาครูด้าน
การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)

ระยะท่ี 4 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนา
ครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27

1. กลุ่มผูใ้หข้้อมูล ไดแ้ก ่ผูท้รงคณุวฒุ ิ5 คน

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
คอื แบบประเมนิความเหมาะสมความเปน็ไปไดข้อง
โปรแกรมพฒันาครดู้านการวจัิยเพือ่พฒันาการเรยีน
รู ้สำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยจำาแนกข้อคำาถาม
เปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบัของLikert 
กำาหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย นัดหมาย
วันเวลาและสถานที่ไว้ล่วงหน้ากับผู้ทรงคุณวุฒิ

4. การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จัิยนำาแบบประเมนิ
ทัง้หมดหาคา่ทางสถติดิว้ยเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดย
ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป โดยหา ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินในแต่ละด้าน
แต่ละข้อ ร่างโปรแกรมพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของโปรแกรมพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อ
พฒันาการเรยีนรู ้สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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สรุปและอภิปรายผล

จากการวิจยัการพฒันาโปรแกรมพฒันาครู
ดา้นการวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษา
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 
27 มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจเหน็ควรนำามาอภปิรายดงันี้

1. การศกึษาองคป์ระกอบ ตวัชีว้ดัของการ
วจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษาสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

องค์ประกอบและตวัชีว้ดัของการพฒันาครู
ดา้นการวจิยัเพือ่พัฒนาการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย 5 
องค์ประกอบ 22 ตวัชีว้ดั ดงันีอ้งคป์ระกอบที ่1 ดา้น
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาการ
เรียนรู้ มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา 2) การกำาหนดแนวทางเลือกในการ
แก้ปัญหา องค์ประกอบที่ 2 ด้านการวางแผนแก้
ปัญหาหรือการเขียนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ มี 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ชื่อเรื่องการวิจัย 2) 
ความสำาคัญของปัญหา 3) วัตถุประสงค์การวิจัย 
4) ประโยชนท์ีค่าดวา่จะได้รับ 5) แนวคิดหลกัการ
ทฤษฎีที่นำามาใช้ในการแก้ปัญหา/พัฒนา 6) วิธี
ดำาเนินการวิจยั 7) วธิีดำาเนินการวิจยั 8)วิธดีำาเนิน
การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรม
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1) การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม 2) เครื่องมือ
วัดผลการเรยีนรู ้3) การหาประสทิธภิาพวิธกีารหรอื
นวัตกรรม และคุณภาพเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 
4) การนำาวธิกีารหรอืนวตักรรม และคณุภาพเครือ่ง
มือวัดผลการเรียนรู้ไปใช้ องค์ประกอบที่ 4 ด้าน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล มี ตัวชี้
วัด 4 ได้แก่ 1) ลักษณะของข้อมูล 2) วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล3) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 4) สถิติ
พื้นฐาน องค์ประกอบที่ 5 ด้านการสรุปผลการแก้
ปัญหาและพฒันาการเรยีนรู ้ม ี3 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่1) 
การนำาเสนอผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียน
รู ้2) การสรปุผลการแกปั้ญหาหรือพฒันาการเรยีน
รู้ 3) การเขียนรายงานการวิจัยทั้งนี้เนื่องจากการ
วจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู้ เปน็การพฒันาทางเลอืก

ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมด้วยตัวของครู 
ผูส้อนเองมจีดุมุง่หมายสำาคญัเพือ่พฒันาการเรยีน
การสอนให้เกิดผลดีที่สุดด้วยตัวครูเองซึ่งการวิจัย
ในชั้นเรียนมีความสำาคัญดังนี้ 1) เป็นการพัฒนา
หลักสูตรและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ด้วยวิธีการวิจัยโดยการนำานวัตกรรม เทคนิค หรือ
วิธีการทีมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการวิจัยที่น่าเชื่อ
ถือมาแล้ว มาใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนโดยตรงอัน
จะมีผลให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามจุด
ประสงค์ที่วางไว้ 2) เป็นการพัฒนาวิชาชีพครูให้
มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและยังเป็นการแสดงถึงความ
ก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 3) เป็นการเผยแพร่ความ
รู้จากการปฏิบัติจริง อันจะเป็นประโยชน์สำาหรับผู้
บรหิารหรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องดว้ย 4) เป็นการสง่
เสริมสนับสนุนความก้าวหน้าดา้นการวิจัยทางการ
ศึกษาและสามารถนำาผลการวิจัยไปใช้เป็นผลงาน
ทางวชิาการเพือ่กำาหนดตำาแหน่งใหส้งูขึน้ได ้(ชาตรี 
เกิดธรรม, 2545) อีกทั้งจุดมุ่งหมายประการหนึ่ง
ของการปฏริปูการศกึษากค็อืการมุง่หวงัใหผู้เ้รยีนใน
ปจัจบัุนไดเ้รยีนรูผ่้านกระบวนการวจัิย ซ่ึงเปน็กระ
บวนการเรียนรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นการค้นพบ
องค์ความรู้จากการปฏิบัติจริงในทุกข้ันตอน อัน
เป็นกระบวนการที่สำาคัญของการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ที่สำาคัญของมนุษยชาติ ในการจัดการ
เรียนรู้ ถ้าผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานผู้เรียนก็จะเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย ที่มี
ขั้นตอน มีสมมติฐาน และมีการค้นคว้าหาคำาตอบ
ด้วยตนเอง ตรงกันข้าม ผู้สอนสอนโดยการบอก
เลา่ความรู ้ผูเ้รยีนกจ็ะเรยีนรูด้้วยวธิกีารจำาคำาบอก
เล่านั้นโดยไม่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งไม่นาน
นัก ความรู้ที่เกิดจากการจำาคำาบอกเล่าก็จะลืมไป
ในที่สุด (สนิท สัตโยภาส, 2556)

2. การศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีพ่ึง
ประสงคข์องการพฒันาครดูา้นการวิจยัเพือ่พฒันาการ
เรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

สภาพปัจจุบันของการพัฒนาครูด้านการ
วจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษาสงักดั
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สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สภาพทีพ่งึประสงค์
ของการพฒันาครดูา้นการวิจยัเพือ่พฒันาการเรยีน
รู้สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ การสรุป
ผลการแกปั้ญหาและพฒันาการเรยีนรู ้การวเิคราะห์
ปัญหาและความต้องการพัฒนาการเรียนรู้ การ
จัดกิจกรรมแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ การ
วางแผนแกป้ญัหาหรอืการเขยีนเคา้โครงการวจัิยเพือ่
พัฒนาการเรียนรู้ และ การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล ตามลำาดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้สอนสามารถทำา
วจิยัเพ่ือพัฒนาการเรยีนรูด้ว้ยการศกึษา วเิคราะห์
ปญัหาการเรยีนรู้ วางแผนแกป้ญัหาการเรยีนรู ้เกบ็
รวมรวมขอ้มลู และวเิคราะห์ขอ้มลูอยา่งเปน็ระบบ 
ให้ผูส้อนสามารถทำาวิจยัและพฒันานวตักรรมการ
เรยีนรู ้ทดลองใช้นวตักรรมการเรยีนรู ้เก็บรวมรวม
ขอ้มลู และวเิคราะหผ์ลการใชน้วตักรรมนัน้ๆ และ
ใหผู้ส้อนสามารถนำากระบวนการวจิยัมาจดักิจกรรม
ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรียนรู้ ด้วยการใชเ้ทคนคิวธิกีารที่
ชว่ยใหผู้เ้รียนเกดิการเรยีนรูจ้ากการวเิคราะหปั์ญหา 
สร้างแนวทางเลือกในการแก้ปัญหา ดำาเนินการ
ตามแนวทางทีเ่ลอืก และสรปุผลการแกป้ญัหา อนั
เปน็การฝกึทกัษะ ฝกึกระบวนการคิด ฝึกการจดัการ
จากการเผชิญสภาพการณ์จริง และปรับปรุงมวล
ประสบการณ์มาใช้แก้ปัญหา การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มุ่งให้ผู้บริหาร
ทำาการวจิยัและนำาผลการวจิยัมาประกอบการตดัสนิ
ใจ รวมทัง้จัดทำานโยบายและวางแผนบริหารจดัการ
สานศกึษาใหเ้ปน็องคก์รทีน่ำาไปสูค่ณุภาพการจดัการ
ศึกษา และเป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ (กรมวิชาการ, 
2545) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทิน  
วงศ์ประพันธ์ (2551) ซึ่งได้ทำาการศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครู 
ผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการ

ศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการวิจัยเพื่อ
พฒันาการเรยีนรูข้องครูผูส้อน โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มาก 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ในการวิจัย ด้านแรง
จูงใจ ด้านเจตคติต่อการวิจัย และด้านสิ่งอำานวย
ความสะดวก ตามลำาดบัและอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 
ดา้น คอืดา้นงบประมาณและดา้นเวลา ครผูู้สอนที่
มปีระสบการณใ์นการสอนแตกตา่งกนัมรีะดบัปจัจยั
ทีส่่งผลตอ่การทำาวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูโ้ดยรวม
แตกต่างกนั นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกบั งานวจัิย
ของ เสาวภาคย์ รศพล (2552) ได้ทำาการศึกษา 
ปญัหา และแนวทางพฒันาการวจิยั เพือ่พฒันาการ
เรียนรู้ของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัด
พิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการวิจัยเพื่อ
พฒันาการเรยีนรูข้องครใูนโรงเรยีน สงักัดเทศบาล 
จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 3 ด้าน พบว่า มีปัญหาอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ปัญหาดา้นความรูค้วามเข้าใจดา้น
การทำาวิจัย ได้แก่ ปัญหาการแปลผลการวิเคราะห์
ขอ้มลู การวเิคราะหป์ญัหาในเรือ่งทีจ่ะทำาวจิยั การ
วิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการวิจัย และความ
รู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องมีประโยชน์จึงเพิ่มเติม
งบประมาณให้เพียงพอเห็นความสำาคัญของการ
สนับสนุนการทำาวิจัยตระหนักในการใช้การวิจัย
เพื่อพัฒนาในการเรียนการสอนและยอมรับต่อครู 
ผูม้ผีลงานดา้นการวจิยั และปญัหาทกัษะและความ
ชำานาญในการทำาวิจัย ได้แก่ ปัญหาความรวดเร็ว
ในการค้นคว้าเอกสาร ตำารา วารสารการศึกษา 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ความชำานาญในการเลือก
โปรแกรมและวเิคราะหข์อ้มลู และความสามารถใน
การหาแหล่งสนับสนุนการทำาวิจัย

3. การศกึษาวธิพีฒันาครดูา้นการวจิยัเพือ่
พฒันาการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาสังกดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

วธิกีารพฒันาครดูา้นการวจิยัเพือ่พฒันาการ
เรียนรู้ พบว่า ประกอบด้วย 5 วิธีการ ได้แก่ 1) 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การฝึกอบรม 3) การ
สอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง 4) การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงาน และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีวิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน 
แต่เป็นวิธีที่เกิดจากการผสมผสานกระบวนการ
พัฒนาบุคลากร ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อต้องการที่
จะพฒันาบคุลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ ซึง่ในโปรแกรม
จะตอ้งมวีธิกีารพฒันาทีห่ลากหลายและนำาวธีิการ
พัฒนามาบูรณาการตามความเหมาะสม ผู้วิจัยจึง
ไดน้ำาวธิกีารพฒันาบคุลากรทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะห์
นำามาใช้เป็นวิธีพัฒนาครูด้านวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มนพ สกลศิลป์ศิริ (2553) ที่ได้
ศึกษาการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืน
ฐาน: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผล
การวิจัยพบว่า สถานศึกษามีภารกิจหลักคือการ
บริหารงานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงาน
งบประมาณและบริหารงานทั่วไป โดยมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในด้วย แต่ปัญหาคือโรงเรียน
ไมผ่า่นการประเมนิคณุภาพภายนอกด้านคณุภาพ
ครูโดย สมศ. เมื่อได้ร่วมกันศึกษาจึงพบว่า สภาพ
ปจัจบุนั คอื 1) ครสูว่นใหญใ่ชว้ธิกีารพฒันาตนเอง 
2) ครูได้รับการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 3) ครูส่วนใหญ่
ยังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิมเน้นการ
บรรยายซึง่ไม่สนองหลกัการทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั 
4) การพัฒนาครูยังขาดระบบที่มีคุณภาพ ดังนั้น
สภาพที่คาดหวังคือ ครูเป็นคนดีและมีคุณภาพ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เนน้ผู้เรยีนเป็นสำาคญั ร่วมกนัพิจารณากำาหนดและ
ประเมนิทางเลอืกเพือ่นาสูก่ารปฏบิตัทิีเ่ชือ่มัน่วา่จะ
สามารถแก้ปัญหาและเกิดสภาพที่คาดหวังได้ ซึ่ง
ปรากฏว่าได้สองทางเลือก คือ 1) การศึกษาเรียน
รู้ด้วยตนเอง และ 2) โรงเรียนจัดกิจกรรมที่เหมาะ
สม สอดคล้องความต้องการจำาเป็น ผลปรากฏว่า
สามารถกำาหนดเป็นโครงการและกิจกรรมที่ต้อง
ดำาเนินการได้ 6 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนา
ครูมืออาชีพ 2) โครงการเสริมสร้างระบบดูแลช่วย
เหลือ 3) โครงการนิเทศติดตามประเมินผลแบบ
กัลยาณมิตร 4) โครงการฝึกอบรมเพื่อการวิจัย
ปฏิบตักิารในชัน้เรียน 5) โครงการประชมุปฏบิตักิาร

จดัทำาหลกัสตูรสถานศกึษาและ 6) โครงการพฒันา
ทกัษะกระบวนการคิดของนกัเรยีน ซึง่ทกุโครงการ
ได้กำาหนดตัวชี้วัความสำาเร็จและระดับคุณภาพที่
ชัดเจน ได้ร่วมกันกำาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการจำาเป็นและแผนพัฒนาตนเองของผู้
รว่มวจิยั แล้วนำาสู่การปฏบิติัอย่างจรงิจังเปน็ระบบ 
ซึง่ถอืเปน็ตวัสอดแทรกหลกัในการพฒันาคณุภาพ
ครูนอกจากนั้นยังมีตัวสอดแทรกเสริมด้วย คือ 1) 
การบรหิารจดัการเชิงระบบ 2) หลกัการเรยีนรูข้อง
ผู้ใหญ่ 3) หลักการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานและ 4) หลักการนิเทศกัลยาณมิตร ผลการ
ดำาเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิาร พบวา่ ทกุโครงการ
ประสบความสำาเรจ็เปน็ทีน่่าพอใจและคณุภาพของ
ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดคือ ระดับ 3 เป็นอย่าง
น้อย คือมีคุณภาพใระดับ ดีขึ้นไปส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงและเรียนรู้ในทางบวก ทั้งในระดับ
บุคคล กลุ่มบุคคล และระดับโรงเรียน ตามที่คาด
หวังไว้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงหลาย
ประการ ทัง้ดา้นความรู ้ประสบการณ์ นอกจากนีย้งั
เกิดองค์ความรูใ้หมท่ีเ่ปน็ประโยชนต่์อคร ูการปฏบิติั
งานของครูและต่อโรงเรียน ได้แก่ 1) กระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 2) การใช้กระบวนการ
วิจัยเพื่อพัฒนางาน 3) การคำานึงถึง 10 หลักการ
ของ PAR 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาทของ
ผูว้จิยั 4)การคำานงึถงึหลกัการเรยีนรูข้องผูใ้หญ ่5) 
หลกัการพัฒนาครโูดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน 6) หลัก
การนิเทศแบบกัลยาณมิตร

4. การพฒันาโปรแกรมพฒันาครดูา้นการ
วจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษาสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

4.1 ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนา
โปรแกรมพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรียงลำาดับความ
ต้องการจำาเป็นจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ลำาดับ
ที่ 1 ด้านการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
พัฒนาการเรียนรู้ ลำาดับที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรม
แกป้ญัหาและพฒันาการเรยีนรู ้ลำาดบัที ่3 ดา้นการ
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สรุปผลการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ ลำาดับ
ที ่4 ดา้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู 
และ ลำาดบัที ่5 ดา้นการวางแผนแกป้ญัหาหรอืการ
เขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

4.2 องคป์ระกอบของโปรแกรมทีเ่หมาะสม
สำาหรับการพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้มี 9 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) บทนำา 
2) หลักการและเหตุผล 3) ความมุ่งหมาย 4) ผู้
เข้ารับการพัฒนา 5) ระยะเวลา 6) โครงสร้าง 
ขอบข่ายเนื้อหา 7) วิธีการพัฒนา 8) สื่อ และ 9) 
การวัดและการประเมินผล

4.3 โปรแกรมพัฒนาครูด้านการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
27 มีองค์ประกอบดังนี้ 1) บทนำา ประกอบด้วย 
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาครดูา้นการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สภาพปัจจุบัน สภาพ
ปญัหา และความสำาคญัของการพฒันาครดูา้นการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2) หลักการและเหตุผล
ประกอบดว้ย เหตผุลและความจำาเปน็ในการสรา้ง
โปรแกรมพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 3) ความมุ่ง
หมาย ประกอบด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุ
ผลในการใช้โปรแกรมพัฒนาครูด้านการวิจัยเพ่ือ
พฒันาการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 4) ผู้เข้า
รับการพัฒนา ประกอบด้วยครูท่ีมีความสนใจเข้า
รับการพัฒนา หรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ
บญัชาให้เขา้รว่มพฒันาตามโปรแกรมพฒันาครดู้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 5) ระยะเวลา ประกอบด้วย ระยะเวลา
ในการพัฒนาครูด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
รู้ 6) โครงสร้าง ขอบข่ายเนื้อหา ประกอบด้วย 5 
โมดลู ไดแ้ก ่โมดลู 1 ดา้นการวเิคราะหป์ญัหาและ
ความต้องการพัฒนาการเรียนรู้ โมดูล 2 ด้านการ
วางแผนแกป้ญัหาหรอืการเขยีนเคา้โครงการวจัิยเพือ่

พัฒนาการเรียนรู้ โมดูล 3 ด้านการจัดกิจกรรมแก้
ปญัหาและพฒันาการเรยีนรู ้โมดลู 4 ดา้นการเกบ็
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โมดูล 5 ด้าน
การสรปุผลการแกป้ญัหาและพฒันาการเรียนรู ้7) 
วธิกีารพฒันา ประกอบดว้ย การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
การฝกึอบรม การสอนแนะและการเปน็พีเ่ลีย้ง การ
เรยีนรูจ้าการปฏบิตังิาน และการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
8) สือ่ ประกอบดว้ย 1) เอกสารประกอบการพฒันา
ครดู้านการวจิยัเพ่ือพัฒนาการเรยีนรู ้2) เครือ่งฉาย
ภาพข้ามศีรษะ 3) เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
ฉายโปรแกรมสำาเร็จรปูเพือ่การนำาเสนอ 4) ใบความ
รู้ ใบงาน และใบกิจกรรม 5) แบบทดสอบ และ 
6) แบบบันทึกการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานและ 
9) การวัดและการประเมิน ประกอบด้วย 1) การ
ประเมนิความรูข้องผูเ้ขา้รบัการพฒันา 2) ประเมนิ
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา 

4.4 การประเมินโปรแกรมพัฒนาครูด้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
และความเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ท้ังนีเ้นือ่งจาก
โปรแกรมเป็นหน่วยที่จัดข้ึนเพื่อทำากิจกรรมพิเศษ
หรือให้บริการตามความต้องการของสถาบันหรือ
บุคคล มีการจัดลำาดับการปฏิบัติตามที่วางแผน
ไว้เป็นแผนกิจกรรมที่วางไว้เพื่อเป้าหมายเฉพาะ 
(Bar and Keating, 1990) ประกอบด้วยราย
ละเอียดของแนวการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ผู้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
มากท่ีสุด โปรแกรมเป็นเสมือนสื่อนำาท่ีก่อให้เกิด
ลำาดับขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่จำาเป็นโดยการมีภาระที่สำาคัญในการสร้าง
การเปลีย่นแปลงอยา่งสมบรูณ์และมปีระสทิธภิาพ
ใหก้บัผูเ้สรมิสรา้งจากความสามารถหรอืพฤตกิรรม
ในระดบักวา้งๆ ในตอนตน้ไปสูค่วามสามารถหรอื
พฤตกิรรมทีม่เีฉพาะเจาะจงในตอนทา้ย (Rothwell 
and Cookson, 1997) วิธกีารพฒันาครูมโีปรแกรม
การฝึกอบรมและกจิกรรมเพ่ือพฒันาโปรแกรมการ
ฝึกอบรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาจากการกำาหนดเวลา 
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เช่นการประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิารทีศ่นูยฝ์กึอบรม
หลกัสูตรการจดัการทีม่หาวทิยาลยั สว่นกิจกรรมเพือ่
การพฒันาส่วนใหญ่จะถกูจดัใหอ้ยูใ่นกระบวนการ
ทำางานทีไ่ดร้บัมอบหมาย นอกจากนียั้งมวีธีิพัฒนา
อีกประเภทคือกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งจะถูก
จดัขึน้เฉพาะบคุคล จะเห็นไดว้า่โปรแกรม หมายถงึ 
การจัดกิจกรรมทีม่กีารกำาหนดระยะเวลา หลกัสตูร
เนื้อหาที่แน่นอนรวมทั้งการกำาหนดสถานที่ในการ
ใชโ้ปรแกรม ซึง่องคป์ระกอบของโปรแกรมควรม ี1) 
จดุประสงคก์ารเรยีนรู้มคีวามชัดเจน ครอบคลุมดา้น
ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการรับผิด
ชอบ 2) จดุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีอ่ยูใ่นแผนการสอน
ของโปรแกรม ครอบคลุมประเด็นปัญหาที่กำาหนด
ในโปรแกรม 3) แผนการจัดการเรียนการสอนตรง
ตามจดุประสงค์ของโปรแกรม 4) จดัวัสด/ุอปุกรณ์
สือ่การสอนตา่งๆ ให้มคีวามเหมาะสมกบัจดุประสงค์
การเรียนรู้และมคีวามนา่สนใจ 5) รายละเอียดของ
เนื้อหา 6) มีแบบประเมินผลหรือเครื่องมือที่ใช้วัด
กระบวนการพฒันาดา้นตา่งๆ หรือการปฏิบัตขิอง
นกัเรยีนตามวตัถุประสงค ์7) วตัถปุระสงค ์สือ่การ
สอน กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมิน
ผลของโปรแกรม มคีวามสอดคลอ้งกบัเนือ้หา 8) นำา
โปรแกรมไปใช ้เพ่ือดวูา่ส่ือการสอนและกจิกรรมน้ัน
เหมาะสมหรือไม ่และ 9) มีการรวบรวมขอ้มูลจาก
ผลการเรียนรู้ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
หรือไม่ (Niedermeyer, 1992) ซึ่งสอดคล้องกับ 
ธำารง บวัศร ี(2542) ไดส้รปุองคป์ระกอบหลกัของ
โปรแกรม แบง่ออกเปน็องคป์ระกอบทีส่ำาคญัๆ ได้
ดงัตอ่ไปนี ้1) เปา้หมายและนโยบายทางการศกึษา 
2) จดุมุง่หมายโปรแกรม 3) รปูแบบและโครงสรา้ง
หลักสูตร 4) จุดประสงค์รายวิชา 5) เนื้อหา 6) 
จุดประสงค์ของการเรียนการสอน 7) กลยุทธ์การ
เรียนการสอน 8) การประเมินผล 9) วสัดหุลกัสตูร
และสือ่การเรยีนการสอน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจัิย
ของ วริาพร พงศอ์าจารย ์(2547) ซึง่ไดศ้กึษาการ
วจิยัและพฒันาชดุฝกึอบรมเพือ่การพฒันาและฝกึ
อบรมครู เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผล
การศึกษาพบว่า 1. ผลการศึกษาพบปัญหาและ

ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาครูผู้สอนให้
สามารถจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง ทำาการวิจัยและใช้การวิจัยเป็นสิ่ง
กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่องและจริงจังยิ่งขึ้น 2. ผลการ
สร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรมครู เรื่องการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ประกอบด้วยผลลัพธ์การเรียนรู้ 
เนือ้หาของหลกัสตูร เอกสารประกอบชดุฝกึอบรม 
สือ่และแหลง่การเรยีนรู้ การประเมนิผลการเรยีนรู ้
3. ผลการทดลองใช้ชุดฝึกอบรม หลังการอบรมครู
มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการวจิยัเพือ่พฒันาการ
เรยีนรูด้ขีึน้มากกวา่กอ่นอบรมอย่างมีนยัสำาคัญทาง
สถติ ิเจตคตติอ่การวจิยัหลงัการอบรมครมูแีนวโนม้
การเปลี่ยนแปลงดีขึ้น ครูทุกคนได้มีการฝึกการทำา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาที่สอนและในช้ัน
เรียนของตนเอง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1.1 ครูควรพัฒนาตนเองเก่ียวกับทักษะ
ความรู้ความสามารถที่จำาเป็นต่อวิชาชีพครู โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่ง
จะส่งผลให้ครูทราบถึงปัญหาและความต้องการ
พฒันาการเรียนรู้ การวางแผนแกปั้ญหาการเรียนรู้  
วธิแีกป้ญัหาในการเรยีนรู ้เพือ่พฒันาคณุภาพผูเ้รยีน
ให้สูงขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานกำาหนด 

1.2 สถานศกึษาควรสง่เสริมและสนับสนุน
ให้ครูเข้าร่วมพัฒนาทักษะการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรยีนรู ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ดา้นการวเิคราะหป์ญัหา
และความตอ้งการพฒันาการเรียนรู ้ซึง่มดีชันคีวาม
ตอ้งการจำาเปน็มากเปน็อนัดับหนึง่ สะทอ้นใหเ้หน็
ว่าครูมีความรู้ความเข้าใจในด้านน้ีน้อยกว่าด้าน
อื่นๆ และต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ซึ่ง
ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีความตระหนักและเห็น
ความสำาคญัของการพฒันาตามโปรแกรม อกีทัง้ยงั
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ต้องสามารถจดัสรรเวลาในการเขา้รว่มพฒันาตาม
โปรแกรมใหส้อดคลอ้งกับรปูแบบการพฒันาแต่ละ
รูปแบบ เนื่องจากการพัฒนาตามโปรแกรมจะมี
ลกัษณะตอ่เนือ่งและเป็นระบบ ดังน้ัน จงึควรได้รับ
การสนบัสนนุใหไ้ดร้บัการพฒันาตนเองในหลายๆ 
รูปแบบ อาทิ การเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม 
สัมมนา การศึกษาต่อ และศึกษาดูงาน เป็นต้น

1.3 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรส่ง
เสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อย่างจริงจัง 
ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 เน่ืองจากการวิจัยนี้มุ่งศึกษาเฉพาะ

กระบวนการทำาวิจัยของครูผู้สอน ดังนั้นการวิจัย
ในครั้งต่อไป ควรทำาการศึกษาเกี่ยวกับการใช้วิจัย
ในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและการใช้วิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถาน
ศึกษา ซ่ึงจะทำาให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครอบคลมุทัง้ ผูเ้รยีน ครผููส้อน และผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา อันส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.2 ควรมีการนำาเอาโปรแกรมพัฒนาครู
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ไปปรับใช้ใน
การพัฒนาครูในสถานศึกษาจริง ตามบริบทของ
แต่ละสถานศึกษา
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