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บทคัดย่อ

การใช้ ป ระโยชน์ จ ากการวิ จั ย เป็ น การน� ำ ความรู ้ จ ากผลการวิ จั ย และกระบวนการวิ จั ย
มาใช้เพือ่ การพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน การจัดท�ำข้อเสนอของนโยบายและ
แผน การใช้เพือ่ ประกอบการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร และน�ำมาใช้เพือ่ สร้างหรือต่อยอดความรูใ้ น
การปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งควรมีแนวทางในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย ประกอบด้วย การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของงานวิจัย การพัฒนางาน
วิจัยให้มีคุณภาพที่เชื่อถือได้ การเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าถึงงานวิจัยที่มีคุณภาพ การสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนางานวิจัย และการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึง่ แนวทางดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้บคุ ลากรได้ตระหนักและมีกจิ กรรม
ที่จะใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้มากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั คุณค่า แนวทางการส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Abstract

Research utilization is the application of knowledge from research findings and research
processes to develop and improve work performance, to provide policy and planning
proposals, to use for administrator’s decision making and to create or enhance knowledge
in the work operation in educational institutions. Therefore, there should be guidelines
for enhancing research utilization including; to create awareness in the value of research,
to develop reliable quality research, to provide the opportunities of personnel to access
to qualified research, to create learning network and developing research and to create
the research culture for development of educational quality. The guidelines will enhance
and impel personnel to be aware and to take more active part in the research utilization.
Keywords: Research utilization, Value, Enhancing Guideline, Quality of Education

บทน�ำ		

การวิจยั เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ ข้อเท็จจริง และค�ำตอบของปัญหาต่างๆ
โดยวิธกี ารค้นคว้า รวบรวมข้อมูลหรือทดลองด้วยวิธกี ารทีเ่ ป็นระบบและเชือ่ ถือได้ ผลการวิจยั
จึงเป็นผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการด�ำเนินการวิจยั ของนักวิจยั ทีใ่ ช้ความรูค้ วามสามารถ ความเพียร
พยายามในการด�ำเนินการศึกษาค้นคว้า ตามวิธกี ารกระบวนการวิจยั เพือ่ ให้ได้องค์ความรู้
นวัตกรรมหรือวิธกี ารในการแก้ปญ
ั หา พัฒนางานและพัฒนาองค์การรวมทัง้ การพัฒนาวิชาชีพ
และการพัฒนาวิชาการในสาขาต่างๆ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า ผลการวิจยั จึงมีคณ
ุ ค่าต่อ
การพัฒนาองค์การ สังคมและประเทศชาติ ส�ำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
ปัจจุบนั มีการพัฒนางานวิจยั ทางการศึกษามากขึน้ แสดงให้เห็นว่า บุคลากรทางการศึกษา
มีการศึกษาค้นคว้าและผลิตงานวิจัยอย่างกว้างขวางมากขึ้น อย่างไรก็ตาม งานวิจัย
โดยส่วนใหญ่เป็นงานวิจยั ทีใ่ ช้เพือ่ พัฒนาการปฏิบตั งิ านของตนเอง ยังขาดการเก็บรวบรวม
เผยแพร่และการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละยังไม่มกี ารน�ำผลการวิจยั มาใช้เพือ่ ขยายองค์ความรู้
หรือต่อยอดงานวิจัยที่ชัดเจน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าบุคลากรทางการศึกษายังตระหนักถึง
คุณค่าของผลงานวิจยั ไม่มากนัก และไม่ได้มกี ารศึกษา ค้นคว้า และน�ำผลการวิจยั ทีม่ อี ยู่
มากมายมาใช้ประโยชน์เพือ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีเ่ พียงพอ ดังนัน้ การใช้ประโยชน์
จากการวิจยั จึงเป็นประเด็นส�ำคัญทีเ่ มือ่ ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการวิจยั และได้ผลการวิจยั แล้ว ผูว้ จิ ยั
หรือหน่วยงานที่ผู้เกี่ยวข้องควรได้น�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือส่งเสริมสนับสนุนให้
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มีการใช้ประโยชน์จากการวิจยั ให้กว้างขวางและคุม้ ค่ากับการลงทุนในการด�ำเนินการวิจยั
และน�ำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าในเชิงการพัฒนา ซึ่งนักการศึกษาในยุคการปฏิรูปการศึกษา
ควรตระหนักถึงเพือ่ การขับเคลือ่ นประเทศไทยสูย่ คุ 4.0 ทีต่ อ้ งเน้นการศึกษาเพือ่ พัฒนา
นวัตกรรมและผลิตภาพและเพือ่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก�ำลังคน การวิจยั และ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ระบุไว้ชัดเจนเกี่ยวกับ
การผลิตงานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยว่า ต้องมีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากการวิจยั ในการพัฒนาคนเพือ่ เพิม่ ผลผลิต มูลค่าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ
(ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)

ความหมายของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสามารถแบ่งประเภทไว้หลายลักษณะ ดังนี้
Reid and Fortune (1992) ได้จ�ำแนกประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยไว้
5 ลักษณะคือ 1) การใช้ประโยชน์เชิงเครือ่ งมือ (Instrumental Utilization) โดยผูใ้ ช้งานวิจยั
หรือผู้ปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงาน การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในการท�ำงาน
หลังจากได้ศึกษาผลการวิจัย 2) การใช้ประโยชน์เชิงความคิด (Conceptual Utilization)
โดยผู้ใช้งานวิจัยจะมีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ท�ำให้มีมุมมองที่จะน�ำไป
ประยุกต์ใช้โดยเชือ่ มโยงประสบการณ์และความเชือ่ ของตนเองกับข้อค้นพบในผลการวิจยั
3) การใช้ประโยชน์ในการกระตุ้นจูงใจ (Persuasive Utilization) โดยผู้ใช้งานวิจัยใช้
ข้อค้นพบจากงานวิจยั สนับสนุนจุดยืน ซึง่ อาจสะท้อนในลักษณะการชักชวน จูงใจโน้มน้าว
สนับสนุน ตัดสินใจและอ�ำนวยการ 4) การใช้ประโยชน์จากวิธีการวิจัย (Methodological
Utilization) โดยผูใ้ ช้การวิจยั อาจน�ำเครือ่ งมือวิจยั ไปใช้ ซึง่ อาจเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน
หรือเครื่องมือวิจัยอื่นๆ และ 5) การใช้ประโยชน์ทางอ้อม (Indirect Utilization) โดยผู้ใช้
งานวิจัยสามารถใช้ทฤษฎี รูปแบบปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติในการด�ำเนินการวิจัย
แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยโดยตรง หรือเป็นการได้รับความรู้จากการเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้น หรือจากการอ่านบทความวิจัยหรือท�ำงานร่วมกับบุคคลที่อยู่ในวงการวิจัย
ส่ ว น Estrabrook (1999) ได้ก�ำหนดประเภทของการใช้ ป ระโยชน์ ไ ว้ ใ กล้ เคี ย งกั น
โดยแบ่งประเภทการใช้ไว้ 4 ประเภท คือ 1) การใช้ประโยชน์โดยตรง (Direct Research
Utilization) เป็นการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยตรง
2) การใช้ประโยชน์ทางอ้อม (Indirect Research Utilization) เป็นการใช้ผลงานวิจัยเพื่อ
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา : คุณค่าและแนวทางการส่งเสริม
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เปลี่ยนความคิดหรือความเชื่อเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน 3) การใช้ประโยชน์เชิงชักชวน
(Persuasive Research Utilization) เป็นการใช้ผลงานวิจัยในการชักชวนผู้ที่มีต�ำแหน่ง
ในการตัดสินใจ การเปลีย่ นแปลงนโยบายหรือการปฏิบตั ิ และ 4) การใช้ประโยชน์โดยรวม
(Overall Research Utilization) เป็นการใช้งานวิจัยในลักษณะเฉพาะ
ส�ำหรับหน่วยงานของประเทศไทย คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
(2558) และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2559) ได้แบ่งประเภทของการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย ดังนี้
1. การใช้ประโยชน์ดา้ นนโยบาย เป็นการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั เชิงนโยบาย
เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก�ำหนดมาตรการ
กฎเกณฑ์ หลักการ แนวทางการพัฒนาโดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น หรือระดับหน่วยงาน
2. การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ เป็นการด�ำเนินงานเพื่อน�ำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ไปใช้ในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของสังคมและประชาชนทั่วไป ท�ำให้มีความรู้
ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงซึ่งน�ำไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิด
พฤติกรรม เพือ่ เพิม่ คุณภาพชีวติ ของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม ได้แก่ การใช้ประโยชน์ดา้ นสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการส�ำหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3. การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ เป็นผลงานวิจัยที่เน้นสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน�ำไปสู่การเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ไปสู ่ ก ารผลิ ต เชิ ง พาณิ ช ย์ และลดการน� ำ เข้ า เทคโนโลยี จ าก
ต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ และการเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตและการบริการ
4. การใช้ประโยชน์ดา้ นชุมชนและพืน้ ที่ เป็นการน�ำกระบวนการ วิธกี าร องค์ความรู้
การเปลี่ยนแปลง การเสริมพลังอันเป็นผลกระทบที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น พื้นที่ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์การขยายผลต่อชุมชนท้องถิ่นและสังคมอื่น
5. การใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ เป็นการน�ำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ต�ำรา
บทเรียน ไปเป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ การเรียนรู้ การเรียน
การสอน ในวงนักวิชาการและผูส้ นใจด้านวิชาการ รวมถึงการน�ำผลงานวิจยั ไปวิจยั ต่อยอด
4
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หรือการน�ำไปสู่ Product และ Process ไปใช้ในการเสริมสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยี
6. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ เป็นการสร้างสรรค์คณ
ุ ค่าทางจิตใจ
ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข
กล่าวโดยสรุป ลักษณะของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สามารถจ�ำแนกได้เป็น
การใช้ประโยชน์เชิงเครื่องมือ การใช้ประโยชน์เชิงความคิด การใช้ประโยชน์เชิงชักจูง
การใช้ประโยชน์จากวิธีการวิจัยและการใช้ประโยชน์ทางอ้อม หรืออาจจ�ำแนกลักษณะ
ของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในลักษณะทั่วไป คือ การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย
การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ด้านชุมชน
และพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ ส่วนในการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสถาน
ศึกษานัน้ มีลกั ษณะของการใช้ประโยชน์ คือ การใช้เพือ่ จัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย การใช้เพือ่
การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางาน การใช้ เ พื่ อ ตั ด สิ น ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบตั งิ านและการใช้เพื่อสร้างองค์ความรู้

คุณค่าของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

Brown และ Rodger (1999) กล่าวถึง คุณค่าของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ซึ่งให้แนวคิดว่า ในการประกอบวิชาชีพนั้น บุคคลต้องมีความรับผิดชอบสองประการ คือ
เพือ่ พัฒนาความรูด้ า้ นทางวิชาการทีส่ นับสนุนงานในวิชาชีพผ่านการวิจยั และเพือ่ พัฒนา
องค์ความรูเ้ พือ่ การปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เนือ่ งมาจากการวิจยั ช่วยในการจัดระเบียบ
และประเมินความรูเ้ ดิม ช่วยตอบค�ำถามและค้นพบองค์ความรูใ้ หม่ๆ ผ่านการศึกษาตรวจ
สอบปัญหาหรือสถานการณ์ตา่ งๆ อย่างเป็นระบบ นักวิจยั ผูบ้ ริหาร บรรณาธิการวารสาร
และนักศึกษาทุกคนต้องมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อเรือ่ งนี้ เพือ่ จะสร้างความเชือ่ มัน่ ว่า
การวิจัยถูกน�ำมาใช้ในการปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพ
ส�ำหรับการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในทางการศึกษานั้น นักวิชาการกล่าวถึง
คุณค่าไว้ ดังนี้
Scott and McNeish (2013) กล่าวว่า แม้งานวิจัยจะไม่สามารถตอบค�ำถามเพื่อ
การพัฒนาสถานศึกษาได้ทงั้ หมด แต่งานวิจยั ก็มคี วามแตกต่างหลากหลายทีส่ ถานศึกษา
สามารถจะน�ำมาใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของตน โดยสามารถน�ำ
งานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ 1) การระบุความต้องการ และประเด็นปัญหาต่างๆ เช่น
การหาความสัมพันธ์หรือสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
และการใช้งานวิจยั เพือ่ การพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียนกลุม่ พิเศษ
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา : คุณค่าและแนวทางการส่งเสริม
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เป็นต้น 2) การให้แนวทางการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและครูสามารถเข้าไป
ศึกษาเพื่อพิจารณาแนวทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 3) การประเมินความคืบหน้าในการปรับปรุงสถานศึกษา โดยการประเมินผลลัพธ์
ของโครงการการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่ด�ำเนินการทั้งในสถานศึกษาหรือร่วมกับผู้อื่น
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ใช้งานวิจัยอาจใช้การประเมินร่วมกับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพอื่นๆ
เพื่อการตัดสินใจทบทวนการปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา
เก็จกนก เอือ้ วงศ์ (2553) กล่าวถึงคุณค่าของการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั โดยระบุวา่
งานวิ จั ย สามารถน� ำ มาใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า ในการปฏิ บั ติ ง านในวิ ช าชี พ
ทางการศึกษาได้ ดังนี้
1. การใช้ผลการวิจัยเพื่อจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
โดยทั่วไปองค์การต้องมีภารกิจและทิศทางการด�ำเนินงานที่ชัดเจน จึงต้องมีนโยบาย
แผนงานหรือโครงการเป็นกรอบในการด�ำเนินงาน การได้มาซึ่งนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการทีเ่ ป็นแนวทางการด�ำเนินงานอย่างเหมาะสมและมีเหตุและผลนัน้ ต้องอาศัยข้อมูล
ผลการวิจัยเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญ
2. การใช้ผลการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
อาจประสบปัญหาในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ผูป้ ฏิบตั งิ านหรือผูเ้ กีย่ วข้องจะต้องหาวิธกี ารแก้ไข
โดยอาจมีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา หาวิธกี ารใหม่ๆ ในการแก้ปญ
ั หา ลงมือปฏิบตั กิ าร
แก้ไขและตรวจสอบผลการแก้ไขว่า สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่อย่างไร การด�ำเนินการ
ดังกล่าวเป็นการใช้ผลการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
3. การใช้ผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ทางการศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือครูจะมีเป้าหมายในการด�ำเนินงาน นัน่ คือ คุณภาพ
การศึกษาหรือคุณภาพผูเ้ รียน ผูบ้ ริหารหรือครูตอ้ งแสวงหาวิธกี ารปรับปรุงและพัฒนางาน
ด้านการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ซึ่งก็จะได้องค์ความรู้จากผลงานวิจัยได้
4) การใช้ผลการวิจัยเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ในบทบาทของผู้บริหารหรือ
ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการตัดสินใจที่ดี
มีเหตุผล รอบคอบและลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก
ผลการวิจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยอาจแสวงหาผลการวิจัยที่มีอยู่แล้ว หรือได้จาก
การวิจัยของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานเอง แล้วน�ำผลการวิจัยนั้นมาใช้ในการตัดสินใจ
5) การใช้ผลการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็นการใช้ผลการวิจัยเพื่อเป็นฐานใน
การศึกษาวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่เพิม่ ขึน้ ซึง่ ในการท�ำวิจยั แต่ละเรือ่ ง นักวิจยั จ�ำเป็น
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ต้องศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้กรอบแนวคิดและแนวทางในการด�ำเนินการวิจัย
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ผลการวิจัยจึงถูกน�ำมาใช้ในการสร้างหรือขยายพรมแดนของ
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นพื้นฐาน
ของการวิจัยขั้นต่อไป
กล่าวโดยสรุป คุณค่าของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่ส�ำคัญคือ ใช้ประโยชน์
เพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนางาน ส่งเสริมการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ทางการศึกษา และใช้ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานหรือการบริหารงานของ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
ปัญหาอุปสรรคในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
แม้ ว ่ า การใช้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จั ย จะมี ป ระโยชน์ แ ละมี คุ ณ ค่ า ในหลายด้ า น
แต่ส�ำหรับในวิชาชีพทางการศึกษาแล้ว ยังมีการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยค่อนข้างน้อย
โดยเฉพาะเมื่อเปรียบกับงานวิจัยในสาขาอื่น Hannan และคณะ (อ้างถึงใน Scott and
McNeish, 2013) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการใช้งานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ
พบว่า อาชีพทางการศึกษามีแนวโน้มที่จะใช้งานวิจัยน้อยกว่าวิชาชีพอื่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวิชาชีพด้านสุขภาพ
Adedoyin (2015) วีรนุช ทองแดง (2546) และเก็จกนก เอือ้ วงศ์ (2560) ศึกษาวิจยั
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาพบว่า ปัญหาใน
การน�ำผลงานวิจัยไปใช้นั้นเป็นปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาที่เกิดจากข้อค้นพบหรือ
คุณภาพของงานวิจยั เอง ปัญหาของผูใ้ ช้งานวิจยั ปัญหาการเข้าถึงงานวิจยั รวมถึงการส่งเสริม
สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หากพิจารณาในรายละเอียด มีดงั นี้
1. ปัญหาด้านคุณภาพของงานวิจัย การที่งานวิจัยไม่ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์มาก
เท่าทีค่ วร เนือ่ งจากบุคลากรยังขาดความเชือ่ ถือจากผลงานวิจยั ผลงานวิจยั ไม่ชดั เจน งานวิจยั
บางส่วนเป็นงานวิจัยที่ใช้เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะไม่ได้เป็นงานที่เกิดประโยชน์โดยตรงต่อ
การพัฒนาการปฏิบตั งิ านและสถานศึกษา และเป็นงานวิจยั ทีใ่ ช้เฉพาะหน่วยงาน เฉพาะพืน้ ที่
ซึง่ ท�ำให้การน�ำมาประยุกต์ใช้คอ่ นข้างยาก นอกจากนัน้ การน�ำเสนอและการสือ่ สารผลงาน
วิจยั ยากต่อการท�ำความเข้าใจและการน�ำมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะงานวิจยั ทีใ่ ช้สถิตขิ นั้ สูง
2. ปัญหาด้านผูใ้ ช้งานวิจยั ปัญหาด้านนีเ้ ป็นปัญหาต้นๆ ของการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย ปัญหาส�ำคัญคือ ผู้ใช้งานวิจัยไม่ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจยั และบางส่วนโดยเฉพาะนักศึกษาขาดทักษะในการวิเคราะห์วพิ ากษ์และการประเมิน
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา : คุณค่าและแนวทางการส่งเสริม
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ผลงานวิจัยเพื่อเลือกใช้งานวิจัย รวมทั้งยังขาดทักษะในการค้นคว้า ทั้งการค้นคว้าจาก
อินเทอร์เน็ต และการค้นคว้าจากห้องสมุด
3) ปัญหาด้านการเข้าถึงงานวิจัยและแหล่งข้อมูลงานวิจัย การที่ผู้ใช้ประโยชน์
น�ำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ดีนั้น เนื่องมาจากปัญหาที่ผู้ใช้งานวิจัยไม่สามารถ
เข้าถึงงานวิจัยและแหล่งข้อมูลวิจัยได้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการขาดระบบสารสนเทศที่
รวบรวมผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ และแหล่งข้อมูลผลงานวิจัยที่มีอยู่เข้าถึงได้ยาก
นอกจากนัน้ ระบบอินเทอร์เน็ตในหน่วยงานบางแห่งไม่เสถียร การค้นคว้าและดาวน์โหลด
มาใช้งานได้ค่อนข้างยาก รวมทั้งผลงานวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูลค่อนข้างเก่า
4) ปัญหาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เนื่องจาก
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ผลงานวิจัย และการใช้ประโยชน์ หน่วยงานต้นสังกัดขาดการสนับสนุนข้อมูลผลการวิจัย
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
จะเห็นได้ว่า ปัญหาอุปสรรคในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ยังคงเป็นปัญหาที่
ส�ำคัญอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งท�ำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพทาง
การศึกษาอาจไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร จึงเป็นความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือผูบ้ ริหารในหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องตระหนักและ
หาแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั อย่างจริงจัง
แนวทางในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั
จากปัญหาอุปสรรคในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริงนั้น มีปัญหาในหลายด้าน ปัญหาบางด้านก็ขึ้นอยู่กับ
ผู้ใช้ประโยชน์เองที่อาจจะไม่ค�ำนึงความส�ำคัญของงานวิจัย โดยเฉพาะผู้บริหารที่ไม่ใช้
งานวิจัยและสารสนเทศจากงานวิจัยมาเป็นฐานในการบริหารจัดการต่างๆ ปัญหาของ
คุณภาพงานวิจัยและความไม่เชื่อถือในงานวิจัย รวมไปถึงปัญหาที่เกี่ยวกับการไม่ได้รับ
ส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ดังนั้นในการที่
จะผลักดันให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา ครู และนักการศึกษา ได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั จริงจัง
ในการปฏิบตั งิ านจึงเป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ โดยเฉพาะในยุคการปฏิรปู การศึกษาเพือ่ ขับเคลือ่ น
เข้าสู่ประเทศไทยสู่ยุค 4.0 แนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ซึง่ หน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ควรประสานความร่วมมือกันทีจ่ ะช่วยให้เกิดการขับเคลือ่ น
บุคลากรและหน่วยงานทางการศึกษาได้นำ� การวิจยั ไปใช้ประโยชน์มแี นวทาง ดังนี้
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1.การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของงานวิจัย  
การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของงานวิจัยเป็นประเด็นส�ำคัญเบื้องต้นของ
การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพราะผูใ้ ช้ไม่วา่ จะเป็นนักการศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษาหรือ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หรือครู อาจารย์ หากไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์ของงานวิจยั ก็จะไม่
น�ำผลงานวิจยั มาใช้ประโยชน์ ดังนัน้ การทีจ่ ะส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั
จึงจ�ำเป็นต้องท�ำให้บุคลากรได้ให้เห็นคุณค่าของงานวิจัยว่า งานวิจัยเป็นสารสนเทศที่
มีความส�ำคัญที่จะน�ำมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนา สร้าง
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน Wilson และคณะ (2003) กล่าวว่า ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�ำจะ
ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และสนับสนุนให้น�ำผลงานวิจัยมา
ใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะในสถานศึกษาผู้บริหารต้องแสดงให้ครูเห็นว่า การน�ำงานวิจัยมา
ใช้ประโยชน์มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพครู
ดังนั้น ในการที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนั้น หน่วยงานต้นสังกัด
ควรมีนโยบายให้สถานศึกษาต่างๆ ได้ทำ� วิจยั และใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และสนับสนุน
ให้มกี ารอ้างอิงงานวิจยั ในเอกสารส�ำคัญ เช่น แผนพัฒนาการศึกษา รวมทัง้ การสร้างจูงใจ
ให้เกิดความเชือ่ ว่า การวิจยั เป็นกระบวนการทีเ่ ป็นประโยชน์ ผลการวิจยั จะสามารถน�ำมา
ใช้ประโยชน์ได้จริง การน�ำงานวิจัยมาใช้สามารถท�ำให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงการพัฒนา
การปฏิบัติงานและประโยชน์ที่จะได้เป็นสิ่งตอบแทนต่อตนเอง ซึ่งในประเด็นนี้ Rogers
(2003) กล่าวถึงการจูงใจซึง่ เป็นการสร้างทัศคติทดี่ ตี อ่ นวัตกรรมในแง่มมุ ต่างๆ เป็นขัน้ ตอน
ทีส่ ำ� คัญขัน้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการใช้นวัตกรรม คือ เมือ่ บุคคลรับรูว้ า่ มีนวัตกรรมเกิดขึน้
ท�ำความเข้าเกีย่ วกับนวัตกรรรมนัน้ ขัน้ ต่อไปคือขัน้ เชิญชวนให้ใช้นวัตกรรม (Persuasive)
โดยชวนให้เห็นความคุ้มค่าของนวัตกรรมนั้นๆ และเมื่อมีทัศคติที่ดีต่อนวัตกรรมแล้ว
บุคคลก็จะตัดสินใจเลือกใช้ และน�ำไปปฏิบัติจริงได้
2. การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพเชื่อถือได้
ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จั ย ตามที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น
ปัจจัยหนึ่งคือ คุณภาพงานวิจัย ซึ่งผู้ใช้งานวิจัยมักสะท้อนว่า ยังขาดความน่าเชื่อถือ
ไม่ชดั เจนและไม่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ การจะส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยจึงจ�ำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า งานวิจัยที่จะน�ำมาใช้ประโยชน์
มีคุณภาพ ทั้งในส่วนของกระบวนการวิจัยที่เชื่อถือได้และผลการวิจัยที่ถูกต้อง แม่นย�ำ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Rogers (2003) ทีร่ ะบุวา่ การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมต้องท�ำให้
เกิดการยอมรับนวัตกรรม โดยนวัตกรรมต้องมีประโยชน์ สามารถทดสอบและเห็นผลใน
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา : คุณค่าและแนวทางการส่งเสริม
Research Utilization for Educational Quality Development : Value and Enhancing Guidelines
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เชิงประจักษ์ได้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มคุณค่าของงานวิจัยที่จะน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์
ได้นั้น นอกจากความถูกต้องตามหลักวิชา ยังต้องมีความเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา
และพัฒนางาน สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา รวมทัง้ สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของชาติด้วย
ส�ำหรับแนวทางการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพนั้นอาจ
ด�ำเนินการโดยหน่วยงานหรือสถานศึกษาต้องก�ำหนดนโยบาย จัดระบบ และกลไก
เพื่อให้บุคลากรหรือครูท�ำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเน้นการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ และเพิ่มศักยภาพการท�ำวิจัยให้กับบุคลากร นอกจากนั้น หน่วยงานต้นสังกัด
ควรส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเพิม่ ศักยภาพการท�ำวิจยั ให้กบั บุคลากร โดยการส่งเสริม
ให้มที มี วิจยั ในหน่วยงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจยั (เก็จกนก เอือ้ วงศ์, 2560)
ในประเด็นนี้ Wilson และคณะ (2003) เน้นว่า การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
นั้นสถานศึกษาควรจัดท�ำโครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อให้ครูท�ำวิจัยที่สามารถด�ำเนินการ
ได้อย่างเป็นประโยชน์จัดให้ครูมีเวลาในการเข้าร่วมในการฝึกอบรม ร่วมในการสัมมนา
ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับการวิจยั บูรณาการข้อมูลสารสนเทศงานวิจยั จากภายนอกเขตพืน้ ทีม่ า
ใช้เป็นองค์ความรู้ในพื้นที่ บรรจุประเด็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวิจัยไว้ในโครงการ
ปรับปรุงสถานศึกษา ช่วยครูให้พัฒนาทักษะในการเข้าถึงรายงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และเข้าใจเกี่ยวกับความสอดคล้องของข้อค้นพบจากงานวิจัยในบริบทของท้องถิ่น รวม
ทั้งจัดการให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนาโดยวิทยากรระดับชาติ นอกจาก
นั้น สถาบันอุดมศึกษาควรมุ่งเน้นให้นักศึกษาก�ำหนดหัวข้องานวิจัยให้สอดคล้องกับ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องชาติ และสภาพปั ญ หาและความต้ อ งการของสถานศึ ก ษา
รวมทั้งก�ำกับ ควบคุมให้การผลิตงานวิจัยมีความถูกต้องตามหลักวิชา และเป็นงานวิจัย
ที่เอื้อประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และมุ่งเน้นการจัด
การเรียนการสอนด้านการวิจัยโดยให้ความส�ำคัญกับสาระเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจยั มากขึน้ รวมทัง้ การสังเคราะห์งานวิจยั และทักษะเกีย่ วกับการประเมินและวิพากษ์
งานวิจัย (เก็จกนก เอื้อวงศ์, 2560)
3. การเปิดโอกาสให้เข้าถึงงานวิจัยที่มีคุณภาพ
จากปัญหาอุปสรรคที่กล่าวถึงการที่ผู้ใช้งานวิจัยไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยและ
แหล่งข้อมูลวิจัยได้ ซึ่งเป็นปัญหาทั้งในส่วนของการขาดระบบสารสนเทศของงานวิจัย
และช่องทางการสื่อสารงานวิจัยที่ดี Rogers (2003) กล่าวถึงการสื่อสารว่า เป็นปัจจัยที่มี
ความส�ำคัญในการเผยแพร่นวัตกรรมไปสู่กลุ่มผู้ใช้ การส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัย
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อย่างกว้างขวาง หลากหลายช่องทาง จะช่วยท�ำให้เกิดการแพร่กระจายความรูจ้ ากงานวิจยั
ไปสูผ่ ใู้ ช้ ท�ำให้ผใู้ ช้งานวิจยั รูว้ า่ มีงานวิจยั อยูท่ ไี่ หนและใครเป็นผูท้ ำ� วิจยั นัน้ การเปิดโอกาส
ให้มีช่องทางสื่อสารอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้วิจัยกับผู้ใช้งานวิจัยจะเป็นปัจจัยระดับบุคคลที่
เกีย่ วข้องกับการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละผลการวิจยั ท�ำให้การเผยแพร่งานวิจยั เป็นไปอย่าง
มีคณ
ุ ภาพมากขึน้ และการจัดช่องทางการเข้าถึงงานวิจยั ทีส่ ะดวกและง่ายจะมีผลต่อการน�ำ
ผลการวิจัยไปปฏิบัติมากขึ้น (ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และนิตยา ส�ำเร็จผล, 2551)
แนวทางการส่งเสริมเพือ่ เปิดโอกาสให้เข้าถึงงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถด�ำเนินการ
โดยให้ ส ถานศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยงานเพิ่ ม ศั ก ยภาพและสนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ เ ผยแพร่
งานวิจัยได้อย่างกว้างขวาง โดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย และพัฒนาครูหรือสนับสนุนให้
ครูได้รบั การพัฒนาให้มที กั ษะการใช้เทคโนโลยีและการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจยั หน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้มีช่องทางการสื่อสารเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างผู้วิจัยกับผู้ใช้งานวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือเอกสารทางวิชาการไปยัง
สถานศึกษาขนาดเล็กทีห่ า่ งไกล โดยเฉพาะสถานศึกษาทีก่ ารใช้อนิ เทอร์เน็ตยังไปไม่ทวั่ ถึง
จัดท�ำเอกสารหรือจุลสารเสนอผลงานวิจัยของครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา โดยการใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย สรุปข้อค้นพบที่กระชับชัดเจน และใช้รูปแบบการน�ำเสนอที่น่าสนใจ
(เก็จกนก เอื้อวงศ์, 2560) ซึ่งในประเด็นนี้ Hemsley-Brown and Oplatka, (2004)
ได้ศึกษาและได้ข้อพบว่า สิ่งที่ท�ำให้เกิดการน�ำผลการวิจัยไปใช้ คือต้องมีการน�ำเสนอ
ข้อสรุป ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ข้อค้นพบจากการวิจัย โดยเฉพาะไม่ควรใช้ภาษาที่
ใช้เป็นศัพท์เฉพาะที่ท�ำให้เข้าใจยาก นอกจากนั้น Santo, Choice and Austin (2002)
ยังกล่าวถึงข้อเสนอแนะในงานวิจยั ว่า ข้อเสนอแนะทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงเป็นรูปธรรมถึง
ขัน้ แสดงตัวอย่างจะถูกน�ำไปใช้จริงได้มากกว่า และการน�ำเสนอผลงานด้วยปากเปล่าจะมี
ประสิทธิภาพต่อการน�ำไปใช้มากกว่าการน�ำเสนอด้วยการเขียน
4. การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนางานวิจัย
การมีเครือข่ายการวิจัยจะส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยซึ่ง Hemsley
-Brown and Oplatka (2004) กล่าวว่า กลไกที่ท�ำให้เกิดการน�ำผลการวิจัยไปใช้ที่ส�ำคัญ
คือ การสร้างเครือข่ายหรือชุมชนทีส่ นับสนุนกัน ซึง่ อาจประกอบด้วย นักวิจยั ด้วยกันเองใน
หลายสาขา เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นวงการวิจยั การสร้างเครือข่ายจะช่วยให้มี
การสือ่ สารกันอย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ ซึง่ ถือเป็นกลไกทีท่ ำ� ให้ผใู้ ช้งานเกิดความไว้วางใจต่อ
ผูว้ จิ ยั และต่อผลงานวิจยั อันจะช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ได้มากขึน้ นอกจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยระหว่าง ผู้ใช้งานวิจัยและผู้วิจัยแล้ว มาตรการเกี่ยวกับ
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การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพอีกลักษณะหนึ่งที่
ก�ำหนดไว้ คือ การส่งเสริมให้บคุ ลากรมีสว่ นร่วมในการท�ำวิจยั โดยให้บคุ ลากรในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หรือคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงหรือผู้ชี้แนะ ซึ่งจะช่วย
ให้ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาเกิ ด การเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการวิ จั ย และสามารถน� ำ
ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์โดยตรง ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Battista (1989) ทีเ่ สนอไว้วา่
การมีสว่ นร่วมในกระบวนการวิจยั เป็นปัจจัยส�ำคัญในกระบวนการการน�ำนวัตกรรมมาใช้
ประโยชน์ (Innovation Adoption)
ดังนัน้ ในการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรูแ้ ละพัฒนางานวิจยั นัน้ สถานศึกษา
ควรจัดกิจกรรมการท�ำวิจัยร่วมกัน แล้วน�ำผลการวิจัยและองค์ความรู้จากงานวิจัยมาใช้
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาหรือหน่วยงาน สอดคล้องกับงานวิจัย ของสุภัทรา โกษะโยธินและ
คณะ (2561) ซึ่งน�ำเสนอว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น
มืออาชีพต้องมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัย
นอกจากนัน้ ในการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน เช่น เครือข่ายแบบโรงเรียนพีโ่ รงเรียน
น้องหรือกลุ่มโรงเรียนนั้น หน่วยงานต้นสังกัดควรมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัด
ท�ำเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโดยให้การสนับสนุนปัจจัยต่างๆ และ
ส่งเสริมให้ท�ำความร่วมมือเป็นเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เพื่อสนับสนุน
ให้ความรู้เกี่ยวกับการท�ำวิจัย นอกจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันอุดมศึกษา
ควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำวิจัย หรือเป็นพี่เลี้ยงหรือ
ผู้ชี้แนะในการท�ำวิจัยของบุคลากรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการท�ำวิจัย และ
สามารถน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง (เก็จกนก เอื้อวงศ์, 2560)
5. การสร้างวัฒนธรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการวิจัยในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา
ถือว่าเป็นแนวทางที่ส�ำคัญเพราะจะช่วยให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ในการวิจัย
ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมนั้นพบว่า วัฒนธรรมขององค์การจะมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและความรู้ใหม่ ซึ่งจะถูกน�ำมาใช้เพื่อเชื่อมโยงกับ
กระบวนการตัดสินใจภายในองค์การ (Rogers, 2003) นอกจากนั้น Craik and Rappolt
(2003 อ้างถึงในทิพย์สดุ า จันทร์แจ่มหล้า, 2554) ศึกษาและพบว่า องค์การหรือหน่วยงาน
ที่มีบรรยากาศการท�ำงานแบบการอภิปรายเกี่ยวกับผลการท�ำงานจะท�ำให้เกิดการน�ำ
ผลการวิจัยไปใช้ในการท�ำงานได้ ดังนั้น การส่งเสริมให้หน่วยงานมีวัฒนธรรมการวิจัย
จะเป็นกลไกส�ำคัญในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของบุคลากร ซึ่งแนวทางในการสร้าง
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วัฒนธรรมวิจัย อาจด�ำเนินการโดยผู้บริหารหน่วยงานจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการวิจัย
และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยก�ำหนดกิจกรรม
เพือ่ ให้บคุ ลากรได้แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันอย่างสม�ำ่ เสมอ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
แก่บุคลากรที่ท�ำผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือพัฒนาการปฏิบัติ และน�ำ
ผลงานวิจยั มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมเพิม่ พูนความรูป้ ระสบการณ์
ด้านการวิจยั และแนวทางหรือวิธกี ารใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ด้านการวิจัย
และหน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนให้บคุ ลากรมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับงานวิจยั
และเข้าร่วมประชุมทางวิชาการอย่างสม�่ำเสมอ โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายๆ
ระดับ (เก็จกนก เอื้อวงศ์, 2560)

บทสรุป

ผลการวิจัยซึ่งเป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าของนักวิจัยที่ใช้ความรู้ความสามารถ
เพือ่ ให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์จำ� เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องได้รบั การเผยแพร่
และน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
การจัดท�ำข้อเสนอของนโยบายและแผน การใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
หรือน�ำมาใช้เพื่อสร้างหรือต่อยอดความรู้ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
ทางการศึกษา อย่างไรก็ตามก็ยังพบว่า การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในวงการศึกษา
มีไม่มากนัก เนื่องจากปัญหาอุปสรรคที่ส�ำคัญคือ ปัญหาในด้านคุณภาพของงานวิจัย
ปัญหาด้านความรูค้ วามสามารถของผูใ้ ช้งานวิจยั ปัญหาด้านการเข้าถึงงานวิจยั และปัญหา
การขาดการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จากปัญหาดังกล่าว
จึงควรมีแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงคุณค่าของงานวิจยั การพัฒนางานวิจยั ให้มคี ณ
ุ ภาพทีเ่ ชือ่ ถือได้ การเปิด
โอกาสให้บคุ ลากรเข้าถึงงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนางานวิจยั และการสร้างวัฒนธรรมการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึง่ แนวทาง
ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้บคุ ลากรได้ตระหนักและมีกจิ กรรมทีจ่ ะใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยได้มากขึ้น อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่ยุค 4.0
ที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภาพได้ต่อไป
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