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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดาเนิ นการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึ กษาสภาพ ปั ญหาและความต้องการการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจยั เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา 265 คน และการสนทนากลุ่มกับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู จานวน 14 คน ขั้นตอนที่ 2 พัฒนากลยุทธ์การส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั โดยใช้
ข้อ มู ล จากผลการศึ ก ษาในขั้น ตอนที่ 1 และศึ ก ษาแนวทางการส่ ง เสริ ม การใช้ป ระโยชน์ จ ากงานวิจัย โดยสั ม ภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 8 คน แล้วจัดสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 13 คนเพื่อประเมินกลยุทธ์ ผลการวิจยั ปรากฏว่า ได้กล
ยุทธ์การส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั 6 กลยุทธ์ คือ 1) มุ่งพัฒนาคุณภาพงานวิจยั ให้ได้รับความเชื่อถือ 2) เน้นการ
สร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั 3) เร่ งพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจยั เพื่อเอื้อต่อการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย 4) ส่ งเสริ มการสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้และพัฒ นางานวิจัยให้มีคุณ ภาพ 5) เสริ มสร้างวัฒ นธรรมการวิจัยใน
สถานศึกษา และ 6) ส่งเสริ มการสื่ อสารและเผยแพร่ งานวิจยั
คาสาคัญ : กลยุทธ์ การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract
The objective of this research was to develop the strategies for enhancing research utilization for
development of basic education schools. The research process was divided into two stages. The first stage was a study
of the state, the problems and the needs of research utilization, using the questionnaire for data collecting from the
samples which were 265 school administrators and the focus group discussion with 14 administrators and teachers.
The second stage was to develop the strategies to enhance research utilization, using the information from the first
stage, studying the guidelines for enhancing research utilization by interviewing the 8 experts and conducting
connoisseurship involving the 13 connoisseurs for evaluation of the strategies.Research findings showed that there
were 6 strategies which consisted of 1) developing the quality of research to be credible, 2) focusing on raising
awareness of research utilization, 3) accelerating the development of research information systems to facilitate the
research utilization, 4) encouraging to establish a learning network and developing quality research, 5)strengthening
culture emphasis on research in schools and 6)enhancing communication and dissemination of research.
Keywords: Strategy, Research utilization, Basic education school
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย
การวิจยั เป็ นวิธีการหรื อเครื่ องมือสาคัญสาหรับการค้นหาคาตอบในประเด็นที่ สงสัย อยากรู ้ของนักวิจยั
ถือว่าเป็ นกระบวนการแสวงหาความรู ้ ข้อเท็จจริ ง และคาตอบของปั ญหาต่างๆ โดยวิธีการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล
หรื อทดลองด้วยวิธีการที่เป็ นระบบและเชื่อถือได้ ผลการวิจยั จึงเป็ นผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนิ นการวิจยั ของนักวิจยั
ที่ ใช้ความรู ้ความสามารถในการดาเนิ นการศึ กษาค้นคว้าตามวิธี วิทยาการวิจยั (research methodology) ทาให้ได้
องค์ความรู ้ นวัตกรรม หรื อวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาองค์การ ผลงานวิจยั จึงมีคุณค่าต่อ
การพัฒนาองค์การ สังคม และประเทศชาติ
ในปัจจุบนั ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ให้ความสนใจและมีบทบาทในการดาเนิ นการและ
พัฒนางานวิจยั ในสถานศึกษามากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษา ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 (5) ที่ สนับสนุ นให้ผสู ้ อน ใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการเรี ยนรู ้ และมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการ
ส่ งเสริ มให้ผูส้ อนสามารถวิจยั เพื่ อพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับการศึ กษา นอกจากนั้น
ในประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่ อง สาระความรู ้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา และศึกษานิ เทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ได้ระบุ ไว้ชดั เจนเกี่ ยวกับสมรรถนะของครู ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ผูบ้ ริ หารการศึ กษา และศึ กษานิ เทศก์ ว่าต้องมี
สมรรถนะการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน การวิจยั เพื่อพัฒนาวิชาชี พ (ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชี พ พ.ศ.
2556) รวมทั้งในการขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจะมีการจัดทารายงานการวิจยั
เพื่ อพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา พัฒ นาการจัด การเรี ยนรู ้ และพัฒ นาการปฏิ บัติงาน ในแต่ ละปี บุ คลากรได้จดั ท า
ผลงานวิจยั เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็ นจานวนมาก ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึ กษามี
การศึ กษาค้นคว้าและผลิตงานวิจยั อย่างกว้างขวางมากขึ้ น อย่างไรก็ตาม งานวิจยั โดยส่ วนใหญ่เป็ นงานวิจยั ที่ ใช้
เพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิงานของตนเอง ยังขาดการเก็บรวบรวม เผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้รวมถึงยังไม่มีการ
นาผลการวิจยั มาใช้เพื่อขยายองค์ความรู ้ หรื อต่อยอดงานวิจยั อย่างชัดเจนและจริ งจัง ซึ่ งอาจกล่าวได้ว่า ผูบ้ ริ หาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษายังตระหนักถึงคุณค่าของผลงานวิจยั ไม่มากนัก และไม่ได้มีการศึกษาค้นคว้า และนา
ผลการวิจยั ที่ มีอยู่จานวนมากมาใช้ประโยชน์เพื่ อการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษาที่ เพียงพอ ดังนั้น
จึ งมี ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผูบ้ ริ หาร ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาได้ตระหนักถึ ง
ความส าคัญ ของการใช้ป ระโยชน์จากงานวิจยั ให้มากขึ้ น เพราะงานวิจยั เป็ นแหล่ งความรู ้ และสารสนเทศเชิ ง
คุณค่าที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่ งผูบ้ ริ หารในระดับ
เขตพื้นที่ การศึ กษา ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องจะเป็ นผูท้ ี่ มีบทบาทสาคัญในการผลักดันและ
ส่ งเสริ มให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา
การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เป็ นกระบวนการในการทาความเข้าใจ และการใช้ความรู ้ ข้อค้นพบที่ได้จาก
งานวิจยั เพื่อเปลี่ยนแปลงการปฏิ บตั ิงานให้เกิ ดการพัฒนาที่ ดีข้ ึ น (Bennett, 2002) ซึ่ งเป็ นแนวคิ ดที่ ในหลายสาขา
วิช าชี พ ให้ค วามสนใจ เช่ น สาขาวิ ช าชี พ ทางการแพทย์แ ละการพยาบาล สาขาทางภาคธุ รกิ จ ส าหรั บสาขา
การศึ กษา ส่ วนใหญ่เป็ นการศึ กษาเกี่ ยวกับการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ในระดับอุดมศึ กษา เช่ น การศึ กษาและ
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ทดสอบปั จจัยเชิ งสาเหตุ ของการใช้ประโยชน์งานวิจยั ของอาจารย์มหาวิทยาลัย (ศิ วะพร ภู่พนั ธ์, 2554) โมเดล
ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของการนาผลวิจยั ไปใช้ในการทางานของมหาวิทยาลัย (ทิพย์สุด า จันทร์ แจ่มหล้า, 2554)
และการพัฒนาโมเดลการใช้ประโยชน์วิจยั ของนิสิตบัณฑิตศึกษาทางการศึกษา : โมเดลการวัดแบบแข่งขัน 2 แบบ
และโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุแบบมีองค์ประกอบแฝง (ธี ระภาพ เพชรมาลัยกุล, 2550) และมีวิจยั ของศูนย์
การศึ กษานอกโรงเรี ยนศึกษาเกี่ ยวกับการนาผลการวิจยั ไปใช้ในการปฏิ บตั ิ งานของหัวหน้าศูนย์บริ การการศึกษา
นอกโรงเรี ยนอาเภอ (อภิญญา ธาระชัย, 2540) ส่ วนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการใช้ผลการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา (วีรนุช ทองแดง, 2546) ซึ่ งจะเห็นได้วา่ มีงาน
ที่ศึกษาเกี่ ยวกับการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั น้อยมาก ทั้งๆ ที่ ประเด็นเกี่ ยวกับการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เป็ น
เรื่ องที่มีความสาคัญและควรส่ งเสริ มให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา
การที่ จะทาให้เกิดการขับเคลื่อนในการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่อการพัฒนาสถานศึ กษาได้มากขึ้ น
นั้น จาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งมีกลยุทธ์ แนวทางส่ งเสริ มการดาเนินการที่มีความเหมาะสม เชื่ อถือได้ และมีความเป็ นได้
ในการนาไปใช้จริ ง ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์
จากงานวิจยั เพื่ อพัฒ นาสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ซึ่ งจะทาให้ได้กลยุทธ์และมาตรการที่ สาคัญที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่ งเสริ มสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เป็ นระบบ มีความชัดเจน และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพ ปั ญ หา และความต้อ งการการใช้ป ระโยชน์ จากงานวิ จัย เพื่ อ พัฒ นาสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบเขตการวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัย
1.ของเขตการวิจัย
1.1 ตัวแปรที่ ศึกษา ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อกาหนดตัวแปรที่ ศึกษา
ดังนี้ 1) สภาพการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การใช้ ประเภทของงานวิจยั ที่ใช้ประโยชน์
ขอบข่ายภารกิจที่นางานวิจยั มาใช้ประโยชน์ แหล่งที่มาหรื อวิธีการเข้าถึงงานวิจยั และลักษณะการนางานวิจยั มาใช้
ประโยชน์ 2) ปั ญหาการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่ อพัฒนาสถานศึ กษา ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลผลงานวิจยั
คุณภาพของผลงานวิจยั คุณภาพของผูใ้ ช้ และการส่ งเสริ มสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั 3) ความต้องการ
ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่อพัฒนาสถานศึ กษา ประกอบด้วย ความต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ตามกรอบ
ภารกิจของการบริ หาร และความต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ตามลักษณะ/แนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั
1.2 ในการศึ กษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะระดับสถานศึกษาในสังกัดสานัก
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น
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2. กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูว้ ิจยั กาหนดกรอบแนวคิ ดในการวิจยั โดยศึ กษาแนวคิ ดเกี่ ยวกับการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั
และประเภทจากการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ของ Reid and Fortune (1992) ลักษณะการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาของเก็จกนก เอื้อวงศ์ (2553) ปั จจัยที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากการวิจยั ของ Rogers
(2003) และทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า (2554) ปรากฏดังภาพดังนี้
สภาพการใช้ ประโยชน์ จากงานวิจยั เพือ่ พัฒนา
สถานศึกษา
1) วัตถุประสงค์การใช้
2) ประเภทของงานวิจยั ที่ใช้ประโยชน์
3) ขอบข่ายภารกิจที่นามาใช้ประโยชน์
4) แหล่งที่มาหรื อวิธีการเข้าถึงงานวิจยั
5) ลักษณะการนางานวิจยั มาใช้ประโยชน์
ปัญหาการใช้ ประโยชน์ จากงานวิจยั เพือ่ พัฒนา
สถานศึกษา
1) แหล่งข้อมูลผลงานวิจยั
2) คุณภาพของผลงานวิจยั
3) คุณภาพของผูใ้ ช้
4) การส่งเสริ มสนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจยั

กลยุทธ์ การส่ งเสริมการใช้ ประโยชน์ จากงานวิจยั เพือ่
การพัฒนาสถานศึกษา
- ประเด็นกลยุทธ์
- มาตรการการดาเนินงานตามกลยุทธ์

ความต้ องการใช้ ประโยชน์ จากงานวิจยั เพือ่
พัฒนาสถานศึกษา
1) ความต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ตาม
กรอบภารกิจของการบริ หาร
2) ความต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ตาม
ลักษณะ/แนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ได้กลยุทธ์การส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ที่มีความถูกต้อง เหมาะสม เชื่ อถือได้ และมีความ
เป็ นได้ในการนาไปใช้จริ ง ซึ่ งจะทาให้สถานศึกษาใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิ และแนวทางในการบริ หารจัดการงานวิจยั ใน
สถานศึ กษาและส่ งเสริ มสนับสนุ นการใช้ประโยชน์งานวิจยั เพื่ อพัฒนาสถานศึ กษาได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล
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2. หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถนากลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ในการส่ งเสริ มสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

นิยามศัพท์
1. สภาพการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่อพัฒนาสถานศึ กษา หมายถึง สภาพการดาเนิ นการต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาที่เกี่ยวกับการนางานวิจยั และความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการวิจยั มาใช้เป็ นสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และการพัฒนาการปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์การ
ใช้ประโยชน์ 2) ประเภทของงานวิจยั ที่ ใช้ประโยชน์ 3) ขอบข่ายภารกิ จที่ นามาใช้ประโยชน์ 4) แหล่งที่ มาหรื อ
วิธีการเข้าถึงงานวิจยั และ 5) ลักษณะการนางานวิจยั มาใช้ประโยชน์
2. ปัญหาการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่อพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง สิ่ งที่ขดั ขวางหรื อเป็ นอุปสรรคของ
สถานศึกษาที่เกี่ยวกับการนางานวิจยั และความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการวิจยั มาใช้เป็ นสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจให้
เกิ ดประโยชน์ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ และการพัฒนาการปฏิ บตั ิ งานในสถานศึ กษา ประกอบด้วยปั ญหาเกี่ ยวกับ 1)
แหล่ งข้อ มูลผลงานวิ จยั 2) คุ ณ ภาพของผลงานวิจยั 3) คุ ณ ภาพของผูใ้ ช้ และ 4) การส่ งเสริ มสนับสนุ นการใช้
ประโยชน์จากงานวิจยั
3. ความต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่อพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง การที่ ผบู ้ ริ หารมีความต้องการ
นางานวิจยั มาใช้ประโยชน์ใน 2 ลักษณะคื อ 1) ความต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิ จยั ตามกรอบภารกิ จของการ
บริ หาร และ 2) ความต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ตามลักษณะ/แนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั
4. กลยุทธ์การส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่อพัฒนาสถานศึ กษา หมายถึง หลักปฏิ บตั ิ วิธีการ
หรื อแนวทางในการดาเนิ นงานที่ จะช่ วยให้สถานศึ กษานางานวิจยั มาใช้ประโยชน์เพื่ อการพัฒนาสถานศึ กษาให้
ประสบความส าเร็ จ ส าเร็ จ ซึ่ งกลยุท ธ์ ด ังกล่ าวได้ม าจากกระบวนการวิ จัย ประกอบด้วยประเด็ น กลยุท ธ์ และ
มาตรการในการดาเนินการตามกลยุทธ์

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั และพัฒนา โดยดาเนินการวิจยั ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้ องการประโยชน์ จากงานวิจัยของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ผูว้ ิจยั ศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องโดยศึกษาแนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และ
การพัฒ นากลยุทธ์ จากเอกสาร หลักการ ตารา และงานวิ จยั ที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อกาหนดกรอบแนวคิ ด การวิจัยซึ่ งจะ
นามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริ มาณ ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน จานวน 2,358 คน กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน กาหนดขนาด
กลุ่ ม ตัว อย่ า งตามตารางส าเร็ จ รู ป เคร็ จ ซี มอร์ แ กน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้จ านวน 331 คน มี ผู ้ต อบ
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แบบสอบถามกลับมา จานวน 265 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.06 เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพ ปั ญหาและความต้องการการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ นแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดยให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ 5 คน พิจารณาความเหมาะสมและตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความตรง (validity) ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.5ขึ้นไป การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ
และการวิเคราะห์เนื้อหา
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มกับกลุ่มผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษา 1 กลุ่ม และครู ผสู ้ อนในระดับมัธยมศึกษา 1 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน รวม 14 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั คือ แนวคาถามในการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย สภาพ ปัญหาและความต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์ การส่ งเสริมการใช้ ประโยชน์ จากงานวิจยั ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ดาเนินการดังนี้
1. ศึ กษาวิเคราะห์สภาพ ปั ญหา ความต้องการ และแนวทางการส่ งเสริ มส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจยั ของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน จากเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องและผลการศึกษาสภาพ ปั ญหาและความ
ต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั จากขั้นตอนที่ 1
2. ศึกษาแนวทางการส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (key informants) คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูอ้ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา และนักวิชาการ จานวน
8 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คื อ แนวคาถามในการสัมภาษณ์เกี่ ยวกับแนวทางการส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
3. สังเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษาในข้อ 1 และข้อ 2 แล้วยกร่ างกลยุทธ์การส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจยั ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ได้ประเด็นของกลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั
4. ประเมิ น ร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารส่ งเสริ ม การใช้ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จัย ของสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน โดย
ประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน คื อ ความเป็ นประโยชน์ ความเป็ นไปได้ ความถูกต้อง และความ
เหมาะสม (Joint Committee on Standards for Educational Evaluations, 1994) โดยการสัมมนาอิ งกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คื อ นักวิช าการบริ หารการศึ กษา ผูบ้ ริ หารระดับกระทรวงศึ กษาธิ การและระดับเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ จานวน 13 คน
5. ปรับปรุ งกลยุทธ์การส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ผลการวิจยั
1. สภาพ ปัญหาและความต้ องการในการใช้ ประโยชน์ จากงานวิจยั
1.1 สภาพการใช้ ประโยชน์ จากงานวิจยั
มีการนางานวิจยั มาใช้ประโยชน์ ดังนี้
ด้ านประเภทของงานวิ จัย ที่ ได้ ใช้ ป ระโยชน์ พบว่า งานวิจัย ที่ น าใช้ป ระโยชน์ ม ากที่ สุ ด ส าหรั บ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาคือ งานวิจยั เชิ งประเมินและงานวิจยั และพัฒนา ผูบ้ ริ หารใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และพัฒนา
โดยนารู ปแบบหรื อแนวทางการบริ หารจัดการต่างๆ มาใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เชิ ง
สหสัมพันธ์มีจานวนน้อยที่ สุด มีการนามาใช้เพื่ อความเข้าใจเกี่ ยวกับปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ งาน สาหรับ
ครู ผสู ้ อนใช้งานวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนค่อนข้างมาก
ด้ านงานวิ จัย ของกลุ่ม ผู้ ท าวิ จัย ที่ น ามาใช้ ป ระโยชน์ พบว่า งานวิ จัย ของกลุ่ ม ผูท้ าวิ จัย ที่ น ามาใช้
ประโยชน์มาก คื อ งานวิจยั ของครู เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน และงานวิจยั ของผูบ้ ริ หารที่ ใช้เป็ นผลงานเพื่อขอ
กาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ มีการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั จากหน่ วยงานต่างๆ มาก ส่ วนการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจยั ของบุคคลอื่นที่เป็ นงานวิจยั ของผูบ้ ริ หารและครู มีการนามาใช้ประโยชน์ไม่มากนัก
ด้ านขอบข่ ายภารกิจ พบว่า มีการนางานวิจยั ตามขอบข่ายภารกิจที่มีในการบริ หารงานวิชาการ และ
การบริ หารงานบุคคล ในเรื่ องการพัฒนาครู และบุคลากรมาใช้ประโยชน์มาก โดยส่ วนใหญ่ใช้ในขอบข่ายภารกิ จ
งานวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการพัฒนาครู และการประเมินครู งานวิจยั ในการบริ หารงานบุคคล งบประมาณ
ไม่ค่อยมีการเผยแพร่ จึงไม่มีนางานวิจยั ในกลุ่มนี้ มาใช้ประโยชน์
ด้ านแหล่ งที่ มาของงานวิจัยที่ นามาใช้ ประโยชน์ พบว่า แหล่งที่ มาของงานวิจยั ที่ นามาใช้ประโยชน์
ส่ วนใหญ่เป็ นงานที่ได้มาจากการดาวน์โหลดจากอินเทอร์ เน็ตหรื อจากสื่ อออนไลน์ต่างๆ และรายงานวิจยั ที่ได้รับ
จากหน่ วยงานทางการศึ กษาที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนั้นในโรงเรี ยนขนาดใหญ่บางแห่ งมีฝ่ายวิจยั ของโรงเรี ยน ที่ ทา
การรวบรวมผลงานวิจยั เอาไว้ เพื่อให้ครู อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าอีกส่ วนหนึ่ง
ด้ านลักษณะการใช้ ประโยชน์ จากงานวิจัย พบว่า ลักษณะการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ที่ใช้มาก คื อ
การใช้ประโยชน์สาหรั บเป็ นเครื่ องมื อในการทางานโดยนาข้อค้นพบจากงานวิจยั มาใช้เพื่ อปรั บเปลี่ ยนวิธีการ
ทางาน ใช้ผลงานวิจยั เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาหรื อนานวัตกรรมนั้นๆ มาประยุกต์ใช้ ใช้ประโยชน์เพื่อการโน้ม
น้าวให้เกิดการพัฒนางานโดยนาข้อค้นพบจากงานวิจยั มาใช้เพื่อสนับสนุ นความคิ ดหรื อแนวปฏิ บตั ิงานให้ครู ได้
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการปฏิบตั ิ งานของตนให้พฒั นามากขึ้น ครู ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ในข้อนี้ ค่อนข้างมาก
โดยใช้ประโยชน์จากเครื่ องมื อการวิจยั โดยเฉพาะรู ปแบบการสอนหรื อชุ ดการสอนต่ างๆ นอกจากนั้นยังพบว่า
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้ร่วมทาวิจยั กับหน่วยงานอื่นๆ และนาความรู ้และแนวทางการพัฒนาจากงานวิจยั มาใช้เพื่อ
พัฒ นาสถานศึ กษา พร้ อ มทั้งมี การน างานวิจัยที่ ผูบ้ ริ หารและครู ศึกษาในระดับบัณ ฑิ ต ศึ กษามาประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษา
1.2 ปัญหาในการใช้ ประโยชน์ จากงานวิจัย
ปัญหาที่พบในการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั มีดงั นี้
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ด้ านแหล่ งข้ อมูลผลงานวิ จัยและการเข้ าถึง พบว่า มี ปัญหาการขาดระบบสารสนเทศหรื อการ
รวบรวมผลงานวิจยั อย่างเป็ นระบบ และแหล่งข้อมูลที่ มีอยู่เข้าถึ งได้ยาก ขาดการรวบรวมผลงานวิจยั อย่างเป็ น
ระบบ ระบบอินเทอร์ เน็ตไม่เสถียร การค้นคว้าและดาวน์โหลดมาใช้งานได้ค่อนข้างยาก และผลงานวิจยั ที่ อยู่ใน
ฐานข้อมูลค่อนข้างเก่า
ด้ านคุณภาพของงานวิจัย พบว่า ผลงานวิจยั ไม่ชดั เจน ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ และการ
นาเสนอและการสื่ อสารผลงานวิจยั ยากต่อการทาความเข้าใจและประยุกต์ใช้ ผลงานวิจยั ไม่ค่อยน่าเชื่ อถือในเรื่ อง
คุณภาพ งานวิจยั เป็ นงานวิจยั เพื่อใช้ขอเลื่อนวิทยฐานะ ไม่ได้เป็ นงานที่เกิดประโยชน์โดยตรงต่อสถานศึกษาหรื อ
ต่อการพัฒนาสถานศึกษา และเป็ นงานวิจยั ที่ใช้เฉพาะโรงเรี ยน เฉพาะพื้นที่ ซึ่ งทาให้การนามาประยุกต์ใช้ค่อนข้าง
ยาก
ด้ านผู้ใช้ งานวิ จัย พบว่า ปั ญหาอุปสรรคที่ สาคัญ คื อ ผูใ้ ช้งานวิจยั ขาดทักษะในการวิเคราะห์
วิพากษ์และการประเมินผลงานวิจยั ไม่ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และผูบ้ ริ หารและครู ยงั
ขาดทักษะในการค้นคว้า ทั้งการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต และการค้นคว้าจากห้องสมุด
ด้ านการส่ งเสริ มสนับสนุนการใช้ ประโยชน์ จากงานวิจัย พบว่า หน่วยงานต้นสังกัดหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้จดั ให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูลผลงานวิจยั และการใช้ประโยชน์ หน่วยงานต้นสังกัด
ขาดการสนับสนุนข้อมูล สิ่ งอานวยความสะดวกในการเข้าถึงงานวิจยั และการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั
1.3 ความต้ องการการใช้ ประโยชน์ จากงานวิจยั
ความต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั มีดงั นี้
ด้ านขอบข่ ายภารกิจ พบว่า มีความต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั มากที่สุดเกี่ยวกับการพัฒนา
ครู แ ละบุ ค ลากร งานวิจยั เพื่ อพัฒ นาการบริ หารงานวิช าการด้านการจัดการเรี ยนการสอน การบริ หารและการ
ควบคุมงบประมาณ และการพัฒนาระบบและเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรมีการวิจยั ใน
บางเรื่ องเพิ่มมากขึ้น เช่น วิจยั ประเมินนโยบาย วิจยั เกี่ยวกับเรื่ องปั ญหาการใช้งบประมาณ การบริ หารงบประมาณ
งานประสัมพันธ์ในโรงเรี ยน และการบริ หารงานบุคคล
ด้ านลักษณะความต้ องการใช้ ประโยชน์ จากงานวิจัย พบว่า มีความต้องการนาผลงานวิจยั มาใช้
เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทางาน และการแก้ปัญหาในการทางาน การนาผลงานวิจยั มาใช้เพื่อสนับสนุนความคิดหรื อ
แนวปฏิบตั ิงานให้ครู ได้ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการปฏิบตั ิงานของตน
ด้ านความต้ องการสนั บสนุนให้ เข้ าถึงงานวิ จัย พบว่า มี ความต้องการให้หน่ วยงานภาครัฐและ
หน่ ว ยงานต้น สั งกัด อ านวยความสะดวกในการเข้า ถึ งงานวิ จัย ประสานส่ งเสริ ม และจัด ท าเป็ นเครื อ ข่ า ยกับ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ จัดให้มีเวทีเพื่อนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผลงานวิจยั ของทั้งครู และผูบ้ ริ หารในทุกระดับ
จัดทาฐานข้อมูลผลงานวิจยั ของครู และผูบ้ ริ หารที่ผา่ นการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ และเผยแพร่ งานวิจยั ดังกล่าว
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและป้ องกันการทาซ้ าซ้อน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ ยวกับการตี พิมพ์
เผยแพร่ ผลงานวิจยั และควรจัดสรรงบประมาณในการทาวิจยั และเผยแพร่ งานวิจยั
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2. กลยุทธ์ การส่ งเสริมการใช้ ประโยชน์ จากงานวิจยั เพือ่ พัฒนาสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จากการสังเคราะห์ผลการศึกษาทั้ง 4 แหล่ง คือ 1) แนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง 2) ผลการศึกษาสภาพ
ปั ญหาและความต้องการในการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั จากการสอบถามผูบ้ ริ หารและครู 3) ผลการศึกษาสภาพ
ปั ญ หาและความต้องการในการใช้ป ระโยชน์ จากงานวิจัย จากการสนทนากลุ่ ม ผูบ้ ริ ห ารและครู และ 4) ผล
การศึกษาแนวทางการส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั จากการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ ได้นามาเป็ นข้อมูลที่ใช้
กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางการดาเนิ นงานในแต่ละกลยุทธ์ ซึ่ งได้ผ่านการประเมินโดยการสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ ยวชาญ
สรุ ปเป็ นกลยุทธ์การส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 กลยุทธ์และมาตรการ
การดาเนินงานแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 มุ่งพัฒนาคุณภาพงานวิจยั ให้ ได้ รับความเชื่อถือ โดยมีมาตรการการดาเนินงาน ดังนี้
1) สถานศึกษากาหนดนโยบาย จัดระบบ และกลไกเพื่อให้ครู ทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ และ
เน้นการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2) สถานศึ กษาด าเนิ นการเพื่ อ เพิ่ มศักยภาพการทาวิ จยั ให้กับครู ท้ งั ในด้านความรู ้ ทักษะและ
เจตคติต่อการทาวิจยั ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3) หน่ วยงานต้นสังกัดส่ งเสริ มสนับสนุ นให้สถานศึ กษาเพิ่มศักยภาพการทาวิจยั ให้กบั ครู โดย
การส่ งเสริ มให้มีทีมวิจยั ในสถานศึกษาและสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือการวิจยั กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ มการพั ฒ นาผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาและครู ใ ห้ มี
ความสามารถในการวิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจยั
5) หน่ วยงานต้นสังกัดส่ งเสริ มให้มีการประกวดและเผยแพร่ ผลงานวิจยั ที่ มีคุณภาพเพื่ อสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ในการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั
6) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประกวดผลงานวิจยั ดีเด่นและเผยแพร่ งานวิจยั ที่ได้รับรางวัล
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั อย่างกว้างขวาง
7) สถาบัน อุ ด มศึ กษามุ่ งเน้น ให้ นัก ศึ ก ษากาหนดหั วข้อ งานวิ จัย ให้ ส อดคล้องกับ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ของชาติ และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา รวมทั้งเน้นให้นกั ศึกษาผลิต
งานวิจยั ที่ มีคุ ณ ภาพ โดยกากับควบคุ มให้การผลิ ต งานวิจยั มี ความถูกต้องตามหลักวิ ชา และเป็ นงานวิจยั ที่ เอื้ อ
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
8) สถาบันอุดมศึ กษามุ่งเน้นการจัดการเรี ยนการสอนด้านการวิจยั โดยให้ความสาคัญกับสาระ
เกี่ ยวกับการใช้ป ระโยชน์จากงานวิจยั รวมทั้งการสังเคราะห์ งานวิจยั และทักษะเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ วิพ ากษ์
งานวิจยั เพื่อให้สามารถเลือกใช้งานวิจยั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.2 เน้ นการสร้ างความตระหนักในการใช้ ประโยชน์ จากงานวิจยั โดยมีมาตรการการดาเนินงาน ดังนี้
1) สถานศึกษาเสริ มสร้างให้ครู มีความตระหนักและเชื่ อว่า การวิจยั เป็ นกระบวนการที่ สามารถ
พัฒนาผูเ้ รี ยนและคุณภาพสถานศึกษา ซึ่ งต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่ องให้สอดคล้องกับบริ บทของปัญหาและ
ความต้องการของสถานศึกษา แล้วนาผลการวิจยั มาใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างจริ งจัง
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2) สถานศึ กษาส่ งเสริ มครู ได้เรี ยนรู ้และมี ประสบการณ์ ในการวิจยั และการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจยั จากแหล่งเรี ยนรู ้และบุคคลอื่นๆ
3) สถานศึกษากาหนดแนวปฏิบตั ิงานให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั โดยเมื่อครู ทาวิจยั
สาเร็ จแล้ว ให้มีการเผยแพร่ หรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั ภายในหรื อภายนอกสถานศึ กษาด้วยวิธีการที่ เหมาะสมกับ
บริ บทของสถานศึกษา
4) สถานศึ กษาจูงใจให้ครู ดาเนิ นการวิจยั เพื่ อ พัฒนาการเรี ยนรู ้และนางานวิ จยั มาใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่ อง โดยกาหนดให้การปฏิบตั ิงานวิจยั ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรื อการให้รางวัลต่างๆ
5) หน่ วยงานต้น สั งกัด มี น โยบายให้ ส ถานศึ ก ษาท าวิจัย และใช้ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จัย โดย
กาหนดให้การทาวิจยั และการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริ หาร
และการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาและการผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
6) หน่ ว ยงานต้น สั ง กัด มี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ
บัณฑิตศึกษาจัดทาการวิจยั ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาให้สอดคล้องกับบริ บทของสภาพปั ญหาและความต้องการ
ของสถานศึกษาเพื่อให้สามารถนามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานได้จริ ง
7) หน่ วยงานต้นสังกัดรวบรวม ศึ กษา วิเคราะห์ ผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ การพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ กษา ของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องต่ างๆ และส่ งเสริ มสนับสนุ นให้สถานศึ กษาใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่ อ
พัฒนาสถานศึกษา
8) หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู
ที่พฒั นางานวิจยั และนางานวิจยั ไปใช้เพื่อให้ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานอย่างแท้จริ ง
2.3 เร่ งพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจยั เพือ่ เอือ้ ต่ อการใช้ ประโยชน์ จากงานวิจยั โดยมีมาตรการในการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1) สถานศึ กษาเร่ งพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจยั เพื่ อนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
บริ หารสถานศึกษาและการเรี ยนรู ้ โดยกาหนดให้มีคณะทางานพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจยั ในสถานศึกษา มี
การเก็บรวบรวมงานวิจยั อย่างเป็ นระบบ และจัดทาสารสนเทศเกี่ยวกับการวิจยั ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2) สถานศึกษาส่ งเสริ มให้มีการสังเคราะห์ผลงานวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ท้ งั ภายในและภายนอก
สถานศึกษา และนามาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาการบริ หารสถานศึ กษาได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3) หน่วยงานต้นสังกัดส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาศึกษาวิจยั ให้ครอบคลุมภารกิจ
ทางการบริ หารเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ในการบริ หารสถานศึกษา ในขอบข่ายงานต่างๆ
4) หน่ วยงานต้นสังกัดสนับสนุ นให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจยั ที่ เชื่ อมโยงระหว่าง
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับกระทรวงศึกษาธิ การ และส่ งเสริ มให้มีการนาสารสนเทศไป
ใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษาและการเรี ยนรู ้
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5) หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องที่มีบทบาทในการส่ งเสริ มและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึ กษา จัด
ให้มีสารสนเทศงานวิจยั ที่ เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึ กษา มีการเผยแพร่ ในแหล่งต่างๆ อย่างกว้างขวางเพื่อ
ประโยชน์ในการนาไปใช้เพื่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้และการพัฒนาสถานศึกษา
2.4 ส่ งเสริ ม การสร้ างเครื อ ข่ ายการเรี ย นรู้ และพั ฒ นางานวิ จั ย ให้ มี คุ ณ ภาพ โดยมี ม าตรการการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1) สถานศึกษาสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้งานวิจยั และใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ในสถานศึกษา โดย
การจัดกิจกรรมการทาวิจยั ร่ วมกัน และนาผลการวิจยั และองค์ความรู ้จากงานวิจยั มาใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
2) สถานศึ กษาสร้างเครื อข่ายระหว่างสถานศึ กษา โดยสร้างเครื อข่ ายแบบโรงเรี ยนพี่โรงเรี ยน
น้องหรื อกลุ่มโรงเรี ยน
3) หน่วยงานต้นสังกัดมีนโยบายส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดทาเครื อข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
และพัฒนาโดยให้การสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ทั้งนี้การสร้างเครื อข่ายควรเป็ นเครื อข่ายที่หวังผล คือเป็ นเครื อข่ายของ
กลุ่มบุคคลที่มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจเข้ามาพัฒนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อย่างจริ งจัง
4) หน่วยงานต้นสังกัดส่ งเสริ มให้สถานศึกษาทาความร่ วมมือเป็ นเครื อข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุ นให้ความรู ้เกี่ ยวกับการทาวิจยั และการอานวยความสะดวกให้บุคลากรในสถานศึ กษาใน
เครื อข่ายได้ใช้ฐานข้อมูลและการบริ การห้องสมุดหรื อแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้
5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันอุดมศึกษา ส่ งเสริ มสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้า
มามีส่วนร่ วมในการทาวิจยั หรื อเป็ นพี่เลี้ยงหรื อผูช้ ้ ี แนะในการทาวิจยั ของบุคลากรในสถานศึ กษาเพื่อให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้ในกระบวนการทาวิจยั และสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง
2.5 สร้ างวัฒนธรรมการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยมีมาตรการการดาเนินงาน
ดังนี้
1) ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจัดบรรยากาศที่ ส่งเสริ มการวิจยั และการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยกาหนดกิจกรรมเพื่อให้ครู ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และอย่างสม่าเสมอ
2) สถานศึ กษาสร้างครู ตน้ แบบการวิจยั ที่ สร้างสรรค์งานวิจยั ที่ มีคุ ณภาพและนางานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถเป็ นผูน้ าในการสร้างทีมวิจยั ในสถานศึกษาได้
3) สถานศึ กษาจัดกิ จกรรมยกย่องเชิ ดชู เกี ยรติ แก่ครู ที่ทาผลงานวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่ อพัฒนาการ
เรี ยนการสอน และนาผลงานวิจยั มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และครู ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น
ในระดับต่างๆ
4) สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู ้ ประสบการณ์ดา้ นการวิจยั และแนวทางหรื อวิธีการใช้
ประโยชน์จากงานวิจยั โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การนาผลการวิจยั และผลการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา
ของครู มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั ภายในสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ
5) หน่ วยงานต้นสังกัดสนับสนุ นให้ผูบ้ ริ หารและครู มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับงานวิจยั
และเข้าร่ วมประชุมทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ โดยจัดเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด
หรื อระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ
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6) สถานศึ ก ษาส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารจัด ตั้งชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning
Community: PLC) ด้านการวิ จัย เพื่ อช่ วยขับ เคลื่ อนให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ เกี่ ย วกับ การวิ จัย และการน า
งานวิจยั มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา
2.6 ส่ งเสริมการสื่ อสารและเผยแพร่ งานวิจยั อย่ างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีมาตรการการดาเนินงาน ดังนี้
1) สถานศึ ก ษาเพิ่ ม ศัก ยภาพและสนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ ส ามารถเผยแพร่ ง านวิ จัย ได้อ ย่ า ง
กว้างขวาง โดยใช้ช่องทางที่หลากหลายทั้งการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หนังสื อ การจัดสารคดีเผยแพร่ การจัดทา
เว็บไซต์หรื อแอบปลิเคชัน่ และสื่ อออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งการนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมทางวิชาการ
2) สถานศึกษาพัฒนาครู หรื อสนับสนุนให้ครู ได้รับการพัฒนาให้มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยี และ
การสื บค้นข้อมูลและงานวิจยั เพื่อให้บุคลากรมีทกั ษะในการสื บค้นและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) หน่ ว ยงานต้ น สั ง กัด จัด ท าเอกสารหรื อจุ ล สารเสนอผลงานวิ จัย ของครู ห รื อผู ้บ ริ หาร
สถานศึกษา โดยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สรุ ปข้อค้นพบที่กระชับชัดเจน และใช้รูปแบบการนาเสนอที่น่าสนใจ ไม่
เป็ นทางการมากนัก เพื่อให้ครู หรื อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสามารถเข้าถึงองค์ความรู ้และนาผลงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้
ได้จริ ง
4) หน่ วยงานต้นสังกัดหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องมีการเผยแพร่ งานวิจยั หรื อเอกสารทางวิชาการ
ไปยังสถานศึกษาขนาดเล็กที่ห่างไกลโดยเฉพาะสถานศึกษาที่การใช้อินเทอร์เน็ตยังไปไม่ทวั่ ถึง
5) หน่ วยงานต้นสังกัดและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง สนับสนุ นให้มีช่องทางการสื่ อสารเชื่ อมโยง
อย่างใกล้ชิดระหว่างผูว้ ิจยั กับผูใ้ ช้งานวิจยั เพื่อให้ท้ งั สองฝ่ ายสามารถแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์กนั ได้
อย่างชัดเจน โดยจัดกิจกรรมที่ให้มีการพบปะกัน หรื อใช้สื่อออนไลน์

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ที่ พบว่า กลยุทธ์การส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่ อพัฒนาคุ ณ ภาพการศึ กษา
ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่ มุ่งพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้ ได้ รับความเชื่ อถือ เน้ นการสร้ างความตระหนักในการ
ใช้ ประโยชน์ จากงานวิ จัย เร่ งพั ฒนาระบบสารสนเทศงานวิ จัยเพื่ อเอื อ้ ต่ อการใช้ ประโยชน์ จากงานวิ จัย ส่ งเสริ ม
การสร้ างเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ และพั ฒนางานวิ จัยให้ มีคุณ ภาพ เสริ ม สร้ างวัฒนธรรมการวิ จัยเพื่ อพั ฒนาคุ ณ ภาพ
การศึ กษาในสถานศึกษา และส่ งเสริ มการสื่ อสารและเผยแพร่ งานวิจัยอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งทั้ง 6 กลยุทธ์จะเป็ น
แนวทางที่ ส ามารถนาไปใช้เพื่ อส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ในสถานศึ กษาได้ เนื่ องจากเป็ นกลยุทธ์
ที่ สอดคล้องกับปั ญ หาและความต้องการในการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ของบุ คลากรในสถานศึ กษา ซึ่ งผูว้ ิจยั
ได้ศึกษาจากข้อมูลทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ และสอดคล้องกับแนวคิ ดในเรื่ องการแพร่ กระจายนวัตกรรม
ของ Rogers (2003) ที่ กล่ าวถึ งเงื่ อนไขที่ ท าให้เกิ ด การยอมรั บนวัต กรรมโดยระบุ ว่า บุ คคลที่ ยอมรั บนวัต กรรม
ต้องเป็ นผูท้ ี่ ไม่ยึดมัน่ ต่อสิ่ งเดิ ม มีเหตุมีผลและมีทศั นคติ ที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถติ ดต่อสื่ อสารกับ
บุคคลอื่น มีส่วนร่ วมในสังคม นอกจากนั้นในส่ วนของนวัตกรรมต้องมีความเป็ นประโยชน์ เข้ากันได้กบั บริ บท
ไม่สลับซับซ้อน สามารถทดสอบได้ รวมทั้งเห็นผลได้ในเชิงประจักษ์
สาหรับในประเด็นกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ ผูว้ ิจยั มีประเด็นการอภิปราย ดังนี้
1. กลยุ ท ธ์ ก ารมุ่ งพัฒ นาคุ ณ ภาพงานวิ จัย ให้ ไ ด้รั บ ความเชื่ อ ถื อ เป็ นกลยุท ธ์ ที่ ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น ให้
ผูเ้ กี่ ยวข้องได้ให้ความสาคัญกับการผลิตผลงานวิจยั ที่ มีคุณภาพ จากข้อค้นพบว่า งานวิจยั ที่ ปรากฏอยู่ในปั จจุบนั
เป็ นงานวิจยั ที่ มีปัญหาในเชิ งคุ ณ ภาพงานวิจยั จึ งทาให้ผูท้ ี่ มีความต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั มี ค วามไม่
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เชื่ อมัน่ ที่ จะนางานวิจยั มาใช้ประโยชน์ ดังที่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึ่ งเป็ นนักวิชาการคนหนึ่ งกล่าวว่า “ก่ อนพูดถึงประโยชน์
จากงานวิจัย ต้ องดูที่ผลผลิตของงานวิ จัยก่ อน เคยมีโอกาสไปเป็ นกรรมการ Review ผลงานวิ จัย งานวิ จัยมีปัญหา
มาก วัตถุประสงค์ วิจัยกับผลลัพธ์ ไม่ ไปด้ วยกัน การทบทวนวรรณกรรมไม่ ชัด ” ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวีรนุช
ทองแดง (2546) ที่พบว่า ปั ญหาที่บุคลากรไม่ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั คือ ปัญหาคุณภาพของงานวิจยั ดังนั้น การ
จะส่ งเสริ มให้สถานศึกษาใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่อการพัฒนางานและพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น จาเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่จะต้องสร้างความเชื่อมัน่ ว่า งานวิจยั ที่จะนามาใช้ประโยชน์มีคุณภาพ ทั้งในส่ วนของกระบวนการวิจยั ที่เชื่ อถือ
ได้และผลการวิจยั ที่ถกู ต้อง แม่นยา ดังที่ เก็จกนก เอื้อวงศ์ (2553) ระบุว่า การจะใช้ประโยชน์จาการวิจยั นั้น ข้อมูล
ผลการวิจยั ต้องมีความถูกต้อง มีความชัดเจน และเชื่ อถือได้ ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Rogers (2003)
ที่ ระบุ ว่า การใช้ป ระโยชน์จากนวัต กรรมต้องทาให้เกิ ดการยอมรั บ นวัตกรรม โดยนวัตกรรมต้องมี ประโยชน์
สามารถทดสอบและเห็ น ผลในเชิ งประจักษ์ได้ อย่างไรก็ ต าม การเพิ่ ม คุ ณ ค่ าของงานวิ จัยที่ จะน าไปสู่ การใช้
ประโยชน์ได้น้ นั นอกจากความถูกต้องตามหลักวิชา ยังต้องมีความเป็ นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึ กษา รวมทั้งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของชาติ ดว้ ยเช่ นกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับที่ นักวิชาการคนหนึ่ งซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล กล่าวว่า “ผลการวิ จัยที่ ออกมา ต้ องมีความตรง คื อถูกต้ อง
หรื อตรงกับความต้ องการของคนที่ จะใช้ เหมาะที่ นาไปใช้ ในการแก้ ปัญหาของเขาได้ จริ ง ” สาหรับมาตรการที่จะ
พัฒนาคุณภาพงานวิจยั ให้ได้รับความเชื่ อถือนั้น จึงเน้นที่มาตรการทั้งในส่ วนของสถานศึกษาที่ตอ้ งเน้นให้การทา
วิจยั เป็ นการทาเพื่อใช้ในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างแท้จริ ง ซึ่ งจะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั รวมทั้ง
มาตรการที่ เพิ่มศักยภาพการทาวิจยั ให้กบั ครู หรื อมาตรการให้สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นให้นกั ศึกษาผลิตงานวิจยั
ที่มีคุณภาพตามหลักวิชา อันจะทาให้งานวิจยั ทางการศึ กษาได้รับการยอมรับและเป็ นที่ เชื่ อถือมากขึ้น ซึ่ งการเพิ่ม
ศักยภาพด้านการวิจยั จะนาไปสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพิ่มขึ้น ดังผลการศึกษาของ ศรี สมบัติ โชคประจักษ์ชดั
และนิ ตยา สาเร็ จ (2551) ที่พบว่า สมรรถนะด้านวิจยั ของผูป้ ฏิบตั ิ งาน มีความสัมพันธ์กบั การนาผลงานวิจยั ไปสู่
การปฏิ บตั ิ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และงานวิจยั ของ Glacken and Chaney (2004) ซึ่ งสรุ ปว่า ปั จจัยที่ สนับสนุ น
การนาผลการวิจยั ไปสู่ การปฏิบตั ิที่สาคัญคือ การที่บุคคลได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถในการทาวิจยั
2. กลยุทธ์ การเน้นการสร้ างความตระหนักในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เป็ นการด าเนิ นการเพื่ อ
ส่ งเสริ มและจูงใจให้ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาและครู มีค วามเชื่ อ และเห็ นคุ ณ ค่ าของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ผลการวิจยั สะท้อนว่า ผูบ้ ริ หารยังขาดความตระหนักในการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เนื่ องจากปัจจุบนั สถานศึกษา
มัก ท างานตามนโยบายและไม่ ไ ด้รั บ การส่ งเสริ ม สนับ สนุ น ให้ ใ ช้ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จัย ดังนั้น จึ งมี ค วาม
จาเป็ นต้องสร้างความตระหนัก ในการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ให้บุคลากรในสถานศึ กษา ซึ่ งในมาตรการการ
สร้างความตระหนักนั้น ประกอบด้วย การสร้างโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสเรี ยนรู ้และมีประสบการณ์ได้เรี ยนรู ้
จากแหล่งต่างๆ มาตรการที่จะเสริ มสร้างให้เกิดความเชื่ อว่า การวิจยั เป็ นกระบวนการที่เป็ นประโยชน์ ผลการวิจยั
จะสามารถน ามาใช้ป ระโยชน์ ไ ด้จริ ง โดยมี มาตรการจู งใจต่ างๆ ที่ จะทาให้ต ระหนักว่า การน างานวิ จยั มาใช้
ประโยชน์ ทาให้เกิ ด ประโยชน์ ท้ งั ในเชิ งการพัฒ นาการปฏิ บ ัติงานและการพัฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ กษา รวมทั้ง
ประโยชน์ที่จะได้เป็ นสิ่ งตอบแทนต่ อตนเอง ซึ่ งในประเด็นนี้ Rogers (2003) กล่าวถึ งการจูงใจซึ่ งเป็ นการสร้าง
ทัศคติที่ดีต่อนวัตกรรมในแง่มุมต่างๆ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ สาคัญขั้นตอนหนึ่ งในกระบวนการใช้นวัตกรรม คื อ เมื่อ
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บุคคลรับรู ้ว่ามีนวัตกรรมเกิ ดขึ้ น ทาความเข้าเกี่ ยวกับนวัตกรรรมนั้น ขั้นต่ อไปคื อขั้นเชิ ญชวนให้ใช้นวัตกรรม
(persuasive) โดยชวนให้เห็ น ความคุ ้มค่ าของนวัต กรรมนั้น ๆ และเมื่ อมี ทัศ คติ ที่ ดี ต่ อนวัต กรรมแล้ว บุ ค คลจะ
ตัดสิ นใจเลือกใช้ (decision) และนาไปปฏิบตั ิจริ งได้ (implementation)
3. กลยุทธ์การเร่ งพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจยั เพื่อเอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เป็ นกลยุทธ์ที่
เร่ งรัดให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจยั จัดให้มีทีมและมีบุคลากรหรื อทีมงานที่รับผิดชอบชัดเจน ส่ งเสริ ม
ให้มีการรวบรวม สังเคราะห์ผลงานวิจยั และมีความเชื่ อมต่อระบบสารสนเทศงานวิจยั ในสถานศึกษากับหน่วยงาน
ต่างๆ รวมทั้งมีการเผยแพร่ กว้างขวางเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างจริ งจัง การที่สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานวิ จัย ในองค์ก รของตนเองจะมี ส่ วนช่ ว ยให้ บุ ค ลากรสามารถเข้า ถึ งงานวิ จัย ได้ง่าย ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ อ ย่ างมากต่ อการใช้ป ระโยชน์ จากงานวิ จัย รวมทั้งหากหน่ วยงานต้น สั งกัด สามารถพัฒ นาระบบ
สารสนเทศเกี่ ยวกับ งานวิจัยให้เชื่ อ มต่ อ กัน ได้ในระดับต่ างๆ ก็จะยิ่งส่ งเสริ มให้การเข้าถึ งงานวิจัยและการใช้
ประโยชน์จากงานวิจยั มีความกว้างขวางขึ้น ซึ่ งมาตรการเหล่านี้ สอดคล้องคากล่าวของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาคนหนึ่ ง
ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลว่า “...หากการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิจัยต่ างๆ เพื่ อพัฒนาการสอนและการบริ หาร
โรงเรี ยน และเชื่ อมต่ อกันกับหลายหน่ วยงาน เราก็เข้ าถึงงานวิจัยง่ ายเข้ า ใช้ งานวิจัยได้ เร็ ว...” ในประเด็นนี้ Glaser
(1980) ซึ่ งศึกษากลยุทธ์การทาให้องค์ความรู ้ จากงานวิจยั ไปสู่ การปฏิ บตั ิ และพบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อการใช้ความรู ้
จากงานวิจยั ที่ สาคัญคื อ ระบบการจัดเก็บรายงานการวิจยั ที่ ได้รับการออกแบบให้ผใู ้ ช้ประโยชน์ สามารถเข้าไป
ศึกษาค้นคว้าได้ง่าย
4. กลยุทธ์การส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้และพัฒนางานวิจยั ให้มีคุณภาพ เป็ นกลยุทธ์ที่ส่งเสริ ม
การสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้งานวิจยั และใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ในสถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมทาวิจยั หรื อ
นาความรู ้จากการวิจยั มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรื อการสร้างเครื อข่ายระหว่างสถานศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้หน่วยงานต้นสังกัดควรมีนโยบายในการส่ งเสริ มสนับสนุน รวมทั้งผลักดันให้เกิดเครื อข่ายใน
ระดับต่างๆ รวมทั้งเครื อข่ายร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันอุดมศึกษา การมีเครื อข่ายการวิจยั จะส่ งผลต่อ
การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ซึ่ ง Hemsley-Brown and Oplatka (2004) กล่าวว่า กลไกที่ทาให้เกิดการนาผลการวิจยั
ไปใช้ที่สาคัญ คื อ การสร้างเครื อข่ายหรื อชุ มชนที่ สนับสนุ นกัน ซึ่ งอาจประกอบด้วย นักวิจยั ด้วยกันเองในหลาย
สาขา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในวงการวิจยั นอกจากนั้น การสร้างเครื อข่ายจะช่วยให้มีการสื่ อสารกันอย่าง
ต่อเนื่ องสม่าเสมอ ซึ่ งถือเป็ นกลไกที่ทาให้ผใู ้ ช้งานเกิดความไว้วางใจต่อผูว้ ิจยั และต่อผลงานวิจยั อันจะช่วยให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ได้มากขึ้ น และนอกจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผ ลงานวิจยั ระหว่าง ผูใ้ ช้งานวิจยั และ
ผูว้ ิจยั แล้ว มาตรการเกี่ ยวกับการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้และการพัฒนางานวิจยั ให้มีคุณภาพอีกลักษณะหนึ่ งที่
กาหนดไว้ คื อ การส่ งเสริ มให้บุ คลากรมี ส่ วนร่ วมในการท าวิจยั โดยให้บุ คลากรในหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง หรื อ
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็ นพี่เลี้ยงหรื อผูช้ ้ ีแนะ ซึ่ งจะช่วยให้บุคลากรเกิดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับกระบวนการวิจยั
และสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์โดยตรง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Battista (1989) ที่เสนอไว้วา่ การมี
ส่ ว นร่ วมในกระบวนการวิ จัย เป็ นปั จจัย ส าคัญ ในกระบวนการการน านวัต กรรมมาใช้ป ระโยชน์ (innovation
adoption)
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5.กลยุทธ์การเสริ ม สร้ างวัฒนธรรมการวิจยั เพื่ อพัฒนาคุ ณ ภาพการศึ กษาในสถานศึ กษา เป็ นกลยุทธ์ ที่
ส่ งเสริ มให้มีการจัดบรรยากาศการส่ งเสริ มการวิจยั มี กิจกรรมเพื่ อเป็ นการแสดงความชื่ นชมยินดี แก่ บุคลากรที่
ได้รับรางวัลประกวดผลงานวิจยั กิจกรรมเพิ่มพูนความรู ้และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับงานวิจยั อย่างสม่าเสมอ
และส่ งเสริ มให้จดั ตั้งชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ ในการกาหนดกลยุทธ์ที่จะส่ งเสริ มให้มีวฒั นธรรมการวิจยั ใน
สถานศึ ก ษานี้ ถื อ ว่า เป็ นกลยุท ธ์ ที่ ส าคัญ เพราะจะช่ วยให้ เกิ ด ความยัง่ ยื น ในการใช้ป ระโยชน์ ใ นการวิ จัย ของ
สถานศึ กษา เนื่ องจากในทฤษฎี การแพร่ กระจาย (diffusion) นั้นพบว่า วัฒนธรรมขององค์การจะมีผลกระทบต่อ
พฤติ กรรมการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและความรู ้ใหม่ และจะถูกนามาใช้เพื่ อเชื่ อมโยงกับกระบวนการตัดสิ นใจ
ภายในองค์การ (Rogers, 2003) ดังนั้น ความสามารถในการนาข้อมูลหรื องานวิจยั มาใช้ประโยชน์ของแต่ละองค์การ
จะมีความแตกต่างกันตามลักษณะวัฒนธรรมของแต่ละองค์การ (Hunt, 1996) และการที่องค์การให้คุณค่าต่อการใช้
ประโยชน์จากงานวิจยั ในการปฏิบตั ิงานมีความสาคัญต่อการสร้างบรรยากาศการทางานบนพื้นฐานของข้อมูลการ
วิจยั (Funk, Champagne, Wiese& Tornquist,1991) จากมาตรการที่ ส ถานศึ กษาจัดให้มีบ รรยากาศที่ ส่ งเสริ มการ
วิจยั และการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั อย่างสม่าเสมอ จะเป็ นมาตรการที่ช่วย
เกิ ด การใช้ป ระโยชน์จากงานวิจยั อย่างจริ งจัง ซึ่ งแนวทางนี้ ส อดคล้องกับ Estabrooks, Wallin, & Milner (2003)
ที่ศึกษาลักษณะบุคคลกับการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์และพบว่า บุคคลที่มีการแลกเปลี่ยนความรู ้กบั คนวงการ
วิชาการอย่างต่อเนื่ องและมีกลุ่มเครื อข่ายทางวิชาการจะเป็ นผูท้ ี่ มีการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั มาก นอกจากนั้น
Craik and Rappolt (2003) ศึ กษาและพบว่า องค์การหรื อหน่ วยงานที่ มีบรรยากาศการทางานแบบการอภิ ป ราย
เกี่ยวกับผลการทางานจะทาให้เกิดการนาผลการวิจยั ไปใช้ในการทางานได้
6. กลยุทธ์ การสร้ างวัฒ นธรรมการวิจัย เพื่ อพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาในสถานศึ กษา เป็ นกลยุท ธ์ ที่ให้
ความสาคัญกับการเผยแพร่ งานวิจยั อย่างกว้างขวาง หลากหลายช่ องทาง ส่ งเสริ มให้จดั ทาเอกสารหรื อวารสารซึ่ ง
นาเสนอผลงานวิจยั เนื้ อหาเฉพาะเหมาะสมกับผูใ้ ช้ซ่ ึ งเป็ นครู และผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้ง่าย มีการเผยแพร่ งานวิจยั หรื อเอกสารทางวิชาการไปยังสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล มีการอบรมพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยี และการสื บค้นข้อมูลและงานวิจยั และส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีช่องทางการสื่ อสารเชื่ อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างผูว้ ิจยั กับผูใ้ ช้งานวิจยั Rogers (2003) กล่าวถึงการสื่ อสารว่า เป็ นปัจจัยที่มีความสาคัญในการเผยแพร่
นวัต กรรมไปสู่ กลุ่ มผูใ้ ช้ มาตรการการส่ งเสริ มให้มีการเผยแพร่ งานวิจยั อย่างกว้างขวาง หลากหลายช่ องทาง
จะช่ วยท าให้เกิ ด การแพร่ กระจายความรู ้ จากงานวิจัยไปสู่ ผูใ้ ช้ ทาให้ผูใ้ ช้งานวิจัยรู ้ ว่ามี งานวิ จยั อยู่ที่ ไหนและ
ใครเป็ นผูท้ าวิจยั นั้น นอกจากนั้นการเปิ ดโอกาสให้มีช่องทางสื่ อสารอย่างใกล้ชิดระหว่างผูว้ ิจยั กับผูใ้ ช้งานวิจยั
จะเป็ นปั จจัยระดับบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนความรู ้และผลการวิจยั ทาให้การเผยแพร่ งานวิจยั เป็ นไป
อย่างมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั การจัดช่องทางการสื่ อสารในลักษณะ
นี้ จะช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าถึงงานวิจยั ได้ง่ายและสะดวกขึ้น สอดคล้องกับที่ศรี สมบัติ โชคประจักษ์ชดั และนิตยา
สาเร็ จผล (2551) ได้ศึกษาปั ญหาการนาผลงานวิจยั ไปสู่ ภาคปฏิ บตั ิ ของหน่ วยงานกระทรวงยุติธรรม และพบว่า
การจัดช่องทางการเข้าถึงงานวิจยั ที่สะดวกและง่ายจะมีผลต่อการนาผลการวิจยั ไปปฏิบตั ิมากขึ้น อย่างไรก็ตามจาก
ข้อค้นพบของปั ญ หาการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั สะท้อนถึ งประเด็นเกี่ ยวกับการนาเสนองานวิจยั ที่ อ่านและ
ทาความเข้าใจยาก ซึ่ ง เป็ นอุปสรรคต่ อการนาไปใช้ประโยชน์ ในเรื่ องนี้ Hemsley-Brown and Oplatka, (2004)
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พบว่า สิ่ งที่ทาให้เกิดการนาผลการวิจยั ไปใช้ คือต้องมีการนาเสนอข้อสรุ ป ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ขอ้ ค้นพบ
จากการวิจยั โดยเฉพาะไม่ค วรใช้ภ าษาที่ ใช้เป็ นศัพ ท์เฉพาะที่ ทาให้เข้าใจยาก นอกจากนั้น Santo, Choice and
Austin (2002) ยังกล่าวถึงข้อเสนอแนะในงานวิจยั ว่า ข้อเสนอแนะที่มีความเฉพาะเจาะจงเป็ นรู ปธรรมถึงขั้นแสดง
ตัวอย่างจะถูกนาไปใช้จริ งได้มากกว่า และการนาเสนอผลงานด้วยปากเปล่าจะมี ประสิ ทธิ ภาพต่ อการนาไปใช้
มากกว่าการนาเสนอด้วยการเขียน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. สถานศึกษาควรศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั คัดเลือกในส่ วนที่สอดคล้อง
กับบริ บทของสถานศึกษาเพื่อนาไปกาหนดนโยบายและทิ ศทางในการพัฒนาสถานศึกษาในการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจยั
2. สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานต้น สั งกัด สนับ สนุ น ความพร้ อ มในการพัฒ นาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
3. หน่ ว ยงานต้น สังกัด ควรมี น โยบายจู งใจให้บุ ค ลากรในสถานศึ กษาใช้ป ระโยชน์ จากงานวิจัย โดย
กาหนดให้การทาวิจยั และการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริ หารและ
การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
4. หน่ วยงานต้นสังกัด ควรศึ กษาวิเคราะห์กลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่อนาไปบูรณาการใน
แผนยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการวิจยั แผนยุทธศาสตร์ การจัดการความรู ้ขององค์การ หรื อแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาบุคลากร
5. หน่ วยงานต้น สังกัด จัด สรรงบประมาณสนับสนุ น การพัฒ นาการท าวิจัยและการใช้ป ระโยชน์จาก
งานวิจยั ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ผูบ้ ริ หารระบบวิจยั ของประเทศ เช่น สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั และส านักงานส่ งเสริ มสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ แ ละคุ ณ ภาพเยาวชน ควรได้เข้ามามี ส่ วนกาหนดทิ ศทาง
นโยบายการส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ของสถานศึกษาที่ จะตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ
7. หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ งศึ กษาและวิ เคราะห์ กลยุท ธ์การใช้ป ระโยชน์จากงานวิจัย พิ จารณาในส่ วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทางในการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษา
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ต่ อไป
1. ควรศึ กษาสภาพ ปั ญหา ความต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และพัฒนากลยุทธ์การส่ งเสริ มการใช้
ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในระดับอื่น เช่น สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรื อ
สถานศึกษาที่จดั การศึกษาประเภทอื่นหรื อเฉพาะทาง
2. ควรมีการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับบริ บทของสถานศึกษา
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3. ควรศึกษาวิจยั กรณี ศึกษาสถานศึกษาที่ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ที่เป็ นแบบปฏิบตั ิที่ดีเพื่อประโยชน์ใน
การได้แนวทางในการส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ของสถานศึกษาที่มีความเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
4. ควรมีการวิจยั ประเมินติ ดตามผลการดาเนิ นตามกลยุทธ์การส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษานี้เพื่อการศึกษาประสิ ทธิ ผลการนากลยุทธ์ไปใช้
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