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ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในฐานะเปนสวนหนึ่ง
ของวิทยาลัยแสงธรรม ที่มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
การวิจัยที่เปนอัตลักษณของศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม คือ
การวิจัยรับใชสถาบัน รับใชพระศาสนจักรฯ และการเชื่อมโยงเครือขายงานวิจัยกับสถาบันตางๆ ใน
แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2551 ศูนยวิจัยฯ ไดกําหนดโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองภารกิจ
ดังกลาว และดําเนินการอยางจริงจัง รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย นอกจากนั้นไดสราง
เครือขายเพื่อการดําเนินงานวิจัยจะไดเชื่อมโยงกับองคกรที่เกี่ยวของตามภารกิจของศูนยวิจัยฯ
งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน สําหรับครูโรงเรียนในเครือ
คาทอลิก” เปนสวนหนึ่งของ “งานวิจัยเพื่อรับใชพระศาสนจักรและสถาบัน” และ “งานทําวิจัย
รวมกับองคกรภายนอกและเครือขายอื่น ๆ” ในแผนปฏิบัติงานปการศึกษา 2551 ของศูนยวิจัยฯ ที่ให
ความสําคัญตอการดําเนินงานตามภารกิจ ตามอัตลักษณของการทํางานวิจัยของศูนยวิจัยฯ
ขอขอบคุ ณ อาจารย พิ เ ชษฐ รุ ง ลาวั ล ย บาทหลวงวิ รั ช นาริ น รั ก ษ และนางสาวลลิ ต า
กิจประมวล ที่รวมกันทําวิจัยขึ้น จนสําเร็จลุลวงตามกําหนดการ
บาทหลวงวุฒิชยั อองนาวา
ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
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บทคัดยอ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน สําหรับครูโรงเรียนในเครือ
คาทอลิก มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพความเปนจริงและปญหาอุปสรรคของการทําวิจัยในชั้น
เรียนสําหรับครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก 2) ศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเครือคาทอลิกตอ
วิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน และ 3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน
การดําเนินการศึกษาโดยการสํารวจความเห็นของบุคลากรดานการศึกษา จํานวน 700 คน
จากสถานศึกษาคาทอลิกในสังกัดสังฆมณฑล 10 แหง ทั่วประเทศ จํานวน 28 โรงเรียน
ผลการศึกษาพบวา
ประสบการณเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน บุคลากรสวนใหญเคยอบรมเกี่ยวกับการทํา
วิจัยในชั้นเรียน 1-2 ครั้ง รอยละ 43.6 เคยมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาวิจัย 1-2 ครั้ง รอยละ44.0
บุคลากรสวนใหญมีความเขาใจขั้นตอนการทําวิจัยเปนอยางดี รอยละ 62.2 และหากมีโครงการ
อบรมการวิจัยในชั้นเรียนบุคลากรสวนใหญยินดีที่จะเขารวมการอบรม รอยละ 80.9
ผลการศึกษาปญหา และความตองการของบุคลากรเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน โดย
ศึ ก ษาใน 4 ด า น 1) ด า นความรูใ นการทําวิ จัย พบวา บุ ค ลากรมีค วามต อ งการตั ว อยา งการนํ า
ผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใชประโยชน 2) ดานการสนับสนุน พบวา บุ คลากรตองการใหมีการ
กําหนดทิศทางการสนับสนุนการทําวิจัยอยางชัดเจน 3) ดานงบประมาณในการทําวิจัยในชั้นเรียน
พบวา บุคลากรตองการใหมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียนใหมากขึ้น 4)
ดานปญหาทั่วไปในภาพรวม พบวา บุคลากรมีปญหาดานความมุงมั่นตั้งใจที่จะทําวิจัยใหสําเร็จ
ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรตอเทคนิควิธีที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะการทํา
วิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้ไดทําการศึกษาใน 2 ดาน คือ 1) ดานเทคนิคที่จะกอใหเกิดการพัฒนาทักษะ
การทําวิจัยในชั้นเรียน บุคลากรมีความคิดเห็นวาควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคนิควิธีการ
สอนใหม ๆ 2) ดานเทคนิคที่จะชวยใหการทําวิจัยในชั้นเรียนประสบความสําเร็จ บุคลากรมีความ
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คิดเห็นวาควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและเขียนโครงรางการวิจัย (Proposal) ใหเสร็จเพื่อนําไป
ดําเนินการวิจัยตอ
ผลการศึกษาขอเสนอแนะเพื่อเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน
จากแบบสอบถามปลายเปด สรุปไดวา บุคลากรเสนอประเด็นตาง ๆ สามารถสรุปไดเปน 2 ดาน
ดังตอไปนี้ 1) ดานการบริหาร สถานศึกษาควรวางแผนดานการวิจัยตั้งแตตนเทอม โดยมีหนวย
งานวิจัยที่รับผิดชอบโดยตรง และใชผลงานวิจัยประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางจริงจัง
เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานวิจัย สนับสนุนทุนสําหรับการทําวิจัย อุปกรณ เครื่องมือในการทํา
วิจัย ตลอดจนแหลงคนควาขอมูลอยางเพียงพอ ตลอดจนจัดสรรเวลาเพื่อใหสามารถทําวิจัยไดอยาง
ตอเนื่อง 2) ดานการจัดฝกอบรมเสริมทักษะ บุคลากรบางสวนยังขาดความรูความเขาใจในการทํา
วิจัย จึงจําเปนตองจัดฝกอบรมอยางตอเนื่อง และมีการติดตามผลโดยครูพี่เลี้ยง (ผูเชี่ยวชาญ) มี
ผลงานวิจัยระดับชาติ หรือยกตัวอยางครูที่เคยทํางานวิจัยแลวประสบความสําเร็จ จัดฝกอบรมให
ความรูในเรื่องของการคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ ตลอดจนการทํางานเปนทีม
คําสําคัญ : 1) การวิจยั ในชัน้ เรียน 2) สังฆมณฑล 3) โรงเรียนคาทอลิก
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Abstract
A study of the guidelines for skills development in classroom action research for teacher
in Catholic Schools has these proposes as follows : 1) To study the facts and problems in
classroom action research for teachers in Catholic School. 2) To study the comments of the
teachers in Catholic Schools for skills development in classroom action research in the proper
way. 3) To suggest the guidelines of skills development in classroom action research.
From the survey of 700 educational staffs in 28 Catholic Schools from 10 dioceses, we
have found that ; Majority of staffs have the researching experience in classroom by training in
classroom action research 1-2 times (43.6%). They had the opportunities to analyze the
researching problems 1-2 times (44.0%). Most of staffs understand the method of classroom
action research very well (62.2%). If there is a seminar about classroom action research, most of
them are pleased to attend to (80.9%) Staff 's problems and requires for classroom action research
could be divided by 4 aspects as follows : 1) The knowledge for researching, the staffs want to
acknowledge the applications of classroom action research. 2) The promotion, the staffs want the
certain direction of the supports for the research. 3) The budget for classroom action research, the
staffs want to get the allocation with more budget for classroom action research. 4) The general
aspect, the staffs have the problems in concentration for success of work
Staff 's comment on proper technique to develop the skills for classroom action research
could be divided by 2 aspects as follows : 1) The technique to develop the skills for classroom
action research, the staffs want the workshop training in the new instruction technique. 2) The
technique to support classroom action research to be successful, the staffs want the workshop
training in the proposal writing.

ง

Staff 's suggestion on guidelines to develop the skills for classroom action research from
open ended questionnaires could be divided by 2 aspects as follows : 1) The administration, the
school should plans the research works at the beginning of school year. There is research unit
which are directly responsible for and apply the research work supplementing to the assessment of
performance results. This can build the motive for researching. Moreover, the school should
supports the budgets, devices and appliances for researching, including enough information
sources and times to progressively research. 2) The training to accrue the skills, some staffs still
lack the researching knowledge. They need to be trained continuously and be followed up by the
monitors (the experts). Besides, there are the elevations to national researches and enhancing the
successful role models along with education on innovative knowledges through the teamwork.
Keywords : 1) Classroom Action Research 2) Diocese 3) Catholic School
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งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งของ รศ.ดร.สุมาลี จันทรชลอ
ที่กรุณาสละเวลาใหการปรึกษา ใหคําแนะนํา และชวยเหลือในทุกสิ่งทุกอยาง ขอขอบพระคุณ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา รศ.ดร.สุมาลี จันทรชลอ ผศ.ดร.โสพล มีเจริญ และอาจารย ดร.วัชนีย
เชาวดํารงค (ซึ่งเสียชีวิตลงดวยโรคมะเร็งเมื่อปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ขอใหดวงวิญญาณของ
อาจารยสงบสุข ดวยความรําลึกถึงจากคณะผูวิจัย) ที่ไดกรุณาตรวจสอบ ชี้แนะและแกไขเครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้
คณะผู วิ จั ย ใคร ข อกราบขอบพระคุ ณ คุ ณ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทั้ ง 28 แห ง
ที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามเปนอยางดี รวมทั้งเจาของเอกสาร ตํารา และงานวิจัยทุกทาน
ที่ผูวิจัยไดนําขอมูลมาใชศึกษา อางอิง
ขอขอบพระคุณ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.) ที่ไดใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยในครั้งนี้
คณะผู วิ จั ย ใครขอขอบพระคุณ บาทหลวงวุฒิชัย อ อ งนาวา ผูบั งคั บบั ญชาที่ก รุณ าให
โอกาสและสนับสนุนการทําวิจัยในครั้งนี้อยางเต็มที่ และที่สําคัญที่สุด หากมิไดรับน้ําพระทัยจาก
พระแม ม ารี อ าผู ป ฏิ ส นธิ นิ ร มลแล ว ไฉนเลยการวิ จั ย จะสํ า เร็ จ ลงได จึ ง ขอสรรเสริ ญ พระนาม
พระองคตลอดกาล
คณะผูวจิ ัย
เมษายน 2552
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ที่
1
2
3
4
5
6

7

เรื่อง
คํานําการจัดพิมพ
บทคัดยอ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการวิจยั
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานประชากร
นิยามศัพทเฉพาะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
การวิจยั ในชัน้ เรียน
ความหมายของการวิจยั ในชัน้ เรียน
ความแตกตางระหวางวิจยั เชิงวิชาการและวิจัยในชัน้ เรียน
ความสําคัญของการวิจยั ในชั้นเรียน
ขั้นตอนการทําวิจยั ปฏิบัติการในชั้นเรียน
ปญหาและความตองการในการวิจยั ในชัน้ เรียน
ปจจัยที่สงผลตอการทําวิจยั ในชั้นเรียน
งานวิจยั เกีย่ วกับการวิจยั ในชัน้ เรียนและการฝกอบรม
การศึกษาคาทอลิกสาระสําคัญของหลักสูตร
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หนา
ก
ข
ฉ
ช
ญ
1
3
3
4
4
4
8
8
9
11
13
16
17
18
22

ที่

เรื่อง
ประวัติความเปนมาของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย
โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
ปรัชญาการศึกษาคาทอลิก
ลักษณะของโรงเรียนคาทอลิก
8 บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
สถิติที่ใชและการวิเคราะหขอ มูล
9 บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ประสบการณเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
ตอนที่ 3 ปญหา และความตองการของบุคลากรเกี่ยวกับการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของบุคลากรตอเทคนิควิธีที่เหมาะสมในการ
พัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน
ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน
10 บทที่ 5 สรุปและ อภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

ซ

หนา
22
32
35
38
51
52
53
55
61
64
69
72
74
79
82
84
84

ที่
เรื่อง
11 บรรณานุกรม
12 ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
รายนามผูทรงคุณวุฒิ / ที่ปรึกษางานวิจยั
คณะกรรมการศูนยวิจัยฯ
ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อการวิจยั
ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคผนวก ง.
การวิเคราะหคณ
ุ ภาพเครื่องมือ
13 ประวัติผูวิจัย

ฌ

หนา
85
89
90
90
91
92
93
94
101
102
107

ตารางที่
2-1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการวิจัยทั้ง 2 ประเภท
3-1 สถานศึกษาและจํานวนกลุม ตัวอยางบุคลากรที่ใชศึกษา จําแนกตามเขต
ปกครอง
3-2 คาความเชื่อมัน่ คํานวณดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
3-3 แสดงจํานวนแบบสอบถาที่รวบรวมได แบงตามเขตการปกครอง
3-4 สรุปวิธีการวิเคราะหขอมูล
4-1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
4-2 สถานภาพทั่วไปดานการเรียนการสอน
4-3 สภาพประสบการณของบุคลากรเกี่ยวกับการทําวิจยั ในชั้นเรียน
4-4 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตองการของบุคลากรตอการชวยเหลือ
สนับสนุนการทําวิจยั ในชัน้ เรียน ดานความรูในการทําวิจัยในชั้นเรียน
4-5 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตองการของบุคลากรตอการชวยเหลือ
สนับสนุนการทําวิจยั ในชัน้ เรียน ดานการสนับสนุน
4-6 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตองการของบุคลากรตอการชวยเหลือ
สนับสนุนการทําวิจยั ในชัน้ เรียน ดานงบประมาณในการทําวิจยั ในชัน้ เรียน
4-7 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตองการของบุคลากรตอการชวยเหลือ
สนับสนุนการทําวิจยั ในชัน้ เรียน ดานปญหาทั่วไปในภาพรวม
4-8 รอยละ และอันดับความสําคัญ ความคิดเห็นเกีย่ วกับเทคนิควิธีที่ควรนํามาใช
เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาทักษะการทําวิจยั ในชั้นเรียน
4-9 รอยละ และอันดับความสําคัญ ความคิดเห็นเกีย่ วกับเทคนิควิธีที่จะชวยให
การทําวิจยั ในชั้นเรียนประสบความสําเร็จ
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หนา
10
52
53
54
57
62
62
64
69
70
71
72
73
74

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยไดใหความสําคัญของการใหการศึกษาโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (ฉบับปจจุบัน พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554) ไดมุงเนนความสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรหลักที่สําคัญในการพัฒนาทุกดาน การพัฒนาประเทศระบุ
ใหยึดประชาชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ทางดานกฎหมายทางการศึกษาไดแก พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดระบุไวชัดเจนในมาตรา 6 มาตรา 10 และมาตรา 22 สรุปไดดังนี้
(สํานักงานคณะการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545) การจัดการศึกษาตองเปนไป
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย และจิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ตองจัดให
บุคคลทุกคน ไมยกเวนบุคคลที่มีความบกพรอง ใหมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต อ งยึ ด หลั ก ว า ผู เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองได และถื อ ว า ผู เ รี ย นมี
ความสําคัญที่สุด สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
จากวิสัยทัศนการศึกษาของประเทศที่มุงพัฒนาคนไทยใหมีคุณลักษณะสมบูรณพรอมทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ สติปญญา สังคม คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับโลก
สหัสวรรษใหมได ในการพัฒนาบุคคลใหมีคุณสมบัติดังกลาว ตองใชวิธีการที่เหมาะสมในการ
พัฒนาสมองใหมีคุณภาพ หากทุกภาคสวนรวมกันพัฒนาศักยภาพสมองของเยาวชนไทยใหได
เรียนรูอยางเต็มประสิทธิภาพ ก็จะสามารถเจริญเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณพรอม
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เปนคนดีคนเกงที่มีความสุขและมีความใฝรู เปนทรัพยากรบุคคลที่จะทําประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติไดอยางดีตอไป (ชวนี ทองโรจน, 2550)
การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย มีความเปนมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี เมื่อ
คณะมิสชันนารีชาวโปรตุเกส ไดเริ่มเขามาเผยแผศาสนาที่กรุงศรีอยุธยาในป พ.ศ. 2097 ซึ่งใน
ระยะแรก ๆ นั้นยังไมมีหลักฐานปรากฏแนชัดวาไดมีการตั้งโรงเรียนคาทอลิกขึ้น จนกระทั้งในป
พ.ศ. 2208 โรงเรียนคาทอลิกแหงแรกในประเทศไทยไดถือกําเนิดขึ้นมีชื่อวา General College โดย
ใหการศึกษาแกผูที่เตรียมตัวเปนบาทหลวงและประชาชนทั่วไป รวมทั้งลูกหลานของพวกขุนนาง
จากราชสํานัก (เชษฐา ไชยเดช, 2550) และตั้งแตบัดนั้นเปนตนมาโรงเรียนคาทอลิกไดทําหนาที่ให
การศึ ก ษาอบรมแก เ ยาวชนไทยอย างตอเนื่อ งจนถึงปจ จุบัน โดยยึด หลัก จากประมวลกฎหมาย
พระศาสนจักร (Apostolic Constitution Sacrae Disciplinae Leges, 1983) ใน “Code of Canon
Law” บรรพ 3 หน าที่ ก ารสอนของพระศาสนจั ก ร ลั ก ษณะ 3 การศึก ษาคาทอลิก และหมวด 1
โรงเรียน สรุปไดวา พระศาสนจักรมีหนาที่และสิทธิใหการศึกษาดวยเหตุผลพิเศษ เพราะพระ
ศาสนจักรไดรับมอบพันธกิจชวยเหลือมนุษยจากพระเปนเจาใหสามารถบรรลุถึงความสมบูรณแหง
ชีวิตคริสตชน และเนื่องจากการศึกษาที่แทจริงตองมุงใหการอบรมทั้งครบแกบุคคลมนุษย กลาวคือ
การอบรมที่มุงสูจุดหมายสุดทายของบุคคล และขณะเดียวกันก็มุงสูความดีสวนรวมของสังคม
ดังนั้นเด็ก และเยาวชนจะตองไดรับการอบรมเลี้ยงดูอยางที่วา เขาสามารถพัฒนาสมรรถนะทางกาย
ใจ และสติปญญาของเขาไดอยางกลมกลืนกัน มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบที่ดีสมบูรณมากขึ้นและ
รูจักใชเสรีภาพอยางถูกตอง รวมทั้งไดรับการอบรมใหมีสวนในชีวิตสังคมอยางมีบทบาท ทั้งนี้ใน
บรรดาเครื่องมือเพื่อใหการศึกษาคริสตชนพึงถือวาโรงเรียนมีคุณคาอยางยิ่ง เหตุวาโรงเรียนใหความ
ชวยเหลือหลักแกบิดามารดาในการทําหนาที่ใหการศึกษาแกบุตรหลาน บิดามารดา ตองรวมมือ
อยางใกลชิดกับครูโรงเรียนซึ่งตนไดฝากฝงบุตรหลานไวใหอบรม สวนบรรดาครูในการปฏิบัติ
หนาที่ของตน ตองทํางานอยางใกลชิดรวมกับบิดามารดา และรับฟงบิดามารดาเหลานั้นดวยความ
ยินดี และใหจัดตั้งสมาคมหรือการพบปะสังสรรคกับบรรดาผูปกครองนักเรียน และใหถือวาสิ่งนั้น
เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง การจัดการศึกษาอบรมแบบคาทอลิก จึงมุงหมายเพื่อพัฒนามนุษยในทุกมิติ
สงเสริมศักดิ์ศรี และคุณคาของมนุษยทุกคน โดยมีพระคริสตเจาเปนรากฐาน

ในปจจุบันมีสถานศึกษาคาทอลิก ที่บริหารงานโดยบาทหลวง นักบวชชาย/หญิง จํานวน
251 แหง (สื่อมวลชนคาทอลิก, 2552) โดยแบงออกเปน 10 เขตการปกครอง (สังฆมณฑล) เปดสอน
ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้งนี้การ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยใชการวิจัยในชั้นเรียนนั้นเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน หากแตในปจจุบันการวิจัยในลักษณะนี้ยังเปนของใหม ไมคุนเคย จึงทํา
ใหหลายโรงเรียนในเครือคาทอลิกไมสามารถดําเนินงานวิจัยในลักษณะนี้ได การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึง
มุงสํารวจสภาพความเปนจริงในปจจุบัน และความตองการที่แทจริงในเรื่องของการวิจัยในชั้นเรียน
ตลอดจนแสวงหาแนวทางการพัฒนาทักษะดานการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใชเปนแนวทางในการจัด
การศึกษาอบรมในอนาคต โดยการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรดานการศึกษา ประกอบดวย
ผูบริหาร และคณะครู ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษานั้นจะสงผลโดยตรงตอบุคลากรทางการศึกษา และ
สงผลตอเนื่องถึงตัวนักเรียนที่จะไดรับการสอนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพความเปนจริงและปญหาอุปสรรคของการทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครู
โรงเรียนในเครือคาทอลิก
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเครือคาทอลิกตอวิธีการที่เหมาะสมในการ
พัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจัย
ในชั้นเรียน สําหรับครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก
กลุมผูใหขอมูลประกอบดวย คณะครูและเจาหนาที่สวนสนับสนุนการศึกษา ที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนในเครือคาทอลิก ประจําปการศึกษา 2551
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ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดแกบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนคาทอลิก ที่
บริหารงานโดยสังฆมณฑล 10 แหงทั่วประเทศ และนักบวชชาย/หญิง ปการศึกษา 2551
กลุ มตั วอย างที่ ใช ในการวิ จั ยในครั้ งนี้ คื อบุ คลากรทางการศึ กษา ในโรงเรี ยนคาทอลิ กที่
บริหารงานโดยบาทหลวง และนักบวชชาย/หญิง ใน 10 สังฆมณฑลทั่วประเทศ จํานวน 28 โรงเรียน
โรงเรียนละ 25 คน รวมทั้งหมด 700 คน

นิยามศัพทเฉพาะ
1. การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง กระบวนการที่ครูคนควาเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการ
เรี ย นการสอนที่ต นรั บ ผิ ด ชอบ เป น รูป แบบหนึ่ง ของการวิจั ย เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร เป น การวิ จั ย ที่ มุ ง
แกปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาแตละครั้ง ๆ หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่
เกิดขึ้นในชั้นเรียน ผลการวิจัยในชั้นเรียนที่คนพบนี้ไมสามารถนําไปใชอางอิงกับกลุมอื่นได
2. โรงเรี ย นในเครื อ คาทอลิ ก หมายถึ ง โรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในสั ง กั ด
สังฆมณฑล 10 แหงทั่วประเทศ บริหารงานโดยบาทหลวง นักบวชชาย/หญิงในศาสนาคริสต นิกาย
โรมันคาทอลิก จํานวน 251 โรงเรียน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงสภาพความเปนจริงและปญหาอุปสรรคของการทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครู
โรงเรียนในเครือคาทอลิก
2. ทราบถึงความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเครือคาทอลิกตอวิธีการที่เหมาะสมในการ
พัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน
3. ไดแนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษา เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
การวิจัยในชั้นเรียน
1. ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
2. ความแตกตางระหวางวิจัยเชิงวิชาการและวิจัยในชั้นเรียน
3. ความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
4. ขั้นตอนการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
5. ปญหาและความตองการในการวิจัยในชั้นเรียน
6. ปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในชั้นเรียน
7. งานวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและการฝกอบรม
การศึกษาคาทอลิก
1. ประวัติความเปนมาของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย
2. โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
3. ปรัชญาการศึกษาคาทอลิก
4. ลักษณะของโรงเรียนคาทอลิก
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การวิจัยในชั้นเรียน
1. ความหมายของการวิจัยในชัน้ เรียน การวิจัยในชัน้ เรียน (Classroom Research) มีชื่อ
เรียกหลายชื่อตามวิธีการหรือสภาพที่ปฏิบัติ เชน วิจัยปฏิบัติการ(Action Research) วิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน(Classroom Action Research) การเรียนรูปฏิบัติการ (Action Learning) ศาสตรของการ
ปฏิบัติ (Action Science) วิจัยปฏิบัตกิ ารแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) วิจยั
ปฏิบัติการแบบรวมมือ (Collaborative Action Research) ดังนั้นวิจัยในชั้นเรียน คือวิจัยปฏิบัติการที่
ดําเนินการในชั้นเรียน มีผูอธิบายความหมายที่ใกลเคียงกันดังนี้
คารและเคมมิส (Carr & Kemmis, 1986.) อธิบายการวิจัยปฏิบัติการในรูปแบบของการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากการสะทอนถึงสิ่งที่ผูมีสวนเกี่ยวของไดกระทําดวยตนเองในสภาพการทางสังคม
เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อความเขาใจถึงสิ่งที่ตนเองไดฝกปฏิบัติในสถานการณที่ปฏิบัติจริง เคมมิส
และแทคการด (Kemmis & Taggart) เสริมวา วิธีการวิจัยปฏิบัติการเกิดขึ้นเมื่อมีความรวมมือทํางาน
และนําผลที่ไดมาวิพากษโดยสมาชิกในกลุม
แมค แทคการด (McTaggart, 1996.) อางใน สมิท (M.K.Smith, 2002.) เห็นวา การวิจัย
ปฏิบัติการเปนการลําดับขั้นของการผูกมัดตนเองที่จะสังเกตและแกปญหา โดยการปฏิบัติเปนลําดับ
ขั้นตอน เพื่อตอบคําถามของปญหานั้น วงจรการปฏิบัติอยางตอเนื่องจะเปนเครื่องมือที่มีประโยชน
กับการเรียนการสอน
บอกแดนและบิเคลน (Bogdan and Biklen, 1992.) อธิบายการวิจัยปฏิบัติการวาเปน “การ
เก็ บ รวบรวมข อ มู ล อย า งเป น ระบบซึ่ ง ออกแบบเพื่ อ ให เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย นสั ง คม ผู ป ฏิ บั ติ เ ป น
ผูเกี่ยวของกับผูวิจัย การผูกมัดตนของผูปฏิบัติงานจึงเปนความจําเปน”
ฮอพกินส (Hopkins, 1985.) อธิบายวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการศึกษาอยางเปน
ระบบเพื่อพัฒนาการดําเนินงานทางการศึกษาโดยกลุมผูมีสวนรวมในงาน โดยการปฏิบัติการของ
กลุมและใชการสะทอนผลกลับของการปฏิบัติ

เคมมิส (Kemmis) อางใน ฮอพกินส (Hopkins, 1985.) อธิบายวาการวิจัยปฏิบัติการเปน
รูปการคนหาคําตอบจากการสะทอนผลกลับของตนเอง โดยผูมีสวนรวมในการปฏิบัติงานใน
สถานการณนั้นเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานความเขาใจในการปฏิบัติงาน สภาพการดําเนินงาน
ดวย หลักการของเหตุผลและความยุติธรรม การดําเนินการจะเปนไปดวยดีโดยความรวมมือของผู
มีสวนรวมในการปฏิบัติงานและบางครั้งบุคคลภายนอกใหความรวมมือ
2. ความแตกตางระหวางวิจัยเชิงวิชาการและวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเชิงวิชาการเปนการ
แสวงหาคําตอบอยางมีระบบมีระเบียบวิธี มีการศึกษาคนควาโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีตามลักษณะ
วิธีการของศาสตรนั้นๆ มีการจัดกระทํากับขอมูล วิเคราะหและแปลความหมายเพื่อใหไดคําตอบที่
แทจริงของปญหาที่ตองการศึกษา
การวิจัยเชิงวิชาการเปนการคนหาคําตอบที่เปนองคความรูใหม ขอคนพบใหมหรือพิสูจน
ทฤษฎีที่มีผูกลาวไวจนสามารถที่จะนําไปสรุปอางอิงไดอยางนาเชื่อถือ
วงจรวิจัยเริ่มจาก การกําหนดปญหา
- ศึกษาเอกสาร งานวิจัยหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา
- ออกแบบงานวิ จั ย เพื่ อ ให ง านวิ จั ย เชื่ อ ถื อ ได ตอบคํ า ถามที่ ต อ งการศึ ก ษาจึ ง ต อ ง
ออกแบบใหรัดกุมโดยกําหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎีเพื่อตรวจสอบหรือพัฒนาแนวคิด
ทฤษฎีนั้น
- กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
- สรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
- เก็บรวบรวมขอมูล
- วิเคราะหขอมูล
- สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยจะไดขอคนพบใหมที่ตอบปญหางานวิจัย สามารถใชอางอิงไดในเชิงวิชาการ
หรืออาจสรุปอางอิงไปยังกลุมประชากรได ถาออกแบบใหมีการสุมตัวอยางเพื่อการสรุปอางอิง แต
อาจใชประโยชนสําหรับการเรียนการสอนหรือไมก็ได
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ความแตกตางระหวางวิจัยเชิงวิชาการและวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน วิจัยเชิงวิชาการและ
วิจัยในชั้นเรียนมีทั้งสวนที่เหมือนและสวนที่แตกตางกัน เมทเททอล (G. Mettetal, 2003.) ได
เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง การวิจัยทั้ง 2 ประเภทในประเด็นตาง ๆ ดังตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง การวิจัยทัง้ 2 ประเภท
ลักษณะ
วัตถุประสงคของการ
วิจัย
การชี้ประเด็นปญหา
ที่ศึกษา
กระบวนการทบทวน
วรรณกรรม
กลุมตัวอยาง
แผนแบบงานวิจัย

กระบวนการวัด

วิจัยแบบมีแบบแผนเชิงวิชาการ
ความรูที่สรุปอางอิงได
ทบทวนจากทฤษฎีงานวิจัยที่มีผูทํามา
แลว
ใชแหลงขอมูลปฐมภูมิ
การสุมตัวอยางเพื่อการเปนตัวแทน
ของประชากร
ควบคุมอยางเขม ใชเวลานาน

การวิเคราะหขอมูล

มีการประเมินและอาจวัดกอนการ
ศึกษา
ทดสอบทางสถิติเทคนิคเชิงคุณภาพ

การประยุกตผล

เนนความแตกตางทางทฤษฎี

วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ค ว า ม รู ที่ ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช เ ฉ พ า ะ
สถานการณ
ปญหาหรือเปาหมายที่พบใน
ขณะทํางาน
เปนขอมูลเครา ๆ ใชขอมูล
ปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิก็ได
ผูเรียนในชั้นเรียนที่สอน
กระบวนการหลวม ๆ เปลี่ยน
แปลงในขณะศึกษาได
ใชเวลาสั้น ๆ
วัดตามสะดวกหรือใชการวัด
ที่เปนมาตรฐานก็ได
มุงการปฏิบัติ ไมทดสอบนัย
สําคัญ อาจนําเสนอดวยขอมูล
ดิบที่ไมวิเคราะหได
เนนความแตกตางทางการ
ปฏิบัติ

การวิจัยทั้ง 2 ประเภท จะมีความแตกตางกันบาง แตมีประเด็นบางอยางที่มีลักษณะรวมกัน
ในภาพรวมวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย น มี ก ารดํ า เนิ น การโดยครู ผู ส อนในสภาพของชั้ น เรี ย นมี

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาสภาพของการเรียนการสอนมากกวาที่จะเพิ่มพูนความคนพบเพื่อสรุป
อางอิงทั่วไป
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เปนการวิจัยปฏิบัติการซึ่งดําเนินการในชั้นเรียนไมไดมี
เปาหมายหลักเพื่อการเพิ่มพูนความรูเชิงทฤษฎี แตการวิจัยประเภทนี้จะใชเพื่อการปฏิบัติการ ครู
นักวิจัยใหม ๆ จึงไมควรกังวลเกี่ยวกับการออกแบบงานวิจัยใหมีความเที่ยงตรง (Validity) หรือ
กังวลเกี่ยวกับสถิติมากเกินไป แมวาการวิจัยในชั้นเรียนโดยผูวิจัยมือใหม อาจถูกมองวาขาดความ
นาเชื่อถือทําใหสรุปเปนองคความรู หรือนําไปใชทั่วไปไมคอยได แตหากคํานึงถึงจุดประสงคของ
การวิจัย และประโยชนที่ไดรับคือการหาวิธีปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนของครู และประโยชน
ในการพัฒนาสภาพในชั้นเรียน หากครู – นักวิจัยไดพยายามและตั้งใจทําวิจัยเชิงปฏิบัติการควบคูไป
กับการดําเนินการสอน โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนางานใหดีขึ้น จะเปนการพัฒนาครูผูสอนเองใน
วิชาชีพ ในขณะเดียวกันจะเนนการพัฒนาการเรียนใหกาวหนาขึ้น และหากการพัฒนาโดยการวิจัย
เชิงปฏิบั ติการในชั้นเรียนไดกระทําอยางตอเนื่อง ครูผูวิจัยจะพัฒนาตนเองจนกลับกลายเปน
นักวิจัยมืออาชีพที่มีกระบวนการวิจัยแบบมีแบบแผนมากขึ้น
3. ความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียนมีความสําคัญตอวงจรวิชาชีพ
ครูเปนอยางยิ่งเนื่องจากครูจําเปนตองพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การจูงใจใหผูเรียนเกิด
ความอยากรูอยากเรียน การพัฒนาพฤติกรรมผูเรียน การเพิ่มสัมฤทธิ์การเรียนและการสรางบรรยากาศ
การเรียนรูเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ การวิจัยในชั้นเรียนเปนการเปลี่ยนแปลง
บทบาทดั้งเดิมของครูที่มีความเชี่ยวชาญและสนใจเรื่องการสอนโดยเนื้อหาสาระของบทเรียนจึง
ทุมเทการศึกษา คนควา หาขอมูล ทฤษฎีที่เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรมากกวาการศึกษาวิธีการพัฒนา
หรื อปรั บปรุ งการเรี ยนรู ของผู เรี ยน ผลงานของอาจารย ส ว นใหญ จึ ง เป น ผลงานหนั ง สื อ ตํ า รา
บทความหรือเอกสารทางวิชาการมากกวาผลงานวิจัย
ปจจุบันการวิจัยมีบทบาทเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวทางการศึกษาที่เปดระดับศึกษาถึงขั้น
ปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศไทยทําใหมีการเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการ
กํ า หนดให ทํ าวิ ท ยานิพ นธ ใ นระดั บบั ณ ฑิต ศึก ษาจึ งมีผู วิธี ก ารทํา วิจั ย เพิ่ มขึ้ น ที่สํ าคั ญคือ การขอ
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กําหนดตําแหนงทางวิชาการ หรือการเลื่อนระดับของผูอยูในสายวิชาชีพทางการศึกษา มีขอกําหนด
ใหสงผลงานวิชาการและงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของการพิจารณา ผูที่อยูในแวดวงการศึกษาจึงตอง
หันมาสนในเรื่องของการวิจัยเพิ่มขึ้น ประกอบกับการที่กฎหมายไดกําหนดใหมีการสงเสริมการวิจัย
ในมาตรา 28 ดังนี้
มาตรา 28 การจัดกระบวนการเรียนรู
สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งความสามารถใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหลงวิทยากรตางๆ ดวยปจจัยดังกลาวจึงทําใหครูอาจารยตองเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนมาเปน
ผูวิจัยเพื่อมีสวนรวมในการพัฒนาการสอน การเรียนรูของผูเรียนและการพัฒนาวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น
ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัยที่ดําเนินการควบคูไปกันงาน
ของครูโดยมีครูเปนนักวิจัยผลิตงานวิจัยและนําผลงานวิจัยไปใช (ประวิต เอราวรรณ, 2542) ซึ่ง
ความมุงหมายก็คือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
นักเรียนรวมทั้งเพื่อพัฒนาสมรรถภาพและศักยภาพของตัวครูเองดวย
เคมมีสและแมคแทกการท (Kemmis and Mctaggart, 1988) ใหความหมายของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการวาเปนแบบหนึ่งของการศึกษาคนควาที่สองสะทอนตนเองในการดําเนินการศึกษา
คนควาโดยคนกลุมที่ปฏิบัติงานตามปกติในสถานการณทางสังคมเพื่อที่จะปรับปรุงวิธีลักษณะ
ทางการปฏิบัติงานทางสังคมหรือทางการศึกษาใหชอบดวยหลักการเหตุผลมีความชอบธรรมและมี
คุณภาพดีพรอมๆ กับสรางความเขาใจในงานที่ตนกําลังปฏิบัติและในสถานการณกําลังเผชิญอยู
กลุมผูรวมงานวิจัยรวมถึงครู นักเรียน ผูบริหารโรงเรียน ผูปกครองนักเรียนและสมาชิกในชุมชน
อื่ น ๆ กลุ ม ใดก็ ไ ด ที่ มี ค วามสนใจร ว มกั น ในทางการศึ ก ษาใช วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในการพั ฒ นา
หลักสูตรในระดับโรงเรียนและพัฒนาการวางแผนและนโยบายของโรงเรียน
การศึกษาโดยวิจัยแบบนี้ซึ่งตีความหมายไดตามชื่อเรียกที่เกิดการผสมหรือเชื่อมคํา
ระหวาง 2 คํา คือ “Action” กับ “Research” คือ การลองนําเอาความคิดไปปฏิบัติดูมุงเพื่อการ

ปรับปรุง (Action
Improvement) และเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจ (Research
Increasing
Knowledge) ในงานที่ปฏิบัติซึ่งอาจเปนการเรียนการสอนหลักสูตรการบริหารโรงเรียน ผลที่ไดก็คือ
การปรับปรุง (เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น) ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและโรงเรียนและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จึงใหแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเชื่อมโยงระหวางทฤษฏีและการปฏิบัติใหเปนหนึ่งเดียวกันหรือจาก
แนวคิดไปสูแนวปฏิบัติ
อัจฉรา สระวาสี (2540) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียน หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน (Classroom research หรือ Classroom action research) คือ การศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับหลักสูตร วิธีสอน การจัดกิจกรรมการสอน การจัดสื่อและ
อุปกรณประกอบการสอนตลอดจนการวัดผลและประเมินผล
ประวิต เอราวรรณ (2542) ไดอธิบายวาการวิจัยในชั้นเรียนนั้นเปนการวิจัยที่
ดําเนินการควบคูไปกับการปฏิบัติงานของครูโดยมีครูเปนนักวิจัยทั้งผลิตผลงานและบริโภคงานวิจัย
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือครูเปนผูทําการวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชการวิจัยในชั้นเรียนมีวิธีการวิจัย
ที่กลาวไดวาเปนการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) หรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ซึ่งการวิจัยในชั้นเรียน จึงไมเพียงแตเปน
กระบวนการที่นาเชื่อถือและเปนระบบในการแสวงหาคําตอบเทานั้นแตเปนการพัฒนาที่เนนการ
แกปญหาในสภาพการณหรือบริบทของชั้นเรียนอีกดวย สรุปไดวาการวิจัยในชั้นเรียนมีเปาหมาย
สําคัญอยูที่การแสวงหาคําตอบจากปญหาหรือขอสงสัยของครูและการคิดคนพัฒนานวัตกรรม เพื่อ
ใชในการแกปญหาจัดการเรียนการสอน
4. ขั้นตอนการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การทําทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนหากเปน
โครงการวิจัยเล็ก ๆ ผูสอนอาจทําไดสําเรจภายในเวลาสั้น ๆ เชน 1 เดือน หรือ 1 ภาคเรียน หากเปน
วิจัยที่ซับซอนมีขอบขายกวาง อาจตองการการวางแผนลวงหนา หรือหากการเก็บรวบรวมขอมูลที่
ใชเวลาหลายภาคเรียน อาจใชเวลาเปนป จากการวิเคราะหกระบวนการทําวิจัยปฏิบัตการในชั้นเรียน
อาจสรุปเปนขั้นตอน ดังนี้ (สุมาลี จันทรชลอ, 2548)
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ขั้นที่ 1 กําหนดประเด็นปญหา คําถามที่เปนปญหาควรมีลักษณะ ดังนี้ 1) มีความสําคัญ
สําหรับสภาพในชั้นเรียนที่จะทําใหการเรียนรูแตกตางไปจากเดิม 2) ขอคนพบของการวิจัยจะ
นําไปสูการปฏิบัติ เชน เปลี่ยนเทคนิควิธีการสอน 3) เปนปญหาที่นําไปสูโครงการการดําเนินการที่
ยื ด หยุ น ได ใ นแง ข องเวลา ความพยายาม และแหล ง ทรั พ ยากร การเลื อ กป ญ หา เช น ป ญ หา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ํามาก ปญหาผูเรียนขาดเรียนมาก เปนตน ในขั้นตอนนี้ควรจะไดระบุ
วัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางกําหนดกรอบงานที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรู
ขั้นที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม และวางแผน ขั้นตอนนี้เปนการศึกษาขอมูลเบื้องตนใน
สภาพปจจุบัน เชน ขอมูลเกี่ยวกับอายุของผูเรียน สภาพการเรียนรูของผูเรียน จํานวนชั่วโมงที่ครู
สอน วิธีการที่เหมาะสม สื่อ เทคโนโลยีที่อาจตองนํามาใชเพื่อการวางแผน กําหนดกรอบการทํางาน
หรือสรางกลยุทธใหม นวัตกรรมใหม การทบทวนวรรณกรรมอาจทําไดโดยศึกษาเอกสาร สนทนา
กับผูรูหรือคนจากอินเทอรเน็ต
การวางแผน พิจารณาจากคําถามงานวิจัย ขอมูลเบื้องตนที่รวบรวมได สภาพชั้นเรียน และ
ความสัมพันธระหวางเหตุและผล เชน หากมีปญหาดานผลการเรียน เมื่อศึกษาพบวาสาเหตุคือ
หลักสูตรและเทคนิคการสอน อาจตองวางแผนสรางนวัตกรรม โดยประยุกตวิธีสอนแบบใหม ใน
กระบวนการสอนจะตองวางแผนวา วิธีสอนแบบใหมนี้จะตองทําอะไรบาง ลําดับขั้นตอนเปน
อยางไร หากพบวา สาเหตุคือไมมีสื่อที่ดีพอ อาจตองวางแผนสราง/ใชสื่อที่ดี และวางแผนวาจะตอง
สรางอยางไร หรือจะนําสื่อที่ไหนมาใชดวยวิธีการใด ใชกับเนื้อหาใด ใชในขั้นตอนไหนของการ
สอน จะตองสรางคูมื อ หรือใบงานประกอบหรือไม วางแผนวาผูสอนจะสนับสนุนใหเกิดการ
เรียนรู/แกปญหาอยางไร วางแผนวาจะดําเนินการรูปแบบใด จะเก็บขอมูล (วัดผล) ดวยวิธีการใด
ขั้นตอนไหน โดยสรุป การวางแผน ผูสอนจะตองวางแผนเกี่ยวกับแบบแผนการวิจัย แผนการสราง
นวัตกรรม แผนการสรางเครื่องมือวัด แผนการเก็บรวบรวมขอมูล และแผนการวิเคราะหขอมูล แผน
ระยะเวลาปฏิบัติ
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน การปฏิบัติอาจใชระยะเวลาสั้นหรือยาว ขึ้นอยูกับปญหาหรือ
คําถามที่จะศึกษาในชั้น และกรอบของปญหา หากมีปจจัยเกี่ยวของมากอาจใชเวลามาก โดยทั่วไป

การดําเนินการวิจัย และการสอนจะมีการเก็บขอมูลพรอมกันไปดวย เชน การสังเกตพฤติกรรมขณะ
อยูในกลุม รวมทั้งผลการประเมินการสอนของผูเรียน
ขั้นที่ 4 การเก็บรวบรวมขอมูล ควรใชวิธีการหลายรูปแบบตามประเภทของขอมูล เพื่อให
การวัดมีความตรง (Validity) เชน ใชคะแนนสอบรวมกับขอเสนอแนะระหวางการอภิปรายในกลุม
ขอมูลจากหลายแหลงอาจนํามาเปรียบเทียบกันได ขั้นตอนการรวบรวมขอมูลอาจใชทั้งวิธีการเชิง
ปริมาณ (Quantitative) เชน คะแนนจากการทดสอบ และการประเมินผลของผูสอน ผลจากการ
สํารวจความพอใจ หรือวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative) เชน การสนทนาโดยกลุม หรือการอภิปราย
ในชั้น/ผลการปฏิบัติงาน ผลการสังเกตพฤติกรรมในกลุม ในขั้นตอนนี้อาจใชเครื่องมือสําหรับ
ประเมินเปนชุด (set) ก็ได
วิธีการเก็บขอมูล เชน การสังเกต การจดบันทึก การทดสอบ การสอบถามความเห็น หรือดู
จากชิ้นงาน
การวิเคราะหขอมูล ผลการสอนอาจนํามาวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบระหวางการสอบ
กอนและสอบหลังการเรียน หรือใชการเปรียบเทียบกับกลุมที่ใชกลวิธีอื่นที่แตกตางกัน ผลการ
วิเคราะหจะชี้ใหเห็นวา กลยุทธซึ่งเปนนวัตกรรมใหมทําใหผูเรียนไดเรียนรูมากขึ้นหรือไม และควร
สอนโดยใชกลยุทธนี้ในบริบทการสอนอยางไร หากนวัตกรรมใหมที่สรางขึ้นไมไดทําใหผูเรียน
เรียนรูมากขึ้นอาจตองกลับไปใชวิธีการสอนแบบเดิม หรืออาจทดลองนวัตกรรมแบบใหมตอไป
ทั้งนี้ควรพิจารณาปจจัยดานเวลาและความพยายามกับความคุมคาของการเรียนรูดวย
การวิเคราะหขอมูล อาจใชการบรรยาย ใชภาพประกอบ ใชกราฟเปรียบเทียบ คารอยละ
คาเฉลี่ย หรือคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก็ได
ขั้นที่ 5 การสะทอนกลับและนําเสนอขอคนพบ การสะทอนกลับเปนการประเมินการเรียน
การสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะตองนํามาปฏิบัติ โดยเฉพาะงานวิจัยที่เปนการพัฒนาบทเรียนใหม การ
สะทอนกลับเปนกลยุทธที่ควรนํามาใชอยางเปนระบบในกิจกรรม ผูเรียนจะไดสะทอนกลับเกี่ยวกับ
การสอน การปฏิบัติ เนื้อหา โครงสราง ฯลฯ ที่เกี่ยวโยงประสบการณของแตละบุคคลกับทฤษฎีการ
เรียนการสอน ขอเสนอแนะ การสนับสนุนซึ่งกันและกัน การแบงปนประสบการณจะสรางกลุมและ
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วิชาชีพดวยวิธีการรวมมือกัน การวิจัยในชั้นเรียนจึงควรจัดกิจกรรมสวนนี้ดวย เพื่อพัฒนางานใหดี
ยิ่งขึ้น
5. ปญหาและความตองการในการวิจัยในชั้นเรียน วิทยาศาสตรเปนสําคัญ ครูผูทําวิจัยจึง
ตองทุมเทจนสุดความสามารถเพื่อที่จะทํางานวิจัยในแตละชิ้น ใหประสบความสําเร็จ นอกจากนั้น
ยังตองอาศัยการสนับสนุนในเรื่องตาง ๆ อีกมากมาย ซึ่งเรื่องนี้นักวิจัยหรือหนวยงานที่เกี่ยวของได
นําปญหาในการวิจัยมาเสนอแนะดังนี้
ลัสดา กองคํา (2541) สรุปไดวาความตองการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนขนาดใหญจังหวัดขอนแกน พบวาครูมีความตองการเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนหลาย
ประการ คือ
1. ความตองการเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน
2. ความตองการเกี่ยวกับการสนับสนุนจากผูบริหาร
3. ความตองการเกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
4. ความตองการเกี่ยวกับเอกสาร ตํารา วารสารการวิจัยตลอดจนแหลงคนควาทาง
วิชาการ
5. ความตองการในการนําผลงานทางวิชาการ ไปพัฒนาการเรียนการสอนและขอ
เลื่อนตําแหนงทางวิชาการ
สุวิมล วองวานิช (2544) ไดกลาวถึงปญหาของการวิจยั ในชั้นเรียนโดยไดสรุปประเด็น
ปญหาจากนักการศึกษาตางประเทศไวหลายทานดังนี้
เจ. แมคเลน (McLean, J. 1977, อางถึงในสุวิมล วองวานิช, 2544) ไดกลาวถึงประเด็น
ปญหาเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการไวหลายประการ เชน การเลือกวิธีการที่ใชในการวิจัยระหวางวิธี
เชิงปริมาณและวิธีเชิงคุณภาพ ทักษะในการทําวิจัยของครู วิธีการพัฒนาความสามารถ ในการทําวิจยั
ของครู การอางอิงผลสรุปจากการวิจัย ความตรงของการวิจั ย ซึ่งดํา เนิน การโดยครูซึ่งอาจไมมี
ประสบการณเพียงพอในการทําการวิจัย จรรยาบรรณของการทําวิจัย

ดี. ซาดู-บราวนและเอล. เอ. เวลช. (Sardo-Brown, D. and Welsh, L.A. 1995, อางถึงใน
สุวิมล วองวานิช, 2544) กลาววาการวิจัยในชั้นเรียนเปนกระบวนการที่ใชในการปฏิรูปโรงเรียนแต
ปญหาที่เกิดขึ้นกับครูที่ตองทําวิจัยมีหลายประการ ไดแก 1) ความกลัวเกี่ยวกับเทคนิคการทําวิจัย
2) ครูมีแนวโนมที่จะเชื่อวางานวิจัยไมอยูในขอบเขตของงานครูที่จะปฏิบัติได 3) ขอจํากัดดานเวลา
ในการทําวิจัยของครูในโรงเรียนที่จะทําวิจัย 4) มีความกังวลในหัวขอที่อาจกระทบความรูสึกของ
พอแมผูปกครองหรือผูเกี่ยวของ 5) การไมไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร 6) การตอตานในการ
ทําวิจัยจากผูบริหาร
มนัส ไชยศักดิ์ (2544, หนา 53-54) ไดกลาวถึงปญหาที่พบที่ทําใหครูไมอยากทําวิจัยใน
ชั้นเรียนมีสาเหตุในเรื่องตอไปนี้
1. ครูไมมีความรูในเรื่องการทําวิจัยในชัน้ เรียน
2. ครูไมเห็นคุณคาของการทําวิจัยในชัน้ เรียน
3. ครูเห็นวาการวิจัยในชัน้ เรียนเปนเรื่องยาก
4. ขาดผูใหคําแนะนําในการทําวิจัยในชัน้ เรียน
5. ขาดเอกสารงานวิจยั ที่ครูดูเปนแบบอยาง
6. ครูไมมีเวลาทีจ่ ะทําการวิจยั ในชั้นเรียน
6. ปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในชั้นเรียน
วีรพล ฉลาดแยม (2544) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานกระประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู พบวาครูประถมศึกษายังมีทักษะในการทํา
วิจัยอยูในระดับ “นอย” ดังนั้นทักษะในการทําวิจัยนาจะเปนปจจัยที่สําคัญอีกอยางหนึ่งและจะสงผล
ตอการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา
ปจจัยเกี่ยวกับทักษะในการทําวิจยั ในชัน้ เรียน ไดแก
1. ทักษะดานมนุษยสัมพันธเพือ่ การประสานงานในการทําวิจัย
2. ทักษะในการออกแบบการวิจยั
3. ทักษะในการสรางเครื่องมือในการวิจัย
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4.
5.
6.
7.

ทักษะในการเก็บรวมรวมขอมูล
ทักษะในการวิเคราะหขอมูล
ทักษะในการแปลผลการวิเคราะหขอมูล
ทักษะในการตรวจสอบเอกสารและผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ

7. งานวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและการฝกอบรม
การวิจยั ในชัน้ เรียนเปนสิ่งสําคัญที่ทุกฝายใหความสําคัญ หากแตผูทําวิจัยในชั้นเรียนยัง
มีนอย และการนําไปใชกย็ ังนอยอยูมาก ทัง้ นี้ดวยเหตุผลหลายประการ เชน ครูมีภาระมาก ครูผูสอน
อาจไมมีความรูทางการวิจยั หรือมีความรูแตไมสามารถนํามาประยุกตใชได สําหรับงานวิจยั เกีย่ วกับ
การวิจยั ในชัน้ เรียนและการฝกอบรม ที่พบ ไดแก
ประภัสสร วงษดี (2541) ไดศึกษากระบวนการและการใชผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนของครูโดยใชวิธีการสํารวจและการศึกษารายกรณี โดยมีจุดมุงหมายในการวิจัยเพื่อการศึกษา
กระบวนการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนของกลุมครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จํานวน 230 คนได
ผลการวิจัยวากระบวนการวิจัยเริ่มจากปญหาการจัดการเรียนการสอนและการขาดความพรอมของ
นักเรียน ครูนักวิจัยจะเลือกปญหาที่สามารถประยุกตใชไดในการทํางานสอนและเปนเรื่องที่ตนเอง
มีความถนัด โดยหัวขอที่ศึกษามักเปนเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการสอน การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การศึกษาการปรับพฤติกรรมนักเรียน และการสรางหลักสูตร
ทองถิ่น เครื่องมือในการวิจัยสวนใหญครูสรางขึ้นเองโดยมีผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ กลุมตัวอยาง
การวิจัยคือนักเรียนในชั้นเรียนของตนเอง และการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหาและวิเคราะห
ดวยสถิติบรรยาย และครูไดมีการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทั้งในดาน
การพัฒนาวิธีการสอนและสื่อ เพื่อการพัฒนานักเรียนและการพัฒนาการปฏิบัติการในวิชาชีพครู
สกาวรัตน ชุมเชย (2543) ศึกษาเรื่องนําเสนอรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการสําหรับการ
พัฒนาครูประถมศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาความ
ตองการ และแนวทางทําวิจัยปฏิบัติการและนําเสนอรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการสําหรับการพัฒนาครู

ประถมศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากกรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา 3
แหง ผลการวิจัยพบวา 1) ในสภาพปจจุบันลักษณะการทําวิจัยปฏิบัติการมีทั้งแบบทําคนเดียวและ
ทําเปนทีมทั้งภายในโรงเรียนและกับบุคคลภายนอก ประเด็นการวิจัยสวนใหญเกี่ยวกับทักษะการคิด
ในวิชาคณิตศาสตร ทักษะการสื่อสารในภาษาไทยและปญหาพฤติกรรมของนักเรียน วิธีการที่ครูใช
คือ การสํารวจ การศึกษารายกรณี การวิจัยแบบกึ่งทดลองและการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ปญหา
ในการทําวิจัย คือครูยังขาดความรู ความเขาใจและการชวยเหลือจากหนวยงาน ครูมองการวิจัยเปน
เรื่องยาก ไมมีเวลาและภาระงานครูมาก ครูตองการการสนับสนุนดานการอบรม ตัวอยาง ผลงาน
การทํ าวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย นที่ห ลากหลาย ที่ ป รึก ษาและผูนิเ ทศติ ด ตามด า นการวิจัย การ
สนับสนุนดานปจจัยจากโรงเรียน 2) รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการสําหรับการพัฒนาครูโดยใช
โรงเรียนเปนฐานควรเปนโปรแกรมการวิจัยที่มีคําถาม กิจกรรมการวิจัยตอเนื่องเรียงรอยไปเพื่อ
สรางเสริมการเรียนรูและการสรางความรูอยางตอเนื่องของครู โปรแกรมการวิจัยควรประกอบดวย
3 ระยะ คือระยะที่ 1 การวิจัยปฏิบัติการเพื่อการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ระยะที่ 2 การวิจัย
ปฏิบัติการเพื่อประเมินการสอนของครู ระยะที่ 3 การวิจัยปฏิบัติการเพื่อสรางและพัฒนานวัตกรรม
ในการสอน
พรอมพรรณ อุดมสิน (2542) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความตองการเสริมสมรรถภาพ
การวิจัยทางการศึกษาโดยใชกลุมตัวอยางคือครูอาจารยในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษา พบวาจํานวนอาจารยในระดับอุดมศึกษาที่มีประสบการณเกี่ยวกับการวิจัยคิดเปนรอยละ
มากกวาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครูระดับมัธยมศึกษามีความตองการเสริมสมรรถภาพ
ดานการอานมากที่สุด ในเรื่องความรูเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนและตองการความรูทางการ
วิจัยและสถิติอยูในระดับมาก
ลัสดา กองคํา (2541) ไดศึกษาสภาพการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน พบวาสภาพการวิจัยใน
ชั้นเรียนดานการดําเนินการโรงเรียนสวนมากมีนโยบายสงเสริมใหครูนําผลการวิจัยในชั้นเรียนไป
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ดานบุคลากรที่เกี่ยวของครูสวนมากมีการเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัย
ผูบริหารใหการสนับสนุนและใหขวัญกําลังใจในการวิจัยในชั้นเรียน ครูทําการวิจัยในชั้นเรียนนอย
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ดานงบประมาณครูสวนมากทําการวิจัยโดยใชงบประมาณสวนตัวในการทําวิจัย ดานวัสดุอุปกรณ
และแหลงขอมูล โรงเรียนมีการจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกในการทําวิจัยใหแกครู
แหลงขอมูลครูที่ทําการวิจัยศึกษาจากเอกสารตําราวิจัยที่เกี่ยวของ
วีรพล ฉลาดแยม (2544) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐม
ศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู โดยศึกษาสภาพปญหาและความ
ตองการในการทําวิจัย พบวามีครูประถมศึกษาในจังหวัดหนองบัวลําภู เพียงรอยละ 15.21 ไดทําการ
วิจัยในชั้นเรียน มีความรูและทักษะในการทําวิจัยอยูในระดับนอย
แตมีความเห็นวาตนเองมี
คุณลักษณะของนักวิจัยอยูในระดับดี ปญหาการทําวิจัยอยูในระดับมาก ไดแก การขาดความรู
เกี่ยวกับหลักการวิจัย ขาดแหลงศึกษาคนควาเกี่ยวกับการวิจัย ขาดงบประมาณในการวิจัย ไมมีการ
สนับสนุนการวิจัยและไมมีผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาในการทําวิจัยและมีความตองการในระดับมาก
เกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาในการวิจัยและแหลงศึกษาคนควา
งานวิจัย
สายศิลป สายืน (2544) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลําภู ผลจากการวิจัยสรุปได
วาปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัยในชั้นเรียนเรียงอันดับความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก ปจจัยดาน
วัสดุอุปกรณและแหลงวิชาการ ปจจัยดานคุณสมบัติของผูวิจัย ปจจัยดานทักษะการวิจัย ปจจัยดาน
งบประมาณ ป จ จั ย ด า นบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การวิ จั ย และป จ จั ย ด า นความรู เ กี่ ย วกั บ การวิ จั ย
จากสมการถดถอย พบวาตัวแปรที่เปนตัวพยากรณที่สําคัญและเอื้อตอการทําวิจัยในชั้นเรียน คือ
คุณสมบัติของผูวิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการวิจัย ซึ่งไดแก ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา
และผูรวมงานเปนตน
ประภัสสร วงษดี (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการและการใชผลผลิต การ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูนักวิจัยในโรงเรียนประถมศึกษา: การศึกษาเชิงสํารวจและรายกรณี
ผลการวิจัยสรุปไดวา

1. หัวขอการวิจัยเริ่มจากปญหาการเรียนการสอน การขาดความพรอมของนักเรียน
ครู นักวิจัยจะเลือกหัวขอการทําวิจัยที่สามารถประยุกตใชในการสอนได โดยเนนเรื่องที่ครูนักวิจัยมี
ความถนัดเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีสอนและสื่อการสอน การจัดสรางหลักสูตรทองถิ่น การสรางเครื่องมือ
วิจัยที่ครูนักวิจัยสรางขึ้นมาจะใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ สวนกลุมตัวอยางของการทําวิจัยจะเปน
นักเรียนในชั้นเรียนที่ตนเองสอน การวิเคราะหขอมูลจะใชสถิติภาคบรรยาย
2. ครูไดนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีสอนและสื่อ
พัฒนานักเรียนและพัฒนาวิชาชีพครู
พันธณีย วิหคโต (2536) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพปญหาแนวทางการพัฒนา
และใชนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สรุปผลการวิจัยได
ดังนี้คือ
ดานความรูเกี่ยวกับการวิจัยและการใชนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
พบวา ครูผูสอนมีความรูเกี่ยวกับการวิจัยนอยมากหรือไมมีความรูเลย ครูมีความยินดีที่จะเขารับการ
อบรมในการทําวิจัย มีการนําผลการวิจัยนวัตกรรมไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนนอยมาก
หรือไมมีเลย สาเหตุเนื่องจากขาดประสบการณไมไดรับการอบรม ไมมีความรูเพียงพอ ไมเขาใจ
และไมทราบกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง ไมมีความมั่นใจในการเก็บรวบรวมขอมูล สวนผูที่เคย
นําผลการวิจัยไปใชไดนํานวัตกรรมเกี่ยวของ เทคนิควิธีสอน การผลิตและการใชสื่อประเภทตางๆ
ไปปรับปรุงการเรียนการสอน
พีระวัฒน วงษพรม (2533) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 10” พบวาปญหาและ
สาเหตุของปญหาที่เปนอุปสรรคในการทําวิจัยในชั้นเรียน ไดแก
1. ครู ขาดความรู ความเข าใจและทั กษะในการดําเนินงานวิจัย การใช สถิติเพื่อการ
วิเคราะหขอมูล ซึ่งมีสาเหตุเนื่องจากไมเคยศึกษาหรืออบรมเกี่ยวกับความรูทักษะในการวิจัยและขาด
ประสบการณในการทําวิจัย
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2. การไมไดรับการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิและจากบุคลากรผูชวย
วิจัย สาเหตุเพราะโรงเรียน หนวยงาน ชุมชน ผูปกครองและนักเรียนยังขาดความสนใจและไมเห็น
ประโยชนของการวิจัยอยางแทจริง
3. การไมมีเวลาและไมมีงบประมาณในการทําวิจัยสาเหตุเนื่องจากครูมีเวลานอย
ยากจน มีงานอื่นเปนงานประจําอยูแลว
4. การขาดความมั่นใจการนําผลการวิจัยไปใชเนื่องจากขาดประสบการณ และขาด
ตัวอยาง ที่เปนแนวทางในการปฏิบัติ
โดยสรุปแลวเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยในชั้นเรียน ไดมุนเนนที่จะ
ชวยสงเสริมใหเกิดการวิจัยเพื่อแกไขปญหาการเรียนการสอนสําหรับครู และเปนการทดลองวิธีการ
สอน นวัตกรรม ตลอดจนการวัดผลแบบใหม ๆ เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนนั้น
ลงไปสูนักเรียนอยางแทจริง

การศึกษาคาทอลิก
ประวัติความเปนมาของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย
ไดมีการศึกษารวมรวบประวัติความเปนมาของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยไว
อยางครบถวนสมบูรณ ในหนังสือ การศึกษาคาทอลิก : วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนคาทอลิกใน
ทศวรรษหนา โดยบาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร (เอกชัย ชิณโคตร, 2551) จึงขอยกมาดังนี้
วูด (Wood, 1933, อางถึงใน เอกชัย ชิณโคตร, 2551) ใหรายละเอียดวา การเผยแผคริสต
ศาสนาจากการเดินขามมหาสมุทรของชาวยุโรปเริ่มเขามาถึงดินแดนสยามตรงกับชวงสมัยกรุงศรี
อยุธยาเปนราชธานี โดยชาวตะวันตกชาติแ รกที่เขามาสรางความสัมพัน ธอย างเปนทางการ คือ
โปรตุเกส สอดคลองกับวิทยาลัยแสงธรรม (2533, หนา 9-11) ที่วา อัลฟองโซ เดอ อัลบูเคร็ก
(Alfonso De Albuquerque) ชาวโปรตุเกส ยึดมะละกาไดในป ค.ศ. 1511 ที่นี่จึงกลายเปนศูนยกลาง
แหงหนึ่งของการประกาศพระคริสตธรรมในตะวันออกไกล (นักบุญฟรังซิสเซเวียรก็ผานมาที่นใี่ นป
ค.ศ. 1545 และ ค.ศ. 1547) อัลบูเคร็ก สงทูตเขามายังกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2

(ค.ศ. 1491-1529) และไดรับการตอนรับเปนอยางดี ถือเปนการเปดรับความสัมพันธกับชาติ
ตะวันตกอยางเปนทางการครั้งแรกของกรุงศรีอยุธยา
ชาวตะวั น ตกเห็ น ว า กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป น ราชธานี ที่ มั่ ง คั่ ง และเป น ศู น ย ก ลางการค า
นานาชาติที่สําคัญในภูมิภาคนี้ จากหนังสือ “ราชอาณาจักรและประชาชนชาวสยาม” (The Kingdom
and People of Siam) บาวริ่ง (Bowring, 1977, อางถึงใน เอกชัย ชิณโคตร, 2551) ไดระบุถึงบันทึก
ของชาวสเปนในสมัยนั้น ที่ไดกลาวถึงกรุงศรีอยุธยาไววา เปนราชธานีที่มั่งคั่งและทําการติดตอ
คาขายกับชนชาติตาง ๆ มากมาย เมื่ออํานาจของโปรตุเกสเสื่อมลงในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 17
ในขณะที่ฮอลันดากับอังกฤษขยายอํานาจ ฝรั่งเศสก็ขยายอํานาจในสยามกับเวียดนาม และสรางฐาน
อํานาจในเวียดนามเพื่อจะล าอาณานิยม แตเรื่องที่น าสนใจนั้น คือ ฝรั่งเศสเริ่ มขยายอํ านาจดว ย
กิจกรรมของมิสชันนารีชาวฝรั่งเศสโดยเฉพาะคณะมิสชันนารีมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส
(Missionnaires Etrangeres De Paris: M.E.P.) ซึ่งดําเนินตามนโยบายของสมณกระทรวงเผยแผ
ความเชื่อ1 (Propaganda Fide)
สมณกระทรวงเผยแผความเชื่อไดแสวงหาบุคคลจากฝรั่งเศสโดยไดรับความชวยเหลือ
จากบาทหลวงอเล็กซานเดอร เดอ โรดส (Alexander De Rhodes) และไดจัดสงมุขนายกชุดแรก 3 23
องค เพื่อจะไดทํางานในฐานะผูแทนพระสันตะปาปาในภูมิภาคตะวันออกไกล เชน จีน โคชินจีน
และตักเกี๋ย แตประเทศเหลานี้กําลังมีการเบียดเบียนศาสนาอยางรุนแรงจึงไมสามารถเดินทางเขาไป
ได มุขนายกเหลานี้จึงตองหยุดรออยูที่กรุงศรีอยุธยาเพื่อคอยใหเหตุการณตาง ๆ ดีขึ้น หลังจากที่มุข
นายกและมิสชันนารีไดเห็นสถานการณทั่วไปของประเทศไทยแลว จึงไดตัดสินใจตั้งศูนยการเผย
แผ ศ าสนาของคณะที่ ก รุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาแม ว า จะมี ป ญ หากั บ มิ ส ชั น นารี ข องระบบปาโดรอาโด2
(Padroado) ก็ตาม
1

พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก จัดระบบการบริหารจัดการภายใตการปกครองของพระสันตะปาปา (มุขนายกแหงโรม) ซึ่งแบงการ
บริหารภายใตกระทรวง (สมณกระทรวง) ตางๆ สมณกระทรวงเผยแผความเชื่อเปนหนวยงานที่พระสันตะปาปาแตงตั้งขึ้นเพื่อ
รับผิดชอบงานดานการเผยแผคริสตศาสนาในภูมิภาคตางๆ.
2
ระบบปาโดรอาโด หมายถึง ระบบการเผยแผคริสตศาสนาในสมัยหนึ่ง ที่พระสันตะปาปามอบอํานาจแกกษัตริยโปรตุเกสและ
สเปน ในการเผยแผคริสตศาสนาในดินแดนที่คนพบ.
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มุขนายก ปแอร ลังแบรต เดอ ลา มอตต (Pierre Lambert De La Motte) ไดรับการ
แตงตั้งเปนมุขนายกแหงเบริธ (Berythe) เปนผูแทนพระสันตะปาปาสําหรับแควนโคชินจีนและอีก 5
แควนในประเทศจีน เชน เจอเจียง (Zhejiang) ฟูเจี้ยน (Fujian) กวางตุง (Guangdong) เจียงซี
(Jiangxi) และไฮนาน (Hainan) ไดเดินทางออกจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม พ.ศ. 2203 พรอมคณะมิสชันนารีชุดแรกของคณะบาทหลวงมิสซังตางประเทศแหงกรุง
ปารีส ไดแก บาทหลวงยัง เดอ บูจส (Jean De Bourges) และบาทหลวงเดยดีเอร (Deydier) และมาถึง
กรุงศรีอยุธยา เมืองหลวงของอาณาจักรสยามในขณะนั้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2205 ซึ่งตรง
กับสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (วิทยาลัยแสงธรรม, 2533 อางถึงใน เอกชัย ชิณโคตร, 2551)
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 31 เลม 18 (2468, อางถึงใน เอกชัย ชิณโคตร, 2551) ระบุวา
“...พระเจ า แผ น ดิ น สยามจึ ง ได มี พ ระราชโองการโปรดเกล า ให ส ง คนไทยไปเล า เรี ย นที่ บ า น
บาทหลวง 10 คน และพระราชทานพระราชานุญาตใหคณะบาทหลวงเทศนาสั่งสอนไดตามพอใจ
และจะไปไหนมาไหนไดทุกแหงเวนแตในพระราชวังเทานั้น...” มุขนายกแหงเบริธ (Berythe) ได
เขียนจดหมายขอพระราชทานที่ดินสําหรับปลูกสรางโรงเรียนและวัด (29 พฤษภาคม พ.ศ. 2208)
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 31 เลม 18 (2468, หนา 157) ระบุวา “...ขาพเจายังเห็นวาการที่ทรงพระ
กรุณาโปรดใหสงนักเรียนมาศึกษาหาความรูและเลาเรียนวิชาของประเทศยุโรป 10 คนนั้น ขาพเจา
ตองระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอีกชั้นหนึ่ง จึงกระทําใหขาพเจานึกถึงการที่จะตั้งโรงเรียนขึ้นหลัง
หนึ่งสําหรับสอนวิชาตาง ๆ ซึ่งเปนวิชาที่จําเปนสําหรับประเทศอันใหญ เพื่อจะไดเปนที่นิยมของ
ประเทศอื่น ๆ ในโลกนี้...” ในครั้งนั้นสมเด็จพระนารายณมหาราช ไดพระราชทานที่ดินที่บานปลา
เห็ด (Banplahet) สําหรับเปนที่พักอาศัย สรางโบสถ บานพักและโรงเรียน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่
31 เลม 18 (2468, อางถึงใน เอกชัย ชิณโคตร, 2551) ระบุวา “...ในประเทศนี้บรรดาชาวตางประเทศ
ตาง ๆ ไดอาศัยอยูดวยกันเปนหมู ๆ เรียกกันวา “คาย” เพราะฉะนั้นที่อยูของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส
จึงไดใหชื่อวา “คายนักบุญโยเซฟ” โดยนักบุญองคนี้ไดชวยเหลือแกคณะบาทหลวงฝรั่งเศสเปนอัน
มาก...” สอดคลองกับวิทยาลัยแสงธรรม (2533, หนา 32) ที่ระบุวา มุขนายก ปแอร ลังแบรต เดอ ลา
มอตต (Pierre Lambert De La Motte) จึงสรางอาคาร 2 ชั้นขึ้นหลังหนึ่ง ชั้นบนใชเปนวัดนอย ชั้น
ลางใชเปนหองเรียน สถานที่นี้ไดชื่อเรียกวา “คายนักบุญ โยเซฟ” และสอดคลองกับสนั่น เมืองวงษ

(2518) ที่กลาววาระบบโรงเรียนในประเทศไทย เพิ่งเริ่มตนในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เมื่อ
คณะบาทหลวงฝรั่งเศสเขามาเผยแผศาสนา โดยบาทหลวง ไดจัดตั้งโรงเรียนของคริสตชนขึ้นเพื่อ
สอนศาสนาและรวบรวมนักเรียนไปสั่งสอนวิชาความรูใหดวย แตไมปรากฏวาทางราชการไดจัดตั้ง
โรงเรียนขึ้นแตอยางใด...
ส. พลายนอย (2532, อางถึงใน เอกชัย ชิณโคตร, 2551) ระบุวา มุขนายกแหงเบริธ
(Berythe) หรือมุขนายก ปแอร ลังแบรต เดอ ลา มอตต (Pierre Lambert De La Motte) ไดสราง
โรงเรียนสามเณรขึ้น เขาใจวาตั้งอยูที่เกาะมหาพราหมณ ตําบลบานใหม อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตอมามีนักเรียนตางชาติเขามาเรียนภาษามากกวา 700 คน
กรมศิลปากร (2526, อางถึงใน เอกชัย ชิณโคตร, 2551) ระบุวา มุขนายกแหงเบริธ
(Berythe) ไดสรุปเรื่องทั้งหมดใน จดหมายที่เขียนในป พ.ศ. 2509 วา “ณ กรุงสยามเรามีเด็กไทย
สองสามคนซึ่งพระเจาแผนดินใหสอนหนังสือใหเรา มีโรงเรียนเล็ก ๆ หลายโรงเรียนสําหรับชาว
คริสตชนของเรา”
สรุปแลวการจัดการศึกษาคาทอลิกในสมัยกรุงศรีอยุธยาเริ่มตนในป พ.ศ. 2208 25
เมื่อมุขนายก ปแอร ลังแบรต เดอ ลา มอตต (Pierre Lambert De La Motte) สรางโรงเรียนคาทอลิก
แหงแรกขึ้นในประเทศไทยมีชื่อวาวิทยาลัยทั่วไป (General College) หรือโรงเรียนสามเณร เพื่อให
การศึกษาอบรมเยาวชนใหเปนบาทหลวงเพื่องานเผยแผศาสนา อยางไรก็ตาม โรงเรียนดังกลาวก็รับ
เด็กอื่น ๆ ดวย ตั้งแตอายุสิบขวบเศษขึ้นไปเพื่อเรียนวิชาที่เหมือนกับในประเทศฝรั่งเศสทั้งวิชาการ
ทางโลกและทางศาสนา รวมทั้งวิทยาศาสตร ปรัชญาและเทววิทยา หลังจากนั้นบรรดามิสชันนารีที่
ไดออกไปประกาศศาสนาในจังหวัดตาง ๆ ก็ไดกอตั้งโรงเรียนขึ้นอีกหลายแหงไมวาจะเปนที่จังหวัด
ภูเก็ต ในป พ.ศ. 2214 จังหวัดลพบุรี ในป พ.ศ. 2216 ที่บางกอก ในป พ.ศ. 2217 ที่พิษณุโลก ในป
พ.ศ. 2218 และที่จันทบุรีในป พ.ศ. 2250 โรงเรียนที่กอตั้งโดยมิสชันนารีเหลานี้เปนโรงเรียนทีต่ งั้ ขึน้
โดยเอกเทศ อยูนอกวัดและนอกวัง และใหบริการดานการศึกษาแกบุคคลทั่วไปจึงถือไดวาเปน
โรงเรียนตามความหมายทั่วไปและเปนโรงเรียนเอกชนคาทอลิก
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แมโรงเรียนไดถูกเผาทําลายในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองก็ตาม แตโรงเรียนของ
คณะบาทหลวงในสมั ย กรุ ง ธนบุ รี ได รั บ การบู ร ณะขึ้ น ใหม จ ากของเดิ ม ที่ เ คยมี อ ยู ใ นสมั ย
กรุงศรีอยุธยา เพราะในตอนทายของจดหมาย มองสิเออรคอรเขียนถึงมองสิเออรมาธอน ลงวันที่ 8
มิถุนายน พ.ศ. 2312 ระบุถึงโรงเรียนวา “ขาพเจาไดไปที่โรงเรียนสามเณรแลว จึงไดเห็นดวยตาของ
ตัวเองวาผนังวัดยังดีอยู และเมื่อมีคนไดบอกกับขาพเจาวายังสามารถซอมแซมได ไมตองเสียเงิน
เทาไหรเลย” และในจดหมายของมองสิเออรเลอบองถึงผูอํานวยการคณะตางประเทศ ลงวันที่ 3
เมษายน พ.ศ. 2318 ไดพูดถึงการจัดตั้งโรงเรียนไวตอนหนึ่งวา “เราไดตั้งตนจัดโรงเรียนเล็ก ๆ ขึ้น
แลว มีนักเรียน 5 หรือ 6 คน และเรากําลังเรียกคณะบาทหลวงของเราที่ยังอยูเมืองปอนดิเซรีใหกลับ
มาแลว” แสดงวาในสมัย กรุงธนบุรีโรงเรียนของคณะบาทหลวงก็ยังคงอยู แตตอมาโรงเรียน
สามเณรก็ เ กื อ บหมดสิ้ น ไป เมื่ อ ตอนหลั ง คณะสงฆ มิ ส ชั น นารี ไ ม เ ป น ที่ พ อพระทั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจึงไดทรงขับไลมุขนายกและบาทหลวงออกนอกประเทศ
คอสเตต (Costet, 1996, อางถึงใน เอกชัย ชิณโคตร, 2551) ใหรายละเอียดไววาสมัยของ
มุขนายกกูรเอวซี (พ.ศ. 2377-2384) ทานไดใหความสําคัญกับการศึกษาเปนอยางมากถึงกับประกาศ
เปนนโยบายใหจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาเปนพันธกิจที่สําคัญ และเรงดวนที่บรรดามิสชันนารี
จะตองใสใจในการใหการศึกษากับคนไทยพรอมกับการประกาศสอนคริสตศาสนา ซึ่งเปนหนทาง
หนึ่งที่กอใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการเผยแผศาสนา ฉะนั้น การกอตั้งโรงเรียนคาทอลิก
จึงถือเปนงานหลักที่สําคัญซึ่งบรรดาบาทหลวงและมิสชันนารีตองพยายามทําใหเกิดขึ้นอยางเปน
รูปธรรมในทุกแหงที่เปนไปได
มุขนายกปลเลอกัวซ (พ.ศ. 2384-2405) ไดบุกเบิกการจัดการศึกษาของมิสชันนารี
ฝรั่งเศสขึ้นอีกครั้งหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 เพราะพระองค
ทรงอนุญาตใหมิสชันนารีสามารถเผยแผศาสนาไดอยางเสรีมากขึ้น สามารถจัดตั้งโรงเรียนไดอยาง
เสรี มุขนายกปลเลอกัวซจึงไดทุมเทและสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางเต็มความสามารถ ทําให
การศึกษาคาทอลิกกลับฟนฟูขึ้นมาอยางมาก ในสมัยของมุขนายก หลุยส เวย (พ.ศ. 2418-2452) ทาน
ไดบริหารกิจการศาสนาคาทอลิกในทิศทางสนับสนุนการปฏิรูปการปกครองและบริหารประเทศ

โดยเนนความสําคัญของการจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เพื่ออบรมสั่งสอนเยาวชนใหเปนคนดีมี
คุณธรรม ดวยการจัดตั้งสถาบันการศึกษาหลายแหง
ปลเลอกัวซ (2524) ไดบันทึกเกี่ยวกับโรงเรียนในสมัยของทานวา “โรงเรียนของเรา
เปนหองโถงเล็ก ๆ ตั้งอยูบนเสากลมหลายตน เปดโลงรับลมทุกทิศทาง ในตอนเชาและตอนเย็นจะมี
การนั ด หมายเด็ ก ๆ ให ม าชุ ม นุ ม กั น ที่ นี่ ด ว ยเสี ย งกลอง เราสอนเด็ ก เหล า นี้ ใ ห อ า น เขี ย น
ขับรอง สอนเลขคณิตขั้นพื้นฐาน และโดยเฉพาะอยางยิ่งสอนหลักธรรมทางศาสนาคริสตใหแกพวก
เขา ชางนาสุขใจที่ไดยินไดฟงกลุมเด็ก ๆ รองเพลงสวดภาวนาประสานกันอยางพรอมเพรียงและ
ดวยความกระตือรือรน ดูชางแตกตางกันเสียจริงระหวางโรงเรียนของเรากับโรงเรียนของพระสงฆ
ในศาสนาพุทธ ในจํานวนเด็กตางศาสนารอยคนซึ่งไดใชเวลาศึกษาเลาเรียนประมาณสิบสองป
ในวันพุธ มีเด็กเพียงไมถึงสิบคนที่อานออกเขียนได สวนใหญแลวยังคง อะ อา อิ อี อยูนั่นเอง เด็ก
ชาวคริสตทุกคนทั้งชายหญิงเขาศึกษาในโรงเรียนตั้งแตเยาววัยไปจนกระทั่งไดเขาพิธีรับศีลลางบาป
และไดรับศีลมหาสนิทเปนครั้งแรก3 นาเสียดายที่แมปจจุบันนี้ เราก็ยังไมสามารถตั้งโรงเรียนที่อื่น
ไดอีก นอกจากในเขตเมืองหลวงและที่เมืองจันทบูรณเทานั้น การขาดแคลนทรัพยากรตาง ๆ นี่เอง
สวนที่อื่น ๆ ยังคงความเปนสวนตัวตอไป” ในสมัยมุขนายกปลเลอกัวซ โรงเรียนคริสตชนรุงเรือง
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คําวา “ศีล (ศักดิ์สิทธิ์)” แปลจากภาษาอังกฤษวา Sacrament คําวา “ศีล” นี้ เปนศัพทเฉพาะของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิก (ซึ่ง
ไมไดมีความหมายวา “ขอหาม” ตามคําวา “ศีล” ของพุทธศาสนา) คําวา “ศีลศักดิ์สิทธิ์” ของคาทอลิก หมายถึง การประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาคริสต อันเปนเครื่องหมายภายนอกเพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธของศาสนิกชนกับพระเจา เปนเครื่องหมายถึง
การประทานพระพรของพระเจา ในศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกประกอบดวยศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการ ไดแก ศีลลางบาป (Baptism)
ศีลกําลัง (Confirmation) ศีลมหาสนิท (Communion) ศีลอภัยบาป (Confession) ศีลสมรส (Matrimony) ศีลบวช (Order) และศีล
เจิมคนไข (Anointing of the Sick)
แตละพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธิ์ มีพระพรเฉพาะ ไดแก พิธีลางบาป ทําใหไดรับพระหรรษทานแหงการเปนบุตรของพระเจา พิธี
กําลังทําใหไดรับพระหรรษทานจากพระจิตเจาเพื่อทําใหคริสตชนเขมแข็ง พิธีศีลมหาสนิท ทําใหไดรับพระเยซูเจาเขามาในชีวิต ทํา
ใหมีความสัมพันธกับพระเจาและเพื่อนพี่นอง พิธีอภัยบาป ไดรับพระหรรษทานแหงการคืนดีกับพระเจา พิธีเจิมผูปวย ทําใหไดรับ
พระหรรษทานแหงการบําบัดรักษาโรคภัยทางกายและจิต พิธีแตงงาน ทําใหไดรับพระหรรษทานในการดําเนินชีวิตครอบครัว และ
พิธีบวช ทําใหไดรับพระหรรษทานในการเปนผูแทนของพระเยซูเจาบนโลก.

แนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจย
ั ในชัน
้ เรียน สําหรับครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก
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สรุ ป ได ว า ในยุ ค รัต นโกสิ น ทร ต อนต น สามเณราลัย 4 และโรงเรี ย นเป น สถานที่ แ ห ง
เดี ย วกั น ผู ที่ ต อ งการจะรั บ การศึ ก ษาอบรมเป น บาทหลวง
ก็ ถื อ ว า สถานศึ ก ษาแห ง นี้ เ ป น
สามเณราลัย แตสําหรับผูที่มารับการศึกษาอบรมโดยไมตองการเปนพระสงฆ ก็ถือวาสถานศึกษา
แหงเดียวกันนี้เปนโรงเรียน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ สถานศึกษาแหงเดียวกันนี้รับนักเรียนทั้งสอง
ประเภทเขามาเรียนรวมกันเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดนําประสบการณจากการเสด็จ
ประพาสยุโรปมาพัฒนาประเทศไทย พระองคทรงเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพ วุฒิชัย มูลศิลป (2529, หนา 30-31) กลาววา การจัดการศึกษาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เดินตามแบบตะวันตกอยางเต็มที่ มีระบบแบบแผน มีการใช
หลักสูตรที่แนนอน มีโรงเรียนเปนสถานที่ในการจัดการศึกษา ถือไดวาเปนยุคของการปฏิรูป (Age
of Reform) หรือยุคของการทําประเทศใหทันสมัย (Age of Modernization) ซึ่งสาเหตุของการตอง
ปฏิรูปการศึกษามีอยู 2 ประการใหญ ๆ คือ สาเหตุจากภายนอก ไดแก ภัยคุกคามจากประเทศ
จัก รวรรดิ นิย มตะวั น ตก และการแพร ก ระจายของวั ฒ นธรรมการศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย นของ
ประเทศตะวันตก และสาเหตุจากภายใน คือ ความตองการบุคคลผูมีความรูเขาสูระบบราชการ เสรี
พงศพิศ (2527) กลาววาในชวงเวลาดังกลาว ศาสนาคริสตไดมีบทบาทตอสังคมไทย เปนตน ในดาน
การศึกษา ซึ่งโรงเรียนที่บาทหลวงไดกอตั้งขึ้นตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณหรือสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 นั้นไมไดเปนโรงเรียนในความหมายปจจุบัน แตเปน
โรงเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับโรงเรียนในวัดไทยที่มีพระภิกษุเปนผูสอนจะแตกตางกันก็ในเรื่อง
ของเนื้อหาวิชาและครูผูสอนเทานั้น เพราะของฝรั่งนั้นมีเนื้อหาวิชาที่กาวหนากวา
ดังนั้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อให
ราษฎรไทยมีการศึกษาตามมาตรฐานตะวันตก พระองคทรงสนับสนุนใหบาทหลวงคาทอลิกเปด
โรงเรียนสําหรับเด็กชาย คือ โรงเรียนอัสสัมชัญ ในป พ.ศ. 2428 ตอมาในป พ.ศ. 2444 ไดมีการเปด
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คําวา “สามเณราลัย” แปลจากคําวา “Seminary” หมายถึง สถาบันสําหรับการฝกฝนอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง/นักบวชของ
ศาสนาคริสต.

โรงเรียนสําหรับเด็กหญิงขึ้น คือ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต โดยคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร
(Soeurs De Saint Paul De Chartres) ซึ่งเดินทางเขามาในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2441
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดําเนินเยือนโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต เพื่อทรงทราบถึง
เรื่องกิจการความกาวหนาของสถานศึกษาคาทอลิก ใน ป พ.ศ. 2469
สมัยมุขนายกแปรรอส (พ.ศ. 2452-2490) ไดพัฒนามิสซัง5กรุงเทพฯ ใหเจริญขึ้น ขยาย
ออกเปนมิสซังราชบุรี ในป พ.ศ. 2473 และมิสซังจันทบุรี พ.ศ. 2487 นอกจากนี้ยังไดสงมิสชันนารี
กับบาทหลวงไปแพรธรรมในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง ฯลฯ ตอเนื่องจาก
มุขนายกหลุยส เวย ซึ่งเปนพื้นฐานใหกําเนิดมิสซังเชียงใหม และขยายงานไปที่นครราชสีมาที่โบสถ
โนนแกว อําเภอหวยแถลง ซึ่งเปนพื้นฐานของมิสซังนครราชสีมาในเวลาตอมา
ภคิ นี ค ณะอู ร สุลิ น ได ม าทํ า งานแพร ธรรม และรั บผิด ชอบงานอภิบ าลเยาวชนหญิ ง
ในประเทศไทย เริ่ ม งานที่ โ รงเรี ย นกุ ห ลาบวั ฒ นา และขยายไปที่ โ รงเรี ย นมาแตร เ ดอี วิ ท ยาลั ย
โรงเรียนวาสุเทวี และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ. 2467
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รายงานประจําป พ.ศ. 2469 หนา 221 ระบุวา “คุณพอกาสตัล ผูรับผิดชอบดานคําสอน
และเปนจิตตาธิการของโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ใหขอสังเกตเกี่ยวกับ
สองโรงเรียนนี้วา เชนเดียวกับในอดีต พวกนักเรียนทําตัวใหเปนที่นาพอใจยิ่ง โดยสวนรวมในดาน
ความศรัทธา ความประพฤติ จิตตารมณและการสนใจเรียนคําสอน...ไดมีการจัดตั้งคณะพลศีลขึ้น ที่
โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2468...”
ป พ.ศ. 2470 คณะซาเลเซียนไดเดินทางเขามาทํางานและจัดการศึกษาอบรมเยาวชน
ดา นวิ ช าชี พ อาชี ว ศึ ก ษา จั ด ตั้ ง โรงเรีย นอาชี ว ะดอนบอสโก กรุง เทพฯ โรงเรี ย นเซนต ด อมินิ ก
กรุงเทพฯ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา
5

มิส ซัง หมายถึง เขคปกครองของศาสนาคริส ต โรมันคาทอลิกที่มี มุขนายกเปนประมุ ข ซึ่ งจะค อยๆ พัฒนาสูการเป น
“สังฆมณฑล” ตอไป.

แนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจย
ั ในชัน
้ เรียน สําหรับครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก
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ป พ.ศ. 2475 ไดมีการประกาศใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 มีความมุงหมายชัดเจน
วารัฐยังมีอํานาจควบคุมเรื่องการจัดการศึกษาในโรงเรียนทุกประเภทอยู แตก็อนุญาตใหเอกชนเขา
รวมจัดการศึกษาไดดังรายละเอียดในขอ 4 รัฐยอมทราบไดซึ่งสิทธิในการศึกษาของพลเมือง รัฐจึง
ทรงไวซึ่งอํานาจควบคุมการอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาในโรงเรียนประชาบาลและโรงเรียน
ราษฎร และขอ 5 ภายใตบังคับแหงขอความในขอ 4 และพระราชบัญญัติอื่น ๆ บุคคลใด ๆ หรือ
ประชาบาลอาจไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเพื่อจัดตั้งโรงเรียนใหการศึกษาแกกุลบุตรกุลธิดา
ป พ.ศ. 2494 ไดมีการประกาศใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494 ยังกําหนดการศึกษา
ภาคบังคับ วาใหเด็กทุกคนเรียนอยูในโรงเรียนจนกวาจะพนเกณฑบังคับ ซึ่งหมายถึงวาตองเรียนอยู
ในโรงเรียนจนอายุยางเขาปที่ 15 เปนอยางนอย และตองเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สวนแนว
การจัดการศึกษานั้นรัฐยังเปนผูจัดเชนเดิม แตก็แบงแรงใหเอกชนชวยจัดดวย ดังระบุไวในแนวจัด
การศึกษาขอ 20 การจัดใหมีสถานศึกษานั้น รัฐใชวิธีแบงแรง คือ รัฐจัดเองบาง และยอมใหคณะ
หรือเอกชนจัดในสวนที่การศึกษาต่ํากวาขั้นอุดมศึกษาบาง และขอ 21 รัฐรับอุปถัมภโรงเรียนราษฎร
ตามระเบียบซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว
นอกจากนี้ ยังมีคณะนักบวชทั้งชายและหญิงอีกหลายคณะที่เดินทางเขามาในประเทศ
ไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เชน คณะเยสุอิต ซึ่งไดจากไปตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ไดกลับเขามา
อีกครั้งหนึ่งในป พ.ศ. 2497 โดยทํางานรับผิดชอบนักศึกษาคาทอลิกตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ
นอกจากคณะนักบวชจากตางประเทศแลวก็ไดมีการกอตั้งคณะนักบวชหญิงขึ้นมาใน
ประเทศไทยดวยเพื่อชวยเหลืองานของวัดและโรงเรียน คณะนักบวชหญิง “พื้นเมือง” นี้มีอยูเกือบ
ทุกภาคของประเทศ เปนกําลังสําคัญในการดูแลงานตาง ๆ ทางศาสนาและสังคมซึ่งศาสนาคาทอลิก
เกี่ยวของอยู
ป พ.ศ. 2502 สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยเห็นควรให
โรงเรียนคาทอลิกรวมตัวกันในนาม “คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกแหงประเทศไทย” โดยมี
มุขนายก ป. คาเร็ตโต เปนประธาน เป นการรวมตัว กันเพื่อชวยเหลือแบงป นและแลกเปลี่ย น
ประสบการณ ทัศนะในการบริหารโรงเรียนระหวางกัน

ป พ.ศ. 2503 ไดมีการประกาศใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2503 ไดระบุใหการเรียน
ในระดับประถมศึกษาแบงออกเปนสองประโยค คือ ประโยคประถมศึกษาตอนตน 4 ชั้น และ
ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย 3 ชั้น สวนแนวการจัดการศึกษายังใหรัฐมีอํานาจสูงสุดในการจัด
การศึกษา และยังใชวิธีแบงแรงใหเอกชนชวยจัดอีกดวย ดังระบุในขอ 23 การจัดใหมีสถานศึกษานัน้
รั ฐ ใช วิ ธี แ บ ง แรงคื อ รั ฐ จั ด เองบ า ง และส ง เสริ ม ให ค ณะหรื อ เอกชนจั ด ในระดั บ ที่ ต่ํ า กว า
อุดมศึกษาบาง และขอ 24 รัฐพึงสงเสริมโรงเรียนราษฎรและอุดหนุนตามระเบียบที่กําหนดไว
สมัยมุขนายกยวง นิตโย (พ.ศ. 2506 - 2516) สมัยนี้เปนยุคของการเปลี่ยนแปลงหลัง
สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 พระศาสนจักรในประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากคือในป
พ.ศ. 2508 เขต “มิสซัง” (Vicarius Apostolicus) ไดรับการยกฐานะเปนเขต “สังฆมณฑล” (Diocese)
ซึ่งมีมุขนายกเปนผูปกครอง ไดแก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
สั ง ฆมณฑลราชบุ รี สั ง ฆมณฑลจั น ทบุ รี สั ง ฆมณฑลอุ บ ลราชธานี สั ง ฆมณฑลอุ ด รธานี
สังฆมณฑลเชียงใหม สังฆมณฑลนครสวรรค สังฆมณฑลนครราชสีมา และสังฆมณฑลสุราษฎร
ธานี ซึ่งแตละสังฆมณฑลก็ไดกอตั้งโรงเรียนขึ้นมามากมาย
ป พ.ศ. 2512 ไดเปลี่ยนชื่อ “คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกแหงประเทศไทย” เปน
“สภาการศึกษาคาทอลิก” ซึ่งนักการศึกษาคาทอลิก บาทหลวง นักบวชชายหญิง ผูบริหาร ครู
ฆราวาสที่ตองการพัฒนาการศึกษาคาทอลิกไดมาสัมมนากัน และตอมาไดถือเปนหลักปฏิบัติวาจะมี
การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกทุก ปเพื่อศึกษาเรียนรู และแสวงหาจุดยื นรวมกันในฐานะที่
สถาบัน การศึ กษาคาทอลิ ก ตอ งเปน แหลง แพร ธรรม อบรมสั่งสอนเด็ก และเยาวชนใหเ ปน คน
เปยมดวยคุณธรรมและความรู เปนพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
ป พ.ศ. 2533 ไดจัดตั้งเปน “สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย)” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อรวมมือระหวางองคกรสมาชิกในการประกอบภารกิจเพื่อประโยชนแหงสังคมและ
เทิดทูนไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมมือและ
สงเสริมการสรางความสามัคคีระหวางสถาบันการศึกษาคาทอลิกและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อ
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ชวยเหลือและสงเสริมกันและกัน ประสานสัมพันธระหวางองคการสมาชิก ในการพัฒนาคุณภาพ
และเสถี ย รภาพของบุ ค ลากรในสถาบั น การศึ ก ษาคาทอลิ ก ประสานงาน ร ว มมื อ ให ห รื อ ขอ
คําแนะนําหรือความชวยเหลือจากสมาคม สถาบันหรือองคกรการศึกษา และองคกรธุรกิจทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อประโยชนทางการศึกษา
โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย แบงการปกครองออกเปน 10 สังฆมณฑล
แต ล ะสั ง ฆมณฑลมี โ รงเรี ย นคาทอลิ ก อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบมากน อ ยแตกต า งกั น ดั ง ต อ ไปนี้
(สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, 2552)
1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
มิสซังแรก คือ เทียบสังฆมณฑลสยาม (Vicariate Apostolic of Siam) กอตั้งขึ้นที่
กรุงศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2212 ซึ่งถือเปนมิสซังแรกของคณะบาทหลวงมิสซัง
ตางประเทศแหงกรุงปารีส รับผิดชอบพื้นที่ 11 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี
ฉะเชิงเทรา (บางสวน) นครนายก (เฉพาะอําเภอบานนา) สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
พระนครศรีอยุธยา และอางทอง มีโรงเรียนคาทอลิก จํานวน 135 โรงเรียน โรงเรียนคาทอลิก
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ จํานวน 38 โรงเรียน โรงเรียนของคณะนักบวช 36 โรงเรียน และ
โรงเรียนของฆราวาสคาทอลิก 61 โรงเรียน
2. อัครสังฆมณฑลทาแร – หนองแสง
การเผยแผศาสนาในภาคอีสาน เริ่มตนในป พ.ศ. 2424 เดิมทีเรียกวา “มิสซังลาว”
แยกออกจากมิสซังกรุงเทพฯ ในป พ.ศ. 2442 ศูนยกลางอยูที่จังหวัดนครพนม ครอบคลุมอาณา
บริเวณทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาว ตั้งแตบานเวียงคุกเหนือสุดไปจนถึงจําปาศักดิท์ ี่
อยูใตสุดและตั้งแตแถบเชียงหวางซึ่งอยูทางตะวันออกไปจนถึงนครราชสีมาที่อยูทางตะวันตก
ตอมาในป พ.ศ. 2479 แขวงเวียงจันทรและหลวงพระบางไดแยกออกเปนมิสซังตางหาก

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2493 มิสซังลาวหรือมิสซังหนองแสง ไดเปลี่ยนชื่อเปน
“มิสซังทาแร” โดยปกครองเฉพาะ 15 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตอมาวันที่ 25
มีนาคม พ.ศ. 2503 ไดรับชื่อวา “มิสซังทาแร-หนองแสง” และในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ไดรับ
การสถาปนาเปน “อัครสังฆมณฑล” รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ
และมุกดาหาร มีโรงเรียนคาทอลิก จํานวน 14 โรงเรียน ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนคาทอลิกสังกัด
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 11 โรงเรียน โรงเรียนคาทอลิกสังกัดคณะนักบวช 3 โรงเรียน แต
ไมมีโรงเรียนของฆราวาสคาทอลิก
3. สังฆมณฑลราชบุรี
มิสซังราชบุรี แยกออกจากมิสซังกรุงเทพฯ ในป พ.ศ. 2470 ตอมาในป พ.ศ. 2473
คณะนักบวชซาเลเซียนเขามาในประเทศไทยและไดปกครองมิสซังราชบุรี ในป พ.ศ. 2512 มิสซังนี้
ไดแบงออกเปน 2 มิสซัง คือ มิสซังราชบุรี และมิสซังสุราษฎรธานี มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด
ไดแก ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และสมุทรสงคราม มีโรงเรียนคาทอลิกจํานวน 27 โรงเรียน ใน
จํานวนนี้เปนโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล 20 โรงเรียน และโรงเรียนคาทอลิกสังกัด
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คณะนักบวช 5 โรงเรียน สวนที่เหลือเปนโรงเรียนของฆราวาสคาทอลิก 2 โรงเรียน
4. สังฆมณฑลจันทบุรี
มิสซังจันทบุรีแยกออกจากมิสซังกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2487 เปน
มิสซังแรกที่ปกครองโดยคณะบาทหลวงพื้นเมือง มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ไดแก จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา (บางสวน) ชลบุรี ตราด นครนายก (บางสวน) ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว มี
โรงเรียนคาทอลิกทั้งสิ้น 49 โรงเรียน ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑล 18 โรงเรียน เปน
โรงเรียนของคณะนักบวช 15 โรงเรียน และนอกนั้นอีก 16 โรงเรียนเปนของฆราวาสคาทอลิก
5. สังฆมณฑลเชียงใหม
การเปลี่ ย นแปลงการปกครองไปสู ร ะบอบสั ง คมนิ ย มคอมมิ ว นิ ส ต ข องจี น
แผนดินใหญ ทําใหบาทหลวงคณะพระหฤทัยแหงเบธาราม (ศูนยกลางอยูที่ภาคใตประเทศฝรั่งเศส)
ตองอพยพออกจากประเทศจีนเขามาเผยแผศาสนาในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2494 จึงไดรับ
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มอบหมายจากมิสซังกรุงเทพฯ ใหปกครองเขตเชียงใหม ตอมาในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502
ไดแยกออกมาเปนเขตมิสซังเชียงใหม รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย นาน
พะเยา แพร แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน มีโรงเรียนคาทอลิกทั้งสิ้น 16 โรงเรียน ในจํานวนนี้
เปนโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล 6 โรงเรียน เปนโรงเรียนของคณะนักบวช 7 โรงเรียน
และนอกนั้นเปนโรงเรียนของฆราวาสคาทอลิก 3 โรงเรียน
6. สังฆมณฑลอุดรธานี
มิสซังอุดรธานีแยกออกจากมิสซังทาแร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 และ
ไดรับการสถาปนาเปนสังฆมณฑลเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2508 มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด
ได แ ก อุ ด รธานี ขอนแก น หนองคาย หนองบั ว ลํ า ภู และเลย มี โ รงเรี ย นคาทอลิ ก ทั้ ง สิ้ น 24
โรงเรียน ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล 12 โรงเรียน เปนโรงเรียนของคณะ
นักบวช 11 โรงเรียน โรงเรียนของฆราวาสคาทอลิก 1 โรงเรียน
7. สังฆมณฑลอุบลราชธานี
มิสซังอุบลราชธานีแยกออกจากมิสซังทาแร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 มี
พื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี มหาสารคาม ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร
และอํานาจเจริญ มีโรงเรียนคาทอลิกทั้งสิ้น 17 โรงเรียน ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑล 11 โรงเรียน เปนโรงเรียนของคณะนักบวช 6 โรงเรียน แตไมมีโรงเรียนของ
ฆราวาสคาทอลิก
8. สังฆมณฑลนครราชสีมา
มิสซังนครราชสีมาแยกออกจากมิสซังอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.
2508 มี อาณาเขตรับผิดชอบ 3 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย มีโรงเรียน
คาทอลิกทั้งสิ้น 15 โรงเรียน ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล 11 โรงเรียน
เปนโรงเรียนของคณะนักบวช 1 โรงเรียน และนอกนั้นเปนโรงเรียนของฆราวาสคาทอลิก 3
โรงเรียน

9. สังฆมณฑลนครสวรรค
มิสซังนครสวรรคแยกออกจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2510 มีพื้นที่รับผิดชอบ 13 จังหวัด ไดแก นครสวรรค กําแพงเพชร ชัยนาท ตาก พิจิตร
พิ ษ ณุ โ ลก เพชรบู ร ณ ลพบุ รี สิ ง ห บุ รี สระบุ รี สุ โ ขทั ย อุ ทั ย ธานี และอุ ต รดิ ต ถ
มีโรงเรียนคาทอลิกทั้งสิ้น 16 โรงเรียน ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล 8
โรงเรียน เปนโรงเรียนของคณะนักบวช 7 โรงเรียน และนอกนั้นเปนโรงเรียนของฆราวาส
คาทอลิก 1 โรงเรียน
10. สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
มิสซังสุราษฎรธานี แยกออกจากมิสซังราชบุรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2512
มีอาณาเขตรับผิดชอบ 15 จังหวัด ไดแก สุราษฎรธานี กระบี่ ชุมพร ตรัง ปตตานี นราธิวาส
ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง ยะลา สงขลา และสตูล มีโรงเรียน
คาทอลิกทั้งสิ้น 25 โรงเรียน ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล 11 โรงเรียน
เปนโรงเรียนของคณะนักบวช 14 โรงเรียน แตไมมีโรงเรียนที่เปนของฆราวาสคาทอลิก
ปรัชญาการศึกษาคาทอลิก
ไดมีการศึกษารวมรวบเอกสารและงานวิจัยที่กลาวถึงปรัชญาการศึกษาคาทอลิกไวใน
หนังสือ การศึกษาคาทอลิก : วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนคาทอลิกในทศวรรษหนา โดย
บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร (เอกชัย ชิณโคตร, 2551) ดังนี้
วิวัฒน แพรสิริ (2545, อางถึงใน เอกชัย ชิณโคตร, 2551) ไดกลาวถึง ปรัชญาการศึกษา
คาทอลิกพอสังเขปดังนี้ การศึกษาคาทอลิกเปนกระบวนการพัฒนาคนใหเ ปนบุ คคลที่สมบูรณ
บรรลุ สั จ ธรรมและมี พั ฒ นาการที่ ดี ทั้ ง ด า นร า งกาย จิ ต ใจ สติ ป ญ ญา อารมณ แ ละสั ง คม
กระบวนการนี้วางอยูบนพื้นฐานแหงพระคริสตธรรมที่เนนความรับผิดชอบตอตนเองและหนาที่
ความรับผิดชอบและซื่อสัตยภักดีตอประเทศชาติบานเมืองหรือสังคมที่ตนเปนสมาชิก มุงพัฒนา
ตนเอง บุคคลในความรับผิดชอบและสังคมใหเจริญกาวหนาและอยูรวมกันอยางมีความสุข
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การศึกษาคาทอลิกยึดมั่นบนพื้นฐานและหลักคําสอนพระคริสตธรรม จึงพัฒนามนุษย
ใหเปนบุคคลที่ดี ในฐานะที่มนุษยแตละคนเปนภาพลักษณของพระเจาและเปนลูกของพระเจา
ดังนั้นมนุษยทุกคนจึงเปนพี่นองกัน ทุกคนจึงมีเกียรติและศักดิ์ศรี มนุษยจึงตองเคารพตนเองและ
ผูอื่น
การเรียนรูเปนศักยภาพของมนุษยที่พระเจาประทานให เพื่อเสริมสรางพัฒนาตนเอง
และพัฒนาผูอื่นรวมทั้งสังคมดวยหนทางแหงคําสอนของพระเยซูคริสตในพระวรสารและธรรม
ปฏิบัติที่สรุปอยูในบทบัญญัติแหงความรักที่วา “จงรักผูอื่นเหมือนรักตนเองและทานทั้งหลายจงรัก
กันและกันดังที่เรารักทาน คนทั้งหลายจะรูวาทานเปนศิษยของเรา เมื่อทานทั้งหลายรักกันและกัน
นั่นเอง” ดังนั้นความรักจึงเปนพระพรและคําสอนที่พระเจาทรงตองการใหมนุษยยึดมั่นปฏิบัติเพื่อ
นําชีวิตใหเปนคนดี เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งในการเจริญชีวิตภายในและการดําเนินชีวิตภายนอก ทั้ง
ตอตนเองและผูอื่น
สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2508) (ก อารัมภบท) แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
คาทอลิกใหความสําคัญกับคุณคา ศักดิ์ศรีของมนุษย สิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบตอสังคม
โดยถือวาการศึกษาเริ่มตนพรอมกับชีวิตเริ่มปฏิสนธิ มีการเรียนรูตลอดชวงของชีวิต แกนแหง
ความรูทั้งปวง แสดงผานทางกระบวนการเรียนรูเชิงความคิด อาศัยสติปญญา เหตุผล ความคิดอาน
หรือการทดลอง การกระทําหรือการปฏิบัติ ตามแนวทางการเรียนรูเชิงประสบการณและการเรียนรู
เชิ งวิ ท ยาศาสตร การศึก ษาเปน สิ่งสํา คัญ มากในชีวิ ตมนุ ษ ยแ ละเปน สิ่งที่มีอิ ทธิ พลเหนือ ความ
เจริญกาวหนาของสังคม โรงเรียนคาทอลิกจึงเปนพันธกิจสําคัญที่พระศาสนจักรเนนคุณคาอยาง
จริงจัง ในบทบาทการรับใชและใหการศึกษาอบรมแกประชาชนหรือสังคม ซึ่งยึดหลักสําคัญ
เกี่ยวกับการศึกษาอบรม
สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2508) ก ขอ 8, 10 และ 12 กลาววา หัวใจของ
การศึ ก ษาคาทอลิ ก คื อ การอยู ร ว มกั น ฉั น พี่ น อ ง โรงเรี ย นสอนเรื่ อ งนี้ ด ว ยวาจา และเน น
ความสัมพันธระหวางบุคคลใหแสดงความจริงอันนี้ การศึกษาจึงเปนการชี้นํามนุษยใหอยูรวมกับ
ผูอื่นเยี่ยงพี่นองในทุกสังคมของชีวิตและจะกระทําเชนนี้ไดถาเขาใจความหมายของครอบครัวมนุษย

ซึ่งสอดคลองกับสมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2538) ขอ 55 กลาววา การศึกษาอบรมที่
แทจริงคือ การสงเสริมศักดิ์ศรีของมนุษยและการสรางความสัมพันธที่จริงใจตอกัน รวมทั้งเปนการ
เปดตนเองสูพระสัจธรรม สอดคลองกับสมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2532) ขอ 110 ที่วา
คําพูด การปฏิบัติ การใหกําลังใจ ความชวยเหลือ คําแนะนํา และการแกไขขอบกพรองของ
นักเรียนอยางนุมนวล ลวนเปนสวนประกอบสําคัญในกระบวนการใหการศึกษาอบรมที่จะทําใหครู
บรรลุเปาหมาย
สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2538) ขอ 29 กลาววา เปาหมายของการสอนที่
โรงเรียน คือ การใหการศึกษาอบรม ซึ่งกอใหเกิดการพัฒนาคนจากภายใน ชวยสรางอิสรภาพจาก
ภาวะปดกั้นใด ๆ เพื่อใหเขาเจริญขึ้นเปนมนุษยที่สมบูรณ การศึกษามิไดจํากัดอยูที่การถายทอด
ความรู แตรวมถึงการฝกอบรม ลักษณะเฉพาะของการใหการศึกษาอบรม คือ การสื่อความจริง
สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2508) ก ขอ 4 ระบุวา พระศาสนจักรให
ความสําคัญตอวิธีการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ซึ่งเปนวิธีการเฉพาะของพระศาสนจักร ซึ่งสมณ
กระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2508) ก ขอ 1 กลาววา มนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษา
อบรมตรงกับเปาหมายเฉพาะของตน เหมาะสมกับคุณลักษณะ เพศ วัฒนธรรมและประเพณีของตน 37
เพื่ อ เขาจะได มี ค วามสามารถวิ นิ จ ฉั ย อย า งมี วิ จ ารณญาณเกี่ ย วกั บ คุ ณ ค า ทางศี ล ธรรมด ว ยจิ ต ใจ
เที่ยงตรงตอสิ่งที่เกิดกับเขาและแวดลอมชีวิตของเขา และสมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก
(2508) ก ขอ 3 กลาววา บิดามารดาเปนผูใหการอบรมที่สําคัญที่สุดอันดับแรกของบุตร หากขาด
การอบรมของบิดามารดาก็ยากที่จะหาการอบรมอื่นใดมาทดแทนได สอดคลองกับสมณกระทรวง
เพื่อการศึกษาคาทอลิก (2508) ก ขอ 6 ที่วาบิดามารดามีสิทธิอยางแทจริงในการเลือกโรงเรียน
สําหรับลูกหลานของตน
สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2538) ขอ 31 กลาววา ณ สถาบันที่เรียกวา
โรงเรียนนี้ เยาวชนเรียนรูทีละขั้นตอนที่จะเปดตนเองสูชีวิตในสภาพที่เปนจริง และสรางเจตคติตอ
ชีวิตดังที่นาจะเปน
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การศึกษาคาทอลิกตองเนนการพัฒนามนุษยใหครบทุกมิติ คือ ทั้งดานรางกาย จิตใจ
สติปญญา อารมณ สังคม สรางคนใหเคารพในคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นสามารถเปนมโนธรรม
ใหกั บสั ง คม พัฒ นาภู มิ ป ญ ญาและวั ฒนธรรมอัน ดีง ามใหกั บ สั งคมอัน เปนการสร างสั ง คมและ
ประเทศชาติใหมีความเขมแข็ง
ปรัชญาการศึกษาคาทอลิกถือวา การศึกษาเปนเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการ
พัฒนามนุษยในทุกมิติเพื่อใหมนุษยบรรลุถึงความดีงามตามหลักพระคริสตธรรม พระศาสนจักร
คาทอลิกถือวาไมมีสถาบันใดทําหนาที่แทนโรงเรียนได โรงเรียนคาทอลิกมุงพัฒนามนุษยทุกมิติ
(The Whole Person) เพราะวาคุณคาของความเปนมนุษยทุกประการอยูในความกลมกลืนและ
ความสําเร็จในองคพระคริสตเจาผูเปนมนุษยที่ดีพรอม (The Perfect Person) โรงเรียนตองกระตุน
นัก เรีย นให ฝกสติ ป ญ ญาของตนด ว ยพลั ง แหงความเขา ใจ จนกวา นั ก เรีย นจะเห็น แจ ม แจง และ
สามารถคนพบดวยประสบการณของตนเองวาความจริงที่ตนพบนั้นมีความหมายวาอยางไร และใน
ฐานะที่เปนองคการสําหรับอบรม โรงเรียนมีหนาที่ตองปลูกฝงศีลธรรมจริยธรรมในตัวผูเรียน ชวย
ให เ ขาบรรลุ ถึ ง เสรี ภ าพทางศี ล ธรรมซึ่ ง มี คุ ณ ค า ด า นจิ ต ใจเพื่ อ ทํ า ให ชี วิ ต ของเขามี คุ ณ ค า และ
ความหมายอยางแทจริง หนาที่สําคัญของโรงเรียนคาทอลิกคือ รวมวัฒนธรรมกับความเชื่อ และรวม
ความเชื่อกับชีวิต การรวมอยางแรกจะสําเร็จไดโดยใชวิชาที่รวบรวมดานตาง ๆ ทุกดานของความรู
มนุษยเขาดวยกันตามหลักพระคริสตธรรม สวนการรวมอยางที่สองจะสําเร็จไดดวยความเจริญงอก
งามของคุณธรรมตาง ๆ ซึ่งเปนเอกลักษณของคริสตชน คุณลักษณะพิเศษของครูคาทอลิกคือ การ
สอนความจริง ซึ่งทําใหพระคริสตเจาผูเปนองคความจริงปรากฏในสิ่งที่ครูสอน การถายทอดความ
จริงทางวิชาการ จึงควรมีสวนรวมอยางพิเศษในการทําหนาที่ประกาศองคพระคริสตเจา
ลักษณะของโรงเรียนคาทอลิก
ไดมีการศึกษารวมรวบเอกสารของทางพระศาสนจักรคาทอลิกและงานวิจัยเกี่ยวกับ
ลักษณะของโรงเรียนคาทอลิกไวในหนังสือ การศึกษาคาทอลิก : วัฒนธรรมองคการของโรงเรียน
คาทอลิกในทศวรรษหนา โดยบาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร (เอกชัย ชิณโคตร, 2551) ดังนี้

สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2532, หนา 16-26) กลาววา นับแตชั่วขณะแรก
ที่นักเรียนคนหนึ่งเหยียบยางเขามาในโรงเรียนคาทอลิก นักเรียนชายหรือหญิงผูนั้นควรจะรูสึก
ประทับใจวา ไดเขามาสูสภาพแวดลอมใหม เปนสภาพแวดลอมที่สวางไสวดวยแสงแหงความเชื่อ
และมีลักษณะเฉพาะของมันเองที่ไมเหมือนใคร สภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2 ไดสรุปเรื่องนี้โดยพูดถึง
สภาพแวดลอมที่ซึมซาบไปดวยคุณคาแหงพระคริสตธรรม คือ ความรักและอิสรภาพในโรงเรียน
คาทอลิก ทุกคนควรตระหนักในการประทับอยูอยางทรงชีวิตของพระคริสตเจา ความรับผิดชอบ
ในการสรางบรรยากาศภายในโรงเรียนคาทอลิกตกอยูแกผูเปนครูทั้งในฐานะปจเจกชนและกลุมชน
ซึ่งแสดงออกโดยอาศัยการเผยแผคุณคาแบบคริสตทั้งโดยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ในพฤติกรรม
ของแตละคน ในความสัมพันธดวยอัธยาศัยไมตรีและประสานกลมเกลียวระหวางบุคคลและใน
ความพรอมที่จะทําตนใหเปนประโยชน จากการไดเห็นประจักษพยานอยูทุกวัน นักเรียนก็จะคอย ๆ
มองเห็นคุณคาของภาวะแวดลอมแบบนี้ หากประจักษพยานดังกลาวมิไดมีอยูก็แทบไมมีอะไรเหลือ
อีกแลวที่จะทําใหเรียกไดวาเปนโรงเรียนคาทอลิก
นักเรียนที่เขามาเรียนในโรงเรียนคาทอลิกตองตระหนักวาโรงเรียน เปนเสมือนบาน
ของเขาเองที่ขยายตอเนื่องออกมา และดังนั้น “บาน-โรงเรียน” จึงควรมีอะไรบางอยางที่เปนความ 39
รื่นรมยที่สามารถสรางบรรยากาศแบบครอบครัวขึ้นไดอยางนาชื่นชมและเปนสุขใจ สิ่งแรกที่จะ
ชวยสรางสภาพแวดลอมที่นารื่นรมยก็คือ ความสะดวกสบายทางกายภาพอยางเพียงพอ เปนความ
สะดวกสบายที่ประกอบไปดวย การมีพื้นที่เพียงพอสําหรับหองเรียน การกีฬา สันทนาการ และอื่นๆ
เช น ห อ งพั ก ครู แ ละห อ งประชุ ม ครู แ ละผู ป กครอง เป น ต น แม สิ่ ง แวดล อ มไม ห รู ห ราอะไรนั ก
แตบรรยากาศตองอุดมดวยความอบอุน ทั้งในแงของความเปนมนุษยและในแงของจิตวิญญาณ
โรงเรียนคาทอลิกควรเปนแบบอยางของความเรียบงาย และความยากจนตามแบบฉบับ
ของพระคริ สต เ จ า แต นี่ ก็ไ มใ ชจ ะขัด กับการมีวัสดุที่จํ า เปน แกก ารใหการศึกษาอยางเหมาะสม
เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว โรงเรียนทุกวันนี้จึงตองมีวัสดุ
อุ ป กรณ ซึ่ ง ในบางครั้ ง ก็ ซั บ ซ อ นและมี ร าคาแพงนี่ ไ ม ใ ช ค วามฟุ ม เฟ อ ยแต เ ป น สิ่ ง ซึ่ ง โรงเรี ย น
จําเปนตองมีเพื่อดําเนินบทบาทของตนตอไปในฐานะเปนสถาบันการศึกษา
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โรงเรียนคาทอลิกสํานึกในการประทับอยูของพระแมมารียพรหมจารี ซึ่งจะชวยไดมาก
ในการทําใหโรงเรียนเปนเสมือน “บานมารีย” มารดาและอาจารยของพระศาสนจักรไดอยูเคียงขาง
องคพระบุตรเพื่ออุปถัมภนักเรียนซึ่งเปนลูกของพระนางตลอดเวลาที่กําลังเจริญวัยขึ้นมา
วัด (โบสถ) ไมควรถูกมองวาเปนอะไรที่ไมเกี่ยวของกับโรงเรียน แตควรถือวาวัดเปน
สถานที่ที่คุนเคยและใกลชิดสนิทสนม ซึ่งเยาวชนผูมีความเชื่อจะสามารถพบการประทับอยูของ
พระเจาได “...จงรูไวเถิดวา เราอยูกับทานทุกวัน...” (มธ.28: 20) การวางแผนพิธีกรรมควรไดรับ
การระมัดระวังเปนพิเศษเพื่อชักจูงชุมชนในโรงเรียนและพระศาสนจักรทองถิ่นใหเขามารวมงาน
โรงเรียนคาทอลิกเปนเครื่องมือเชิงอภิบาลประเภทหนึ่ง โรงเรียนเปนสื่อกลางระหวาง
ความเชื่ อ และวั ฒ นธรรมกล า วคื อ ดํ า รงความซื่ อ สั ต ย ต อ ความใหม ใ นพระคริ ส ตธรรม ใน
ขณะเดียวกันก็เคารพตอความเปนเอกเทศและระเบียบแบบแผน
โรงเรี ย นคาทอลิ ก มี พื้ น ฐานอยู ที่ ป รั ช ญาการศึ ก ษา ซึ่ ง ในปรั ช ญาดั ง กล า วความเชื่ อ
วัฒนธรรมและชีวิตจะถูกนํามาผสมกลมกลืนกัน โรงเรียนคาทอลิกชวยใหบรรลุความสําเร็จตาม
เปาหมาย ถึงสองประการ กลาวคือ โดยธรรมชาติของโรงเรียนคาทอลิกเอง โรงเรียนเปนผูชี้นํา ทั้ง
ชายและหญิงใหไปสูความดีสมบูรณพรอมทั้งจากแงของการเปนมนุษย และจากแงของการเปน
คริสตชน
ความรวมมือระหวางโรงเรียนคาทอลิก และครอบครัวของนักเรียนจักตองดําเนินตอไป
และไดรับการเสริมสรางใหเขมแข็งยิ่งขึ้นมิใชเพื่อเหตุผลในการจัดการกับปญหาทางวิชาการเทานั้น
แตเพื่อวาเปาหมายในการใหการศึกษาของโรงเรียน จะไดบรรลุความสําเร็จ โดยรวมมืออยางใกลชิด
กับครอบครัวของนักเรียน ซึ่งมีความสําคัญเปนพิเศษเมื่อตองจัดการในประเด็นที่ละเอียดออน เชน
เรื่องศาสนา จริยธรรม หรือเพศศึกษา การแนะแนวอาชีพ หรือการเลือก กระแสเรียกในชีวิต
ของตน บุคคลแรกที่ใหการศึกษาอบรมแกเด็กในเบื้องตนก็คือ พอแม จึงเปนความรับผิดชอบของ
โรงเรียนคาทอลิกที่จะตองใหครอบครัวของเด็ก (ผูเรียน) ตระหนักในเรื่องนี้ โรงเรียนทุกโรงเรียน
จึงควรริเริ่มจัดใหมีการประชุมพบปะกันและจัดรายการอื่น ๆ ซึ่งจะทําให พอแมสํานึกในบทบาท
ของตนมากขึ้นและชวยในการสรางความรวมมือระหวางกัน

โรงเรียนคาทอลิกจะตองชวยนักเรียนใหตระหนักวา ความสัมพันธนั้นมีอยูระหวาง
ความเชื่อและวัฒนธรรม วัฒนธรรมของมนุษยก็ยังเปนเรื่องของมนุษยอยูและจะตองไดรับการสอน
แบบภววิสัยในเชิงวิทยาศาสตร แตบทเรียนของครู และการรับเอาของนักเรียนผูมีความเชื่อใน
คริสตศาสนาจะตองไมแยกความเชื่อออกจากวัฒนธรรมดังกลาวนี้ เพราะถาทําเชนนั้นก็จะเปน
การสูญเสียทางจิตวิญญาณอยางสําคัญ โลกแหงวัฒนธรรมของมนุษยและโลกของศาสนา มิไดเปน
เชนเสนขนานสองเสนที่ไมเคยมาบรรจบกันเลย จุดบรรจบระหวางสองเสนนี้มีอยูภายในตัวของ
มนุษยเอง
โรงเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษาพึงใหความเอาใจใสเปนพิเศษตอ “การทาทาย” ซึ่ง
วัฒนธรรมของมนุษยนํามาเผชิญกับความเชื่อ นักเรียนจะตองไดรับความเชื่อใหทําการสังเคราะห
ความเชื่อ และวัฒนธรรมอันเปนสิ่งจําเปนแกการบรรลุพฤติภาพของผูมีความเชื่อ แตความเชื่อที่
สุกงอมแลวก็จะสามารถดูใหรูและปฏิเสธคานิยมเชิงตอตานของวัฒนธรรมซึ่งจะเปนภัยตอศักดิ์ศรี
ของมนุษย นักเรียนควรไดรับการชวยเหลือใหมองมนุษยในฐานะสิ่งสรางที่มีชีวิตและมีธรรมชาติ
ทั้งทางดานกายภาพและดานจิตวิญญาณ
วิวัฒน แพรสิริ (2543, อางถึงใน เอกชัย ชิณโคตร, 2551) ไดอางถึงผลการวิจัยของนัก
การศึ ก ษาคาทอลิ ก ที่ ไ ด กํ า หนดกรอบความคิ ด เกี่ย วกับ บทบาทหนา ที่ ข องโรงเรี ย นคาทอลิก 4
ประการ เพื่อศึกษารูปแบบของโรงเรียนคาทอลิก ดังนี้
1. ถายทอดคําสอนของพระศาสนจักร ฝกอบรมสั่งสอนเยาวชนใหปฏิบัติจนสามารถ
ประพฤติคุณธรรม ตลอดจนดําเนินชีวิตสวนตัวและชีวิตหมูคณะได ดังที่พระเยซูคริสตทรงสอน
และเปนแบบอยาง
2. การจั ด การศึ ก ษาเสริ ม สร า งชี วิ ต หมู ค ณะให กั บ นั ก เรี ย น เป น หั ว ใจของการจั ด
การศึกษาคาทอลิกที่จะตองดําเนินการใหเกิดขึ้นทั้งในชั้นเรียนและระหวางการทํากิจกรรมรวมกัน
ในบรรยากาศแหงความเปนพี่นอง และมิตรภาพเพื่อการเสริมสรางคุณคาและคุณธรรมประจําชีวิต
ใหเกิดเปนคุณลักษณะนิสัย คุณธรรมชีวิตหมูคณะ เพราะนักเรียนแตละคนจะสามารถเรียนรูและ
พัฒนาคุณคาของตน มีน้ําใจไมตรี มีมนุษยสัมพันธจากการเรียนรูดวยกิจกรรมและการทํางาน
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รวมกันเปนหมูคณะ เพื่อฝกฝนการทํางานในอนาคต การเสียสละอุทิศตนแกผูอื่น และการเปน
สมาชิกที่ดีของสังคม
3. การบริการ เปนกิจกรรมที่ทําใหชีวิตมีคุณคาและเกิดความรูสึกเขาใจตนเองเพราะ
การกระทําสิ่งที่ดีเปนประโยชนตอคนอื่น เปนกระบวนการถายทอดความรักที่เสริมสรางขึ้นใน
จิ ต ใจสู ก ารปฏิ บั ติ จ นเกิ ด คุ ณ ค า แห ง การมี ชี วิ ต เพื่ อ ผู อื่ น และทํ า ให ชี วิ ต ของแต ล ะคนมี
ความหมายแทจริง ในบทบาทของการมีสวนรวมและการพัฒนา หรือปฏิรูปสังคมดวยจิตใจบริการ
บําเพ็ญประโยชนเพื่อผูอื่นและสังคม
4. การปฏิบัติศาสนกิจ เปนกิจกรรมแหงการยอมรับคําสอนสูงสุดเหนือชีวิตของตน
และตองทบทวนไตรตรองอยูเสมอ เมื่อแตละคนไดสํารวมตนตอพระเจาหรือในระหวางการปฏิบัติ
ศาสนกิจ เขาจะมีโอกาสพูด สํารวมจิตใจ ปฏิบัติสมาธิเพื่อใหจิตใจตั้งอยูในคุณธรรมความดีที่เปน
หลักยึดมั่นเสมอเพื่อไมใหอิทธิพลของวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยมมาทําใหจิตใจของเขาออกนอกทาง
แหงความดี
สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) (2541, หนา 78-80) ระบุวา อันโตนี
ไบรค (Anthony Bryk) แหงมหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา ไดศึกษาถึงประสิทธิผลพิเศษของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาคาทอลิก พบวา โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลมีลักษณะเฉพาะ 4 ประการ
ดังนี้
1. แผนการเรียนมีแกนหลักสูตรเหมือนกัน
แนวโนมการจัดแผนการเรียนของโรงเรียนคาทอลิก คือ การจัดใหมีหลักสูตรสวน
ที่เปนแกนกลางสําหรับนักเรียนทุกคน ไมวาจะมีพื้นเพสวนตัวหรือมีการวางแผนการเรียนใน
อนาคตไวอยางไร หลักสูตรดังกลาวไดถูกกําหนดลวงหนาบนฐานของทรรศนะเชิงรุกของอาจารย
และผูบริหารเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนทุกคนสามารถและควรจะเรียนรู วิชาบังคับจะเปนตัวคุมแผนการ
เรียนของนักศึกษาโดยวิชาเลือกจะถูกจํากัดทั้งในแงของเนื้อหาและจํานวน
2. การจัดแกนหลักสูตร
โครงสร างของแกนหลั ก สูตรดัง กลา วมีลัก ษณะสามประการ ขอ แรกจะมีก ลุม
กิจกรรมของโรงเรียนรวมอยูอยางกวางขวาง เชน การเขาเงียบฟนฟูจิตใจ พิธีกรรม กีฬา การฉลอง

และโครงการดา นวรรณกรรม ดนตรี เปน ตน ซึ่ ง เปน การเตรีย มโอกาสจํา นวนมากไว เ พื่ อ การ
ปฏิสัมพันธ แบบตัวตอตัวและการแบงปนประสบการณระหวางผูใหญและนักเรียน เปนโอกาสใน
การทําใหความผูกพันระหวางสมาชิกของโรงเรียนมีความลึกซึ้งมากขึ้น และสรางความสัมพันธ
ระหวางผูที่มากอนและผูมาภายหลัง การทํากิจกรรมดังกลาวไดรับการอํานวยความสะดวกจากวิธี
สรางแผนการเรียนที่กลาวถึงขางตน ขอสองมีการจัดองคการอยางเปนกิจจะลักษณะเพื่อสรางหมู
คณะ สิ่งสําคัญที่สุดในเรื่องดังกลาวคือบทบาทของครูที่ถูกขยายออกไป ครูไมเปนเพียงผูเชี่ยวชาญ
ในวิชาที่สอน ซึ่งจํากัดอยูภายในหองเรียน แตพวกเขายังทําหนาที่เปนที่ปรึกษาประจําหองเรียนหรือ
ที่ปรึกษาชมรมของโรงเรียนซึ่งทําใหนักเรียนกับครูสามารถพบปะกันตามทางเดิน ในสนามเด็กเลน
ที่หองอาหาร ในละแวกโรงเรียน และบางครั้งแมกระทั่งที่บานของพวกเขา ปฏิสัมพันธระดับบุคคล
จํานวนมากซึ่งเกิดขึ้นระหวางผูใหญกับเด็กนอกหองเรียนเปนสิ่งที่ชวยเพิ่มโอกาสของการแสดง
ความกังวล และความสนใจสวนตัวออกมา การรวมกันทํางานในแบบองคประชุมระหวางครูก็มี
ความสํ า คั ญ เช น กั น ซึ่ ง ครู อ าจารย ข องโรงเรี ย นคาทอลิ ก สามารถทํ า ให เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในและนอก
โรงเรียน ปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางกันเหลานี้ชวยเปนจุดเริ่มตนของการแกปญหาของโรงเรียน
และมีสวนชวยสรางความสมานฉันทระหวางผูบริหารในการทําพันธกิจของโรงเรียน ในบริบท
ดังกลาว การตัดสินใจใด ๆ ของโรงเรียนจะมีความขัดแยงนอยลงและบอยครั้งจะมีลักษณะของ 43
ความไววางใจ และการใหความเคารพตอกัน ขอสามมีความคิดความเชื่อรวมกันเกี่ยวกับสิ่งที่
นักเรียนควรเรียน เกี่ยวกับเกณฑการสอนที่เหมาะสม และวิธีสรางความสัมพันธระหวางกัน สิ่งทีค่ า้ํ
จุนปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกคือ ความคิดความเชื่อดานศีลธรรมเกี่ยวกับบุคคลและ
สังคมและบทบาทของโรงเรียนตอการสงเสริมความยุติธรรมทางสังคม ดังนั้น การจัดองคการทาง
สังคมระดับพื้นฐานของโรงเรียนในฐานะหมูคณะจึงมีผลตามมาตอสังคมและตัวตนของครูและ
นักเรียน
3. อุดมการณที่เปนแรงบันดาลใจ
ความคิ ด สํ า คั ญ สองประการ คื อ บุ ค คลนิ ย มและการมอบหมายอํ า นาจให กั บ
ผูใตบังคับบัญชา คือ ตัวปนแตงชีวิตในโรงเรียนคาทอลิก บุคคลนิยมคือ สิ่งซึ่งเรียกรองความเปน
มนุษยในปฏิสัมพันธรอยแปดที่เกิดขึ้นและประกอบขึ้นเปนชีวิตประจําวัน กุญแจที่มุงไปยังการ
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พัฒนาบุคคลนิยมคือ บทบาทของครูที่ถูกขยายออกไปเพื่อใหความสนใจกับเรื่องที่วา นักเรียน
จะตองกลับเปนคนประเภทใด เชนเดียวกับที่ใหกับขอเท็จจริง ทักษะและความรูที่พวกเขาไดรับ
ยิ่งไปกวานั้น บุคคลนิยมยังเปนบรรทัดฐานรวมของโรงเรียน คือ เปนพฤติกรรมซึ่งไดถูกสรางขึ้น
โดยครู แ ละถื อ เป น อุ ด มการณ สํ า หรั บ นั ก เรี ย น การมอบหมายอํ า นาจความรั บ ผิ ด ชอบให กั บ
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาต อ งพิ จ ารณาถึ ง ความเชี่ ย วชาญในงาน และประสิ ท ธิ ภ าพจะต อ งถู ก คํ า นึ ง ถึ ง
ผานทางความหวงใยตอศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4. การปกครองแบบกระจายอํานาจจากศูนยกลาง
การกระจายอํานาจการปกครอง ไมไดถูกนํามาใชเพียงเพราะเห็นวาเปนทางเลือกที่
มี ประสิ ท ธิ ภ าพมากกว า หรื อ เพราะมั น ช ว ยสร า งองค ก าร ซึ่ ง ให ก ารรั บ รู ต อ ความจํ า เป น ของ
ผูใชบริการไดดีกวาเทานั้น แตที่ถูกตองคือ การกระจายอํานาจไดรับการยืนยันจากทรรศนะที่มีอยูวา
ศักดิ์ศรีของมนุษยและการเคารพกันและกันจะไดรับการปฏิบัติเฉพาะเมื่องานถูกจัดไวโดยคํานึงถึง
หมูคณะเล็ก ๆ ซึ่งมีการเสวนาและการทํางานแบบที่มีการพิจารณารวมกัน ที่รากเหงาของการเลือก
คือ ความเชื่อวา ศักยภาพทั้งหมดของบุคคลจะถูกนํามาใชในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทาง
สังคมและซึ่งสามารถสรางขึ้นไดเฉพาะในความสัมพันธของกลุมเล็ก ๆ เหลานี้
ลักษณะสําคัญ 4 ประการเหลานี้เมื่อนํามารวมกันจะสรางชีวิตในโรงเรียนคาทอลิก
ที่มีลักษณะเฉพาะ ชีวิตทางวิชาการซึ่งมีแกนหลักสูตรรวมกันถูกจัดวางไวภายในวิธีการจัดองคการ
แบบหมูคณะซึ่ งมี วงที่ก วางกวา เมื่อเอาสองคุณ ลักษณะมาไวด วยกัน คุณลักษณะสองประการ
ดังกลาวจะสรางสถาบันทางสังคมของผูใหญและนักเรียนผูรูสึกเปนขอผูกมัดที่จะเขามามีสวนรวม
ในการทํางาน ซึ่งผลที่ไดคือ การกระจายความสัมฤทธิ์อยางเทาเทียมกันในสังคม สิ่งซึ่งค้ําจุนชีวิต
ทางสถาบันนี้ไดแก การรวมอุดมการณที่เปนแรงบันดาลใจซึ่งสามารถมีอยูอยางมีประสิทธิผล
รวมกับการปกครองแบบกระจายอํานาจเขากับอิทธิพลของการตลาด
สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) (2541, หนา 81) โธมัส เอช กรูม
(Thomas H. Groome) อาจารยสอนวิชาเทววิทยา และศาสนศาสตรที่มหาวิทยาลัยบอสตันไดเสนอ
คุณลักษณะเฉพาะซึ่งทําใหคาทอลิกแตกตางจากคนอื่นไว 5 ประการ โดยเขาเรียกวาคุณลักษณะทาง

เทววิทยาเพราะเปนลักษณะที่มีพื้นฐานอยูบนความเขาใจของคาทอลิกเกี่ยวกับพระเจาและการ
เปนอยูของมนุษย ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ความเขาใจการเปนบุคคลของมนุษยในแงดี
การเปนเครื่องหมายถึงพระเจาของชีวิต
การเนนทีก่ ารอยูรวมกันเปนหมูคณะของความเปนอยูของมนุษยและคริสตชน
การยึดถือประเพณีเปนแหลงที่มาของประวัติศาสตรและวิสัยทัศน
การใหคณ
ุ คากับความมีเหตุมผี ลและการเรียนรู

อยางไรก็ตาม มีลักษณะ 3 ประการซึ่งเปนลักษณะสําคัญ (Cardinal) ซึ่งผูกโยง 5
ลักษณะขางตนไวดวยกันโดยประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้
ลักษณะที่หนึ่ง : การถือเปนพันธกิจของคาทอลิกตอ “การเปนบุคคล” ตอ “การเปน
อยางควรจะเปน” และจริยธรรมของชีวิตของพวกเขา ความหวงใยในเชิงการเปน เพราะการศึกษา
คาทอลิ ก ปลู ก ฝ ง คนให มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและเอกลั ก ษณ ข องการเป น พระศาสนจั ก ร
คําสอนคาทอลิกเปนความหวงใยในแงของ “การเปน” เพราะสอนประเพณีในแบบที่หลอหลอม 45
“การเปน” ของคนและความมีเหตุมีผลของการศึกษาคาทอลิกเปนความหวงใยในแงของการเปน
เพราะสงเสริมคนใหรูจักคิดดวยตนเอง
ลักษณะที่สอง : การถือเปนพันธกิจของคาทอลิกตอ “ความยุติธรรมพื้นฐาน”
ความหวงใยในเชิงสังคม ความยุติธรรม ความรักเปนหัวใจของพระคริสตธรรม ในพระคัมภีร
พันธสัญญาของพระเจากับมนุษยนั้น เรียกรองมนุษยใหดําเนินชีวิตใน “ความสัมพันธที่ถูกตอง”
กับพระเจา กับตัวเอง กับผูอื่นและกับสิ่งสราง คริสตชนสมัยแรกไดเพิ่มการเนนย้ําที่ความยุติธรรม
ความรักซึ่งเปน “การกระทําตามความจริงดวยความรัก” (อฟ. 4: 15; ปต. 1: 22) ความยุติธรรม
ซึมซาบอยูในความเขาใจมนุษยของการศึกษาคาทอลิกเพราะผูบริหารและครูปฏิบัติตอนักศึกษา โดย
เคารพศักดิ์ศรีของพวกเขา และเตรียมพวกเขาใหรูจักเคารพและสงเสริมสิทธิมนุษยชนของทุกคน
ความยุติธรรมถูกสอนเพราะหมูคณะของโรงเรียนไดใหกําเนิด “ความสัมพันธอยางถูกตอง” และ
สอนนักเรียนใหมีความรับผิดชอบตอความดีสวนรวม ความยุติธรรมซึมซาบอยูในความมีเหตุมีผล
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เมื่อสงเสริมนักเรียนใหมีความตระหนักอยางมีวิจารณญาณและมีความสนใจในทางปฏิบัติของการ
ดําเนินชีวิตตามความจริงในหนทางแหงความดี
ลักษณะที่สาม : การถือเปนพันธกิจของคาทอลิกตอ “ความเปนคาทอลิก” ความ
หวงใยในเชิงของการเปดรับทุกคน เจมส จอยส (James Joyce) กลาววา “คาทอลิกหมายความวา ที่นี่
ทุกคนเขามาได” โธมัส เอช กรูม (Thomas H. Groome) เสนอแนะวา คําเหมือนที่ดีที่สุดสําหรับคํา
วา “คาทอลิก” คือ “รวม” และไมใชคําวา “สากล” แบบที่มักจะถูกนํามาใช ในความหมายดังกลาว
การอางตัวเปนคาทอลิกจึงควรทาทายเราใหกลับเปนหมูคณะที่เปดรับทุกคนดวยไมตรีจิต และใจที่
เปดกวางนี้เปนความผูกมัดที่จะตองแผอยูทั่วการศึกษาคาทอลิก โรงเรียนคาทอลิกเปนสถานที่ซึ่งให
การตอนรับทุกคนอยางแทจริงและอบรมสั่งสอนนักเรียนวา “เพื่อนบาน” ไมมีขอบเขต การศึกษา
คาทอลิกในยุคหลังสมัยใหมจะตองเกี่ยวของกับการรูจักผนวกความรูทางเทคนิค และทักษะการ
ตอรองกับโลกที่นับวันยิ่งมีความซับซอนใหเขากับวิสัยทัศนทางศีลธรรม (ความรูผิดรูถูก) โดยมุง
ทําใหทักษะนี้ ถูกใชไปในทิศทางของการสรางสังคมมนุษยและการอยูรวมกันมากขึ้น และเกี่ยวของ
กับเสียงมโนธรรมซึ่งสนับสนุนนักเรียนแตละคนใหแสวงหาหนทางที่จะบรรลุถึงตามวิสัยทัศน
ดังกลาวดวยวิจารณญาณ
สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) (2542, อางถึงใน เอกชัย ชิณโคตร,
2551) พระดํารัสของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ใน สมณกระทรวงเพื่อการศึกษา
คาทอลิกของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ระบุวา โรงเรียนคาทอลิกกอกําเนิดขึ้นครั้งแรก เพื่อ
เปนโรงเรียนสําหรับบุคคลและของบุคคล “การเปนบุคคลของแตละคน พรอมกับความจําเปนทาง
วัตถุและทางจิตใจของพวกเขา คือ แกน คําสอนของพระคริสตเจา เพราะเหตุนี้ การสงเสริมความ
เปนบุคคลของมนุษยจึงเปนเปาหมายของโรงเรียนคาทอลิก... เพราะเหตุนี้ การที่โรงเรียนคาทอลิก
ถือเปนขอผูกมัดในการพัฒนามนุษยทุกมิติ เพราะตระหนักวา คุณคาของมนุษยทั้งหมดสําเร็จเปน
จริงในองคพระคริสตเจา ความตระหนักขอนี้เปนการยืนยันถึงความเปนศูนยกลางของการเปน
บุคคลในการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก ที่ชวยเสริมความพยายามดานการศึกษาใหเขมแข็ง
ขึ้นและทําใหเหมาะสมตอการสรางบุคลิกภาพที่สงางามของบุคคล”

สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิกของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 เรื่อง
“โรงเรียนคาทอลิก” ขอ 35 ระบุวา “โรงเรียนคาทอลิกมีพันธกิจที่จะพัฒนาคนทุกมิติ (The Whole
Person) ทั้งนี้เพราะคุณคาของความเปนมนุษย (Human Values) ในทุกมิตินั้นมีเอกภาพในองคพระ
คริสต ผูเปนมนุษยที่สมบูรณ (The Perfect Person) นี่คือ ลักษณะพิเศษของโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งมี
หนาที่ในการปลูกฝงคุณคาความเปนมนุษยในทุกมิติ อันเปนภารกิจหลักที่โรงเรียนคาทอลิกตองรับ
ใชมวลมนุษย...”
เอกสารวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน ขอ 41 (Gaudium et Spes, 1965) ระบุ
วา พระเจาไดทรงมอบหมายใหพระศาสนจักรเปนผูเผยแสดงธรรมล้ําลึก6ของพระองค (Mystery) ผู
ทรงเป น เป า หมายที่ แ ท จ ริ ง ของมนุ ษ ย ฉะนั้ น โรงเรี ย นคาทอลิ ก ต อ งยื น หยั ด ที่ จ ะประกาศว า
จุดมุงหมายที่แทจริงของการดํารง ชีวิต คือ การเขาถึงสัจธรรม ซึ่งสัจธรรมดังกลาวจะตองเปน
เหตุผลและปรัชญาในการพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ และจิตใจใหเขาถึง
สัจธรรม คือ การเขาถึงพระเจา
สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ใหความสําคัญตอศักดิ์ศรีของธรรมชาติมนุษยก็
เพราะวา “พระบุตรของพระเจาทรงเปนมนุษยแทและพระเจาแท”โดยนัยนี้ธรรมชาติมนุษยเปนหนึ่ง 47
เดียว ไมใชรางกายหรือวิญญาณ หรืออารมณ จิตใจอยางใดอยางหนึ่ง เพราะถามนุษยมีเพียงรางกาย
ก็ไมใชมนุษย หรือมีแตวิญญาณก็มิใชมนุษยดุจเดียวกัน ดังนั้นการพัฒนาตัวบุคคลของมนุษยตอง
เปนการพัฒนาอยางมีดุลยภาพในทุกมิติของมนุษยไปพรอม ๆ กันเพราะแตละมิตินั้นเปนเงื่อนไข
ของกันและกันจึงจะเปนการพัฒนาที่สมบูรณ หรือเปนกระบวนการศึกษาที่แทจริง ฉะนั้นโรงเรียน
คาทอลิกตองใหความสําคัญเปนพิเศษตอการจัดหลักสูตรที่ประกอบดวยเนื้อหาสาระที่หลากหลาย
รวมทั้งกิจกรรมเสริมสรางเพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติอยางเต็มศักยภาพ
กฤษฎีกาวาดวยการศึกษา ขอ 1 กลาววา “ การศึกษาที่แทจริง ตองมีจุดประสงค
เพื่อพัฒนาตัวบุคคล (Formation of the Human Person) โดยคํานึงถึงเปาหมายขั้นสุดทายของชีวิต
6

ธรรมล้ําลึก หมายถึง สัจธรรม ที่พระเจาทรงเผยแสดงความจริงเกี่ยวกับพระองคแกมนุษย ถึงกระนั้น มนุษยไมสามารถเขาใจได
ทั้งหมด จึงจําเปนตองมีความเชื่อศรัทธาเปนพื้นฐานดวย.

แนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจย
ั ในชัน
้ เรียน สําหรับครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก
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(Ultimate Goal) และคํานึงถึงความดีงาม (Common Good) ของสังคมดวย ซึ่งผูเรียนตองแสดง
ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม ... เด็กและเยาวชนตองไดรับการสงเสริมใหรูจักให
ความสําคัญตอคุณคาทางศีลธรรม (Moral Values) อยางผูมีมโนธรรมที่ถูกตอง (Upright
Conscience) รูจักใชสิทธิและอิสรภาพสวนบุคคลในการเลือก... พระศาสนจักรขอเตือนครูอาจารย
และผูรับผิดชอบทางการศึกษาใหเคารพสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Right) นี้”

เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคในการศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะ
การทําวิจัยในชั้นเรียน สําหรับครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก จึงไดกําหนขั้นตอนการวิจัย ดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก บุคลากรในสถานศึกษาคาทอลิก ที่บริหารงานโดย บาทหลวง นักบวช
ชาย/หญิง ทั้งประเทศ จํานวน 251 โรงเรียน
กลุมตัวอยาง ไดจากบุคลากรในสถานศึกษาคาทอลิกที่บริหารงานโดย บาทหลวง นักบวช
ชาย/หญิง ทั้งประเทศ ซึ่งแบงการปกครองเปน 10 สังฆมณฑล ไดแก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลเชียงใหม
สั ง ฆมณฑลนครสวรรค สั ง ฆมณฑลสุ ร าษฎร ธ านี สั ง ฆมณฑลอุ บ ลราชธานี สั ง ฆมณฑล
นครราชสีมา และสังฆมณฑลอุดรธานี กลุมตัวอยางแบงตามสังฆมณฑล (Stratified Sampling)
โดยกําหนดสัดสวนจํานวนรอยละ 10 ของจํานวนโรงเรียนในสังฆมณฑลนั้น ๆ ทั้งนี้ตองไมนอย
กวา 2 โรงเรียนตอสังฆมณฑล ไดโรงเรียนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 28 โรงเรียน และทําการสุมแบบ
บั ง เอิ ญ จากครู ผู ส อนจํ า นวนโรงเรี ย นละ 25 คน รวมจํ า นวนกลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง สิ้ น 700 คน
ดังจํานวนตัวอยางในตารางที่ 3-1
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ตารางที่ 3-1 สถานศึกษาและจํานวนกลุมตัวอยางบุคลากรที่ใชศึกษาจําแนกตามเขตปกครอง

แนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจย
ั ในชัน
้ เรียน สําหรับครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก

เขตปกครอง
1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2. อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
3. สังฆมณฑลราชบุรี
4. สังฆมณฑลจันทบุรี
5. สังฆมณฑลเชียงใหม
6. สังฆมณฑลนครสวรรค
7. สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
8. สังฆมณฑลอุบลราชธานี
9. สังฆมณฑลนครราชสีมา
10. สังฆมณฑลอุดรธานี
รวม

สถานศึกษา
ทั้งหมด
74
14
25
33
13
15
25
17
12
23
251

สถานศึกษา
ที่เปนกลุมตัวอยาง
7
2
3
3
2
2
3
2
2
2
28

กลุมตัวอยาง
175
50
75
75
50
50
75
50
50
50
700

เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาขอมูลความคิดเห็น เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถามแบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่
ตอนที่
ตอนที่
ตอนที่

1
2
3
4

สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ประสบการณเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
ปญหา ความตองการของบุคลากรเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน

การหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจแบบสอบถาม
และนํามาหาคาความสอดคลอง (Index of Item-Objective Consistency : IOC) ซึ่งแบบสอบถาม
ทั้งหมดจํานวน 26 ขอมีคาความสอนคลอง (IOC) = 1.0 จํานวน 25 ขอ และ IOC = 0.7 จํานวน 1
ขอ ซึ่งทุกขอสามารถใชในการสอบถามไดตรงตามวัตถุประสงค

จากนั้นการนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยาง 40 คน วิเคราะหคาความเชื่อมั่นดวย
คาสัมประสิทธแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาคมีคาความเชื่อมั่นรวมทั้ง 4 ดาน เทากับ
0.93 โดยจําแนกเปนรายดานไดดังนี้
ตารางที่ 3-2 คาความเชื่อมัน่ คํานวณดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
สัมประสิทธิ์
1. ดานความรูในการทําวิจัยในชั้นเรียน
2. ดานการสนับสนุน
3. ดานงบประมาณในการทําวิจัยในชั้นเรียน
4. ดานปญหาทั่วไปในภาพรวม

คาความเชื่อมัน่
0.95
0.89
0.98
0.92

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลทั้งดวยตนเองและทางไปรษณีย โดยผูวิจัยและผูชวย
วิจัยเก็บขอมูลจากสถานศึกษาจํานวน 28 แหงทั่วประเทศ จําแนกสถานศึกษาตามสังกัดพื้นที่การ 53
ปกครอง เก็บขอมูลในขั้นตอนแรกโดยใชวิธีการ 2 แบบ คือ
1. สถานศึกษาที่อยูใกล ผูวิจัยและผูชวยวิจัยนําไปสงและเก็บคืนดวยตนเอง
2. สถานศึ ก ษาที่ อ ยู ไ กล ติ ด ต อ ผู รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ แจกแบบสอบถามทางไปรษณี ย แ ละ
รวบรวมเก็บคืน สวนที่เหลือใชการโทรศัพทติดตาม
การดําเนินการเก็บขอมูลเริ่มตั้งแต พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2551 จํานวนแบบสอบถาม
700 ฉบับไดรับกลับคืนมา 550 ฉบับ คิดเปนรอยละ 78.6 ดังแสดงในตารางที่ 3-3
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ตารางที่ 3-3 แสดงจํานวนแบบสอบถามที่รวบรวมได แบงตามเขตการปกครอง

แนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจย
ั ในชัน
้ เรียน สําหรับครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก

เขตการปกครอง

No.

ชื่อโรงเรียน

เก็บได(ชุด)

1

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

22

2

โรงเรียนแมพระฟาติมา

23

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 74 โรงเรียน

3

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห

18

- โรงเรียนของสังฆมณฑล จํานวน 38 โรงเรียน
- โรงเรียนของบานนักบวช จํานวน 36 โรงเรียน

4

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

21

5

โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย

25

6

โรงเรียนเซนตดอมินิก

0

7

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

25

สังฆมณฑลราชบุรี 25 โรงเรียน

8

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

23

- โรงเรียนของสังฆมณฑล จํานวน 20 โรงเรียน
- โรงเรียนของบานนักบวช จํานวน 5 โรงเรียน

9

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

23

10 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

18

11 โรงเรียนดาราสมุทร

0

12 โรงเรียนดาราจรัส

23

13 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

22

14 โรงเรียนพระหฤทัย

25

15 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย (มัธยม)

15

สังฆมณฑลจันทบุรี 33 โรงเรียน
- โรงเรียนของสังฆมณฑล จํานวน 18 โรงเรียน
- โรงเรียนของบานนักบวช จํานวน 15 โรงเรียน

สังฆมณฑลเชียงใหม 13 โรงเรียน
- โรงเรียนของสังฆมณฑล จํานวน 6 โรงเรียน
- โรงเรียนของบานนักบวช จํานวน 7 โรงเรียน

สังฆมณฑลนครสวรรค 15 โรงเรียน
- โรงเรียนของสังฆมณฑล จํานวน 8 โรงเรียน
- โรงเรียนของบานนักบวช จํานวน 7 โรงเรียน

16 โรงเรียนพระวรสาร

22

17 โรงเรียนเซนตฟรังซิสเซเวียร มัธโนทัย

22

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี 25 โรงเรียน

18 โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก สุราษฎรฯ

24

- โรงเรียนของสังฆมณฑล จํานวน 11 โรงเรียน
- โรงเรียนของบานนักบวช จํานวน 14 โรงเรียน

19 โรงเรียนมารียพิทักษศึกษา

14

20 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

12

ตารางที่ 3-3 (ตอ)
เขตการปกครอง
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 14 โรงเรียน

No.

- โรงเรียนของสังฆมณฑล จํานวน 11 โรงเรียน
- โรงเรียนของบานนักบวช จํานวน 3 โรงเรียน

สังฆมณฑลอุบลราชธานี 17 โรงเรียน
- โรงเรียนของสังฆมณฑล จํานวน 11 โรงเรียน
- โรงเรียนของบานนักบวช จํานวน 6 โรงเรียน

สังฆมณฑลนครราชสีมา 12 โรงเรียน
- โรงเรียนของสังฆมณฑล จํานวน 11 โรงเรียน
- โรงเรียนของบานนักบวช จํานวน 1 โรงเรียน

สังฆมณฑลอุดรธานี 23 โรงเรียน
- โรงเรียนของสังฆมณฑล จํานวน 12 โรงเรียน
- โรงเรียนของบานนักบวช จํานวน 11 โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน

เก็บได(ชุด)

21 โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร

25

22 โรงเรียนเซนตโยเซฟ ทาแร

22

23 โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด

16

24 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

25

25 โรงเรียนรุงอรุณวิทยา ปากชอง

24

26 โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา

21

27 โรงเรียนมหาไถศึกษา ขอนแกน

18

28 โรงเรียนเซนตแมรี่อุดรธานี

22

รวม

550
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สถิติที่ใชและการวิเคราะหขอมูล
1.1 คารอยละ คํานวณไดจากสูตร ดังนี้

เมื่อ

P

=

P
f
n

คือ
คือ
คือ

f
× 100
n
แทนคารอยละ
ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ
จํานวนความถีท่ ั้งหมด
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แนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจย
ั ในชัน
้ เรียน สําหรับครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก

1.2 คาเฉลี่ย (Mean) คํานวณไดจากสูตร ดังนี้
∑X
X =
N
เมื่อ

X

คือ
∑ X คือ
n
คือ

คาเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนดานนัน้
จํานวนคะแนนในกลุมตัวอยาง

1.3 คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คํานวณไดจากสูตร ดังนี้
S
เมื่อ

=

S
คือ
∑ X คือ
n
คือ

N ∑ X 2 − (∑ X )2
N (N − 1 )

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมคะแนน
จํานวนกลุมตัวอยาง

ตารางที่ 3-4 สรุปวิธีการวิเคราะหขอมูล

1. เพื่อศึกษาสภาพความเปนจริงและ
ปญหาอุปสรรคของการทําวิจัยในชั้น
เรียนสําหรับครูโรงเรียนในเครือ
คาทอลิก
ตอนที่ 1
สถานภาพทั่ วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ประสบการณเกี่ยวกับการทําวิจัย
ในชั้นเรียน
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนใน
เครือคาทอลิกตอวิธีการที่เหมาะสมในการ
พัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน
ตอนที่ 3 ปญหา ความตองการของบุคลากร
เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาทักษะการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน
ตอนที่ 4 แนวทางการพัฒนาทักษะการทํา
วิจัยในชั้นเรียน

Content Analysis

Χ

S.D.

รอย ละ

วัตถุประสงค

ความถี่

การวิเคราะห
ผลที่ไดรับ

ทราบถึ ง สภาพความ
เป น จริ ง และป ญ หา
อุ ป สรรคของการทํ า
วิจัยในชั้นเรียนสําหรับ
ครู โ รงเรี ย นในเครื อ
คาทอลิก
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ทราบถึ ง ความคิ ด เห็ น
ของครู โ รงเรี ย นใน
เ ค รื อ ค า ท อ ลิ ก ต อ
วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมใน
การพั ฒ นาทั ก ษะการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน
ไดแนวทางการพัฒนา
ทักษะการทําวิจัยในชั้น
เรียน

การวิจัยนี้เสนอผลการศึกษาแบงเปน 5 ตอน ดังนี้
1. สถานสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
2. ประสบการณเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
3. ปญหา ความตองการของบุคลากรเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
4. ความคิดเห็นของบุคลากรตอเทคนิควิธีที่เหมาะสมในการพัฒนทักษะการทําวิจัย
ในชั้นเรียน
5. ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน

การศึกษาสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนบุคลากรในสถานศึกษา
คาทอลิกทั่วประเทศ
จากการสํารวจดวยแบบสอบถามจํานวน 700 ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับ จํานวน 550 ชุด
(รอยละ 78.6) นําเสนอผลดวยคารอยละ พบขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของบุคลากร ดังนี้
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ตารางที่ 4-1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ประเด็น
แนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจย
ั ในชัน
้ เรียน สําหรับครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก

เพศ

ชาย
หญิง
ไมระบุ
อายุ 20 – 30 ป
31 – 40 ป
มากกวา 40 ปขึ้นไป
ไมระบุ
วุฒิการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ไมระบุ

จํานวน
112
434
4
139
165
230
16
12
396
87
55

รอยละ
20.4
78.9
0.7
25.3
30.0
41.8
2.9
2.2
72.0
15.8
10.0

จากตารางที่ 4-1 สภาพทั่วไปของผูตอบประมาณ 4 ใน 5 เปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 40 ป
ขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 230 คน (รอยละ 41.8) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน
396 คน (รอยละ 72 )
ตารางที่ 4-2 สถานภาพทั่วไปดานการเรียนการสอน
ประเด็น
ตําแหนงหนาที่ในโรงเรียน
ผูสอน
หัวหนากลุมสาระ
อื่น ๆ
ไมระบุ

จํานวน

รอยละ

392
75
73
10

71.3
13.6
13.3
1.8

ตารางที่ 4-2 (ตอ)
ประเด็น
ระดับชั้นที่สอน
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ไมระบุ
ประสบการณการสอน
0-10 ป
11-20 ป
21-30 ป
31 ปขึ้นไป
จํานวนชั่วโมงที่สอนตอสัปดาห
0-10 ชั่วโมง
11-20 ชั่วโมง
21-30 ชั่วโมง
31 ชั่วโมงขึน้ ไป
ภาระงานอื่นนอกจากการสอน (ชั่วโมงตอสัปดาห)
ไมมีภาระงานอื่น
1-10 ชั่วโมง
11-20 ชั่วโมง
21-30 ชั่วโมง
31 ชั่วโมงขึน้ ไป

จํานวน

รอยละ

38
208
253
51

6.9
37.8
46.0
9.3

275
167
92
16

50.0
30.4
16.7
2.9

108
263
176
3

19.6
47.8
32.0
0.6

285
224
25
10
6

51.8
40.7
4.6
1.8
1.1
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จากตารางที่ 4-2 สภาพทั่วไปดานการเรียนการสอน ผูสอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
ผูสอน จํานวน 392 คน (รอยละ 71.3) โดยสอนในระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพมาก
ที่สุด จํานวน 253 คน (รอยละ 46.0) ประสบการณการสอนอยูในระหวาง 0 – 10 ป มากที่สุด
จํานวน 275 คน (รอยละ 50.0) ภาระงานสอนอยูที่ 10-20 ชั่วโมงตอสัปดาหมากที่สุด จํานวน 263
คน (รอยละ 47.8) และสวนใหญไมมีภาระงานอื่นนอกจากการสอน จํานวน 285 คน (รอยละ 51.8)

ผลการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณดานการทําวิจัยของบุคลากร
โดยศึกษาประสบการณเกี่ยวกับการฝกอบรม การมีสวนรวม การระบุปญหาวิจัย ความ
เขาใจในขั้นตอนการทําวิจัย การสรางเครื่องมือวิจัย การวิเคราะหขอมูล การสรางสื่อ/วิธีสอนใหม
การประเมินผลและการแกปญหาดวยการวิจัย ดังตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3 สภาพประสบการณของบุคลากรเกี่ยวกับการทําวิจยั ในชั้นเรียน
ประเด็น
การอบรมเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้น เรียน
ไมเคยอบรม
อบรม 1-2 ครั้ง
อบรม 3-4 ครั้ง
อบรม 5-6 ครั้ง
อบรม 7 ครั้งขึ้นไป
ไมระบุ
การมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาวิจัย
ไมเคย
เคย 1-2 ครั้ง
เคย 3-4 ครั้ง
เคย 5-6 ครั้ง
เคย 7 ครั้งขึ้นไป
ไมระบุ

จํานวน

รอยละ

47
240
183
44
31
5

8.5
43.6
33.3
8.0
5.6
0.9

97
242
130
34
30
17

17.6
44.0
23.6
6.2
5.5
3.1

ตารางที่ 4-3 (ตอ)
ประเด็น
ความสนใจทําวิจัยในชั้นเรียน
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ไมระบุ
ความสามารถในการระบุปญหาที่จะทําวิจัยได
ระบุปญหาไมถูก
ไมแนใจวาระบุไดถูกตอง
ระบุปญหาวิจัยไดถูกตอง
ไมระบุ
ความเขาใจขั้นตอนการทําวิจัย
ไมเขาใจ
ไมแนใจ
เขาใจขั้นตอนวิจัย
ไมระบุ
ประสบการณการสรางเครื่องมือวิจยั ของตนเอง
ไมเคย
เคย 1-2 ครั้ง
เคย 3-4 ครั้ง
เคย 5-6 ครั้ง
เคย 7 ครั้งขึ้นไป
ไมระบุ

จํานวน

รอยละ

8
28
243
207
63
1

1.5
5.1
44.2
37.6
11.5
0.2

8
265
273
4

1.5
48.2
49.6
0.7

13
190
342
5

2.4
34.5
62.2
0.9

71
241
161
43
31
3

12.9
43.8
29.3
7.8
5.6
0.5
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ประเด็น
การมีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูลวิจัย
ไมเคย
เคย 1-2 ครั้ง
เคย 3-4 ครั้ง
เคย 5-6 ครั้ง
เคย 7 ครั้งขึ้นไป
ไมระบุ
โดยเฉลีย่ ใน 1 ภาคเรียน ทานสรางสื่อหรือทดลองวิธีสอนวิธีใหม
ดวยตนเอง
ไมเคย
เคย 1-2 ครั้ง
เคย 3-4 ครั้ง
เคย 5-6 ครั้ง
เคย 7 ครั้งขึ้นไป
ไมระบุ
โดยเฉลีย่ ใน 1 ภาคเรียน ทานประเมินผลการสอนโดยใชวิธีการวัด
มากกวา 3 วิธีรวมกัน
ไมเคย
เคย 1-2 ครั้ง
เคย 3-4 ครั้ง
เคย 5-6 ครั้ง
เคย 7 ครั้งขึ้นไป
ไมระบุ

จํานวน

รอยละ

140
256
128
28
28
6

18.9
46.5
23.3
5.1
5.1
1.1

38
373
101
22
13
3

6.9
67.8
18.4
4.0
2.4
0.5

40
289
166
33
21
1

7.3
52.5
30.2
6.0
3.8
0.2

ตารางที่ 4-3 (ตอ)
ประเด็น
โดยเฉลีย่ ใน 1 ภาคเรียน ทานแกไขปญหาการสอนดวยการวิจัยใน
ชั้นเรียน
ไมเคย
เคย 1-2 ครั้ง
เคย 3-4 ครั้ง
เคย 5-6 ครั้ง
เคย 7 ครั้งขึ้นไป

จํานวน

รอยละ

65
388
70
17
9
1

11.8
70.5
12.7
3.1
1.6
0.2

14
84
196
179
71
6

2.5
15.3
35.6
32.5
12.9
1.1

81
445
17
7

14.7
80.9
3.1
1.3

ไมระบุ
หากตองทําวิจัยในชั้นเรียนทานมั่นใจวาสามารถทําวิจัยในชั้นเรียน
ไดสําเร็จเพียงใด
มากกวา 20%
21 – 40%
41 – 60%
61 – 80%
80% ขึ้นไป
ไมระบุ
หากมีโครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียนทานจะเขารวมโครงการ
หรือไม
ไมแนใจ
เขารวม
ไมเขารวม
ไมระบุ
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จากตารางที่ 4-3 พบวาบุคลากรสวนใหญ จํานวน 240 คน (รอยละ 43.6) เคยอบรมเกี่ยวกับ
งานวิจัยในชั้นเรียน 1-2 ครั้ง และเคยมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาวิจัยมาแลว 1-2 ครั้ง จํานวน
242 คน (รอยละ 44.0) เมื่อถามถึงความสนใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน บุคลากรสวนใหญใหความ
สนใจในระดับปานกลาง จํานวน 243 คน (รอยละ 44.2) และระดับมาก จํานวน 207 คน (รอยละ)
37.6 ในเรื่อ งของความสามารถในการระบุ ปญหาที่จ ะทํา วิจัย บุค ลากรใหคํ า ตอบใกล เ คี ย งกั น
ระหวาง สามารถระบุปญหาได จํานวน 273 คน (รอยละ 49.6) ใกลเคียงกับไมแนใจวาจะสามารถ
ระบุปญหาได จํานวน 265 คน (รอยละ 48.2) และในเรื่องของความเขาใจขั้นตอนการทําวิจัย
บุคลากรสวนใหญเขาใจขั้นตอนเปนอยางดี จํานวน 342 คน (รอยละ 62.2) และเคยสรางเครื่องมือ
วิจัยของตนเองมาแลว 1 – 2 ครั้ง จํานวน 241 คน (รอยละ 43.8) เคยมีสวนรวมในการวิเคราะห
ขอมูลวิจัยมาแลว 1 – 2 ครั้ง จํานวน 256 คน (รอยละ 46.5)
โดยเฉลี่ยใน 1 ภาคเรียน บุคลากรเคยสรางสื่อหรือทดลองสอนวิธีใหม ๆ ดวยตนเองมาแลว
1-2 ครั้ง จํานวน 373 คน (รอยละ 67.8) บุคลากรกวาครึ่งหนึ่งเคยประเมินผลการสอนโดยใชวิธีการ
วั ด มากกว า 3 วิ ธี มาแล ว 1-2 ครั้ ง จํ า นวน 289 คน (ร อ ยละ 52.5) และบุ คลากรส ว นใหญ เ คย
แกปญหาการสอนดวยการวิจัยในชั้นเรียนมาแลว 1 – 2 ครั้ง จํานวน 388 คน (รอยละ 70.5)
เมื่อศึกษาความมั่นใจวาจะทําวิจยั ไดสําเร็จเพียงใด บุคลากรสวนมาก จํานวน 196 คน
(รอยละ35.6) มีความมั่นใจที่จะทําวิจัยเสร็จเพียงรอยละ 41-60 จํานวนรองลงไป ไดแก มีความมั่นใจ
รอยละ 61-80 มีความมั่นใจรอยละ 21-40 มีความมั่นใจรอยละ 80 ขึ้นไป และมีความมั่นใจนอยกวา
รอยละ 20 ตามลําดับ
เมื่อศึกษาความประสงคในการเขารวมฝกอบรม พบวา บุคลากรสวนมาก จํานวน 445 คน
(รอยละ 80.9) มีความประสงคที่จะเขารวมอบรมเกี่ยวกับการวิจยั ในชัน้ เรียน

ผลการศึ ก ษาป ญ หา และความต อ งการของบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ การทํ า วิ จั ย ใน
ชั้นเรียน
โดยศึกษาใน 4 ดาน คือ
1. ดานความรูในการทําวิจยั ในชั้นเรียน โดยจัดอบรมเพิ่มพูนความรูเกีย่ วกับการทําวิจัย
2. ดานการสนับสนุน
3. ดานงบประมาณในการทําวิจยั ในชัน้ เรียน
4. ดานปญหาทัว่ ไปในภาพรวม
ผลการวิเ คราะห ปญหา และความตอ งการจากการตอบแบบสอบถามชนิ ด มาตราส ว น
ประเมินคาแบงเปน 5 ระดับ ดังคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการของบุคลากร แสดง
ในตารางที่ 4-4 ถึง 4-7
ตารางที่ 4-4 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตองการของบุคลากรตอการชวยเหลือ
สนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน ดานความรูในการทําวิจัยในชั้นเรียน
ประเด็น

X

SD.

ระดับ
ความ
ตองการ

1.1 การเลือกและกําหนดปญหาในการทําวิจัยในชั้นเรียน
1.2 ระเบียบวิธีการทําวิจัย
1.3 วิธีการคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต และการอางอิง
1.4 การเขียนโครงการวิจัย
1.5 การดําเนินการวิจัย
1.6 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
1.7 เครื่องมือและการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
1.8 การสรุปผล การเขียนรายงานการวิจัย
1.9 การนําผลการวิจัยไปใช
1.10 การเผยแพรผลการวิจัย
รวม

3.94
3.89
3.80
3.90
3.91
3.94
4.00
3.96
4.02
3.70
3.90

0.86
0.87
0.97
0.87
0.85
0.88
0.86
0.87
0.89
0.99
0.89

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
ความสําคัญ
4
7
8
6
5
4
2
3
1
9
-
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จากตารางที่ 4-4 ผลการศึกษาปญหา และความตองการของบุคลากรตอการชวยเหลือ
สนั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น พบว า ในภาพรวมบุ ค ลากรมี ค วามต อ งการการช ว ยเหลื อ
สนับสนุนในดานความรูในการทําวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมาก ( Χ = 3.90, S.D. = 0.89) โดยมี
ความตองการ 3 อันดับแรก ประกอบดวย 1) มีความตองการใหมีการนําผลการวิจัยไปใช 2) การ
สรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และ 3) การสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย
ตารางที่ 4-5 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตองการของบุคลากรตอการชวยเหลือ
สนับสนุนการทําวิจยั ในชัน้ เรียน ดานการสนับสนุน
ประเด็น
2.1 การจัดตั้งศูนยวิจัยเปนหนวยงานกลางของ
สังฆมณฑล เพื่อประสานงานกับโรงเรียนตาง ๆ
2.2 การจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
ผูทําวิจัย และผูรับผิดชอบดานการวิจัย
2.3 การกําหนดทิศทางสนับสนุนการทําวิจัยอยางชัดเจน
2.4 การกําหนดใหผลงานวิจัยในชั้นเรียนเปนผลงานทาง
วิชาการที่สําคัญที่สุดในการพิจาณาความดีความชอบ
และขอเลื่อนตําแหนง
2.5 การสนับสนุนใหมีการนําผลงานวิจยั มาใชในการ
ปฏิบัติงานโดยมีผูบริหารควบคุมดูแล
2.6 การสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยั ในชั้นเรียน

รวม

อันดับ
ความสําคัญ

X

SD.

ระดับความ
ตองการ

3.85

0.91

มาก

2

3.81

0.89

มาก

4

3.96
3.58

0.87
0.99

มาก
มาก

1
6

3.69

0.88

มาก

5

3.82

0.87

มาก

3

3.79 0.90

มาก

-

จากตารางที่ 4-5 ผลการศึกษาปญหา และความตองการของบุคลากรตอการชวยเหลือ
สนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา ในภาพรวมบุคลากรมีความตองการดานการสนับสนุน อยู
ในระดับมาก ( Χ = 3.79, S.D. = 0.90) โดยมีความตองการ 3 อันดับแรก ประกอบดวย
1) การกําหนดทิศทางสนับสนุนการทําวิจัยอยางชัดเจน 2) การจัดตั้งศูนยวิจัยเปนหนวยงานกลาง

ของสังฆมณฑลเพื่อประสานงานกับโรงเรียนตาง ๆ และ 3) การสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน
ตารางที่ 4-6 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตองการของบุคลากรตอการชวยเหลือ
สนับสนุนการทําวิจยั ในชัน้ เรียน ดานงบประมาณในการทําวิจยั ในชัน้ เรียน
ประเด็น
3.1 การจัดงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย
3.2 การจัดงบประมาณสนับสนุนการวิจัยใหเปน
งบประมาณเฉพาะไมจัดรวมกับงานดานอื่นๆ
3.3 จัดหาแหลงทุนอื่น ๆ เพื่อการทําวิจัยในชั้นเรียนแก
ผูทําวิจัย

รวม

อันดับ
ความสําคัญ

X

SD.

ระดับความ
ตองการ

4.01
3.97

0.93
0.90

มาก
มาก

1
2

3.87

0.98

มาก

3

3.95

0.94

มาก

-

จากตารางที่ 4-6 ผลการศึกษาปญหา และความตองการของบุคลากรตอการชวยเหลือ
สนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา ในภาพรวมบุคลากรมีความตองการการสนับสนุน ดาน
งบประมาณในการทําวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมาก ( Χ = 3.95, S.D. = 0.94) โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญดังนี้ 1) การจัดงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย 2) การจัดงบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยใหเปนงบประมาณเฉพาะไมจัดรวมกับงานดานอื่น ๆ และ 3) การจัดหาแหลงทุนอื่น ๆ เพื่อการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนแกผูทําวิจัย
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ตารางที่ 4-7 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรตอการชวยเหลือ
สนับสนุนการทําวิจยั ในชัน้ เรียน ดานปญหาทั่วไปในภาพรวม

แนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจย
ั ในชัน
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ประเด็น
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

เวลาสําหรับการทําวิจัย
การสนับสนุนจากผูบริหาร
การสนับสนุนทุนสําหรับทําวิจัย
ความรูในการทําวิจัย
แหลงคนควาขอมูลเพื่อการทําวิจัย
ความมุงมั่นตั้งใจที่จะทําวิจัยใหสําเร็จ
สภาพแวดลอมและครอบครัว

รวม

X

SD.

ระดับความ
ตองการ

อันดับ
ความสําคัญ

3.96
3.93
3.85
3.98
3.98
4.06
3.76

0.92
0.94
1.02
0.92
0.89
0.87
0.97

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3
4
5
2
2
1
6

3.93

0.93

มาก

-

จากตารางที่ 4-7 ผลการศึกษาปญหา และความตองการของบุคลากรตอการชวยเหลือ
สนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา ในภาพรวมบุคลากรมีความตองการดานปญหาทั่วไปใน
ภาพรวม อยูในระดับมาก ( Χ = 3.93, S.D. = 0.93) โดยมีความตองการ 3 อันดับแรก ประกอบดวย
อันดับ 1 ความมุงมั่นตั้งใจที่จะทําวิจัยใหสําเร็จ รองลงมา คือ ความรูในการทําวิจัยและแหลงคนควา
ขอมูลเพื่อการทําวิจัย และอันดับ 3 เวลาสําหรับการทําวิจัย

ความคิดเห็นของบุคลากรตอเทคนิควิธีที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะการทํา
วิจัยในชั้นเรียน
เพื่อใหทราบถึงเทคนิควิธีและแนวทางที่เหมาะสม ในการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้น
เรียน ผูวิจัยไดออกแบบสํารวจความคิดเห็นโดยเปนคําถามที่เสนอรายการใหผูตอบสามารถตอบได
มากกวา 1 ขอ หรือไมตอบก็ได ทั้งนี้ไดทําการศึกษาใน 2 ประเด็น คือ

1. เทคนิคที่ควรนํามาใชเพื่อกอใหเกิดทักษะการทําวิจยั ในชั้นเรียน
2. เทคนิคที่จะชวยใหการทําวิจยั ในชัน้ เรียนประสบความสําเร็จ
นําเสนอผลดวยคารอยละ และจัดอันดับความสําคัญ ดังตารางที่ 4-8 ถึง 4-9
ตารางที่ 4-8 รอยละ และอันดับความสําคัญ ความคิดเห็นเกีย่ วกับเทคนิควิธีที่ควรนํามาใชเพื่อ
กอใหเกิดการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชัน้ เรียน (เลือกไดมากกวา 1 วิธี)
รายการที่เสนอแนะ
1. ฝกอบรมโดยมีวิทยากรมาใหการอบรม
2. ทําวิจัยในชั้นเรียนโดยมีพี่เลี้ยง (ผูเชี่ยวชาญ) ดูแลใหคําแนะนํา
ขณะทํา
3. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการสรางสือ่ การเรียนการสอน
4. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคนิควิธีการสอนใหม ๆ
5. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การทําวิจัย (อบรมการใชโปรแกรมทางสถิติ และการใช
อินเทอรเน็ตเพื่อการสืบคนและการอางอิง)

จํานวน รอยละ

อันดับ
ความสําคัญ

351
324

63.8
58.9

2
4

328
373
323

59.6
67.8
58.7

3
1
5

จากตารางที่ 4-8 พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นในดานเทคนิคที่จะกอใหเกิดการพัฒนา
ทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน โดย 3 อันดับแรก ไดแก 1) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคนิค
วิธีการสอนใหม ๆ 2) ฝกอบรมโดยมีวิทยากรมาใหการอบรม และ 3) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานการสรางสื่อการเรียนการสอน
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ตารางที่ 4-9 รอยละ และอันดับความสําคัญ ความคิดเห็นเกีย่ วกับเทคนิคที่จะชวยใหการทําวิจัย
ในชั้นเรียนประสบความสําเร็จ (เลือกไดมากกวา 1 วิธี)
รายการที่เสนอแนะ
1. การเขียนโครงการวิจัย (Proposal) ใหเสร็จเพื่อนําไป
ดําเนินการวิจัยตอ
2. การติดตามงาน โดยมีพี่เลี้ยง (ผูเชี่ยวชาญ) นัดพบเปนระยะๆ
3. การรายงานใหผูบังคับบัญชารับทราบและติดตามผล
4. การสงเสริมแหลงคนควาขอมูล เชน หองสมุด คอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ต

จํานวน รอยละ

อันดับ
ความสําคัญ

394

71.6

1

316
212
372

57.5
38.5
67.6

3
4
2

จากตารางที่ 4-9 พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นในดานเทคนิคที่จะชวยใหการทําวิจัยในชั้น
เรียนประสบความสําเร็จ โดย 3 อันดับแรก ไดแก 1) การเขียนโครงการวิจัย (Proposal) ใหเสร็จเพื่อ
นํา ไปดํา เนิน การวิ จั ย ต อ 2) การส ง เสริ ม แหล งค น คว าข อ มูล เช น ห อ งสมุ ด คอมพิว เตอรแ ละ
อินเทอรเน็ต และ 3) การติดตามงานโดยมีพี่เลี้ยง (ผูเชี่ยวชาญ) นัดพบเปนระยะๆ

ผลการศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อใหทราบถึงขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน ผูวิจัยได
ออกแบบสอบถามแบบปลายเปด ใหบุคลากรไดเขียนขอเสนอแนะตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้

ดานการบริหาร
1. สถานศึก ษาควรใชผลงานวิจั ย ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางจริงจัง
เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานวิจัย (f = 5)
2. สนับสนุนทุนสําหรับการทําวิจัยอยางเพียงพอ (f = 6)
3. สนับสนุนอุปกรณ เครื่องมือในการทําวิจัย ตลอดจนแหลงคนควาขอมูล (f = 7)
4. สนับสนุนใหมีการทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง (f = 2)

5. ครูมีภาระงานสอนมาก และมีภาระงานอื่น เวลาในการทําวิจัยจึงไมเพียงพอ (f = 12)
6. ผูบริหารควรรับรูปญหาที่แทจริง เพื่อใชประกอบการพิจารณาทุนวิจัย (f = 2)
7. ควรติดตามประเมินผลงานวิจัยอยางจริงจัง มีการมอบรางวัลสําหรับงานวิจัยที่ดี และมี
แหลงเผยแพรผลงานวิจัยสูภายนอก (f = 17)
8. ควรสรางความตระหนักใหครูเห็นประโยชนและความสําคัญของการวิจัย และเริ่มทํา
งานวิจัยอยางงาย ๆ กอน อาจไมจําเปนตองทําแบบ 5 บท (f = 5)
9. ให โ อกาสไปศึ ก ษาดู ง านการทํ า วิ จั ย และการนํ า ผลการวิ จั ย ไปใช ป ระโยชน ใ น
สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ (Best Practice) (f = 3)
10. ควรวางแผนดานการวิจัยตั้งแตตนเทอม โดยมีหนวยงานวิจัยที่รับผิดชอบโดยตรง และ
ไมควรเปดกวางมากเกินไป อาจกําหนดทิศทางอยางชัดเจนในหัวขอเรงดวน เชน เด็ก
เรียนออน เกเร เปนตน (f = 2)

ดานการจัดฝกอบรมเสริมทักษะ
1. เนื่องจากบุคลากรบางสวนยังขาดความรูความเขาใจในการทําวิจัย จึงจําเปนตองจัด
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ฝกอบรมอยางตอเนื่อง และมีการติดตามผลโดยครูพี่เลี้ยง (ผูเชี่ยวชาญ) (f = 41)
2. ควรมีผลงานวิจัยระดับชาติ หรือยกตัวอยางครูที่เคยทํางานวิจัยแลวประสบความสําเร็จ
อยางดี ในสาขาวิชาตาง ๆ ใหครูไดดูเปนแบบอยาง (f = 5)
3. ควรจัดการฝกอบรมใหความรูในเรื่องของการคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ หรือเทคนิคการ
สอนอื่น ๆ ที่หลากหลาย (f = 7)
4. ตองการรูปแบบการทําวิจัยที่แนนอน 5 บท หรือ หนาเดียว (f = 3)
5. ควรมี ก ารพั ฒ นาร ว มกั น ทํ า งานเป น ที ม อาจจั ด ทํ า เป น การวิ จั ย นั ก เรี ย นในแต ล ะ
ระดับชั้น และคณะครูรวมกันระดมสมองเพื่อรวมกันพัฒนา ซึ่งนาจะไดผลดีมากกวา
การทําวิจัยแบบคนเดียว หรือตางคนตางทํา (f = 3)

การศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน สําหรับครูโรงเรียนในเครือ
คาทอลิก มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพความเปนจริงและปญหาอุปสรรคของการทําวิจัยในชั้น
เรียนสําหรับครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก 2) ศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเครือคาทอลิกตอ
วิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน และ 3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยศึกษาสภาพและความเห็นของบุคลากร จํานวน 700 คน จาก
สถานศึกษาคาทอลิก 10 สังฆมณฑล ทั่วประเทศ จํานวน 28 โรงเรียน ทั้งนี้มีผูตอบแบบสอบถาม
กลับมาจํานวน 550 ฉบับ (รอยละ 78.6)

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษา พบวา บุคลากรสวนมากประมาณ 4 ใน 5 เปนเพศหญิง วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กลุมตัวอยางสวนมากเปนครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และประถมศึกษา (รอยละ
46.0 และ 37.8 ตามลําดับ) มีประสบการณการสอนไมเกิน 10 ป มากที่สุด (รอยละ 50.0)
บุคลากรสวนมาก เคยอบรมเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน 1-2 ครั้ง (รอยละ 43.6) และ เคย
มีสวนรวมในการกําหนดปญหาการวิจัย 1-2 ครั้ง (รอยละ44.0) มีความสนใจในการทําวิจัยในชั้น
เรียนระดับปานกลาง (รอยละ 44.2) และเชื่อวาสามารถกําหนดปญหาการวิจัยได (รอยละ 49.6) มี
ความเขาใจในขั้นตอนการทําวิจัยเปนอยางดี (รอยละ 62.2) เคยพัฒนาเครื่องมือในการทําวิจัยของ
ตนเอง 1-2 ครั้ง (รอยละ 43.8) เคยมีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูลการวิจัย 1-2 ครั้ง (รอยละ 46.5)
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ผลการศึกษาปจจัยดานภูมิหลังของบุคลากรดานการวิจัยในชั้นเรียน พบวา ในภาคเรียนที่
ผานมาบุคลากรสวนใหญเคยทดลองสรางสื่อและวิธีสอนใหม ๆ 1-2 ครั้ง (รอยละ 67.8) เคยใชวิธี
ประเมินผลมากกวา 3 วิธีรวมกัน 1-2 ครั้ง (รอยละ 52.5) และสวนใหญเคยแกปญหาการสอนดวย
การวิจัยมาแลว 1-2 ครั้ง (รอยละ 70.5) เมื่อสอบถามถึงความมั่นใจในการทําวิจัยในชั้นเรียนให
สําเร็จ สวนใหญมีความมั่นใจอยูที่ระดับ 40-60% (รอยละ 35.6) และเกือบทั้งหมดใหความสนใจใน
การเขารวมการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน (รอยละ 80.9)
การศึกษาความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปญหา และความตองการเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้น
เรียน ศึกษาจากปจจัย ดานความรูในการทําวิจัย ดานการสนับสนุน ดานงบประมาณ และดาน
ปญหาทั่วไปในภาพรวม โดยใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น พบวา ปจจัยที่บุคลากรใหความสําคัญ
มากที่สุด คือดานงบประมาณในการทําวิจัยในชั้นเรียน กลาวคือตองการใหจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการทําวิจัยอยางเพียงพอ รองลงไปไดแก ดานปญหาทั่วไปในภาพรวม กลาวคือ ปญหา
เรื่องความมุงมั่นตั้งใจที่จะทําวิจัยใหสําเร็จ ดานความรูในการทําวิจัยในชั้นเรียน กลาวคือ ตองการ
ใหมีการสงเสริมการนําผลการวิจัยไปใชจริง และดานการสนับสนุน กลาวคือ ตองการใหมีการ
กําหนดทิศทางการสนับสนุนการทําวิจัยอยางชัดเจน เปนรูปธรรม (คาเฉลี่ย = 3.95, 3.93, 3.90 และ
3.79 ตามลําดับ)
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคที่จะกอใหเกิดทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา
บุคลากรประมาณ 2 ใน 3 (รอยละ 67.8) เห็นวาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องความรูเรื่อง
เทคนิควิธีการสอนใหมๆ และเทคนิคที่ใหมีการจัดฝกอบรมโดยวิทยากรอยางตอเนื่อง (รอยละ 63.8)
บุคลากรรอยละ 59.6 เห็นวาควรจัดอบรมความรูดานเทคนิคการสรางสื่อการเรียนการสอน
ผลการศึกษาความคิดเห็นดานเทคนิคที่จะชวยใหการทําวิจัยในชั้นเรียนประสบความสําเร็จ
พบวา บุคลากรรอยละ 71.6 ตองการใหมีสนับสนุนการเขียนโครงการวิจัย(Proposal) ใหเสร็จเพื่อ
นําไปดําเนินการวิจัยตอ บุคลากรรอยละ 67.6 ตองการใหมีการสงเสริมแหลงคนควาขอมูล เชน
หองสมุด คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต บุคลากรรอยละ 57.5 ตองการใหมีการติดตามงานโดยมีพี่
เลี้ยง(ผูเชี่ยวชาญ) นัดพบเปนระยะ ๆ

ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรตอเทคนิควิธีที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะการทํา
วิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้ไดทําการศึกษาใน 2 ประเด็น คือ
1. เทคนิคที่ควรนํามาใชเพื่อกอใหเกิดทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน บุคลากรมีความ
คิดเห็นในดานเทคนิคที่จะกอใหเกิดการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน โดย 3 อันดับแรก ไดแก
1) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคนิควิธีการสอนใหม ๆ 2) ฝกอบรมโดยมีวิทยากรมาใหการ
อบรม และ 3) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการสรางสื่อการเรียนการสอน
2. เทคนิคที่จะชวยใหการทําวิจัยในชั้นเรียนประสบความสําเร็จ บุคลากรมีความคิดเห็น
ในดานเทคนิคที่จะชวยใหการทําวิจัยในชั้นเรียนประสบความสําเร็จ โดย 3 อันดับแรก ไดแก 1)
การเขียนโครงการวิจัย (Proposal) ใหเสร็จเพื่อนําไปดําเนินการวิจัยตอ 2) การสงเสริมแหลงคนควา
ข อ มู ล เช น ห อ งสมุ ด คอมพิ ว เตอร แ ละอิ น เทอร เ น็ ต และ 3) การติ ด ตามงานโดยมี พี่ เ ลี้ ย ง
(ผูเชี่ยวชาญ) นัดพบเปนระยะๆ
ผลการศึกษาขอเสนอแนะเพื่อเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน
จากแบบสอบถามปลายเปด สรุปไดวา บุคลากรเสนอประเด็นตาง ๆ สามารถสรุปไดเปน 2 ดาน
ดังตอไปนี้

ดานการบริหาร
สถานศึกษาควรวางแผนดานการวิจัยตั้งแตตนเทอม โดยมีหนวยงานวิจัยที่รับผิดชอบ
โดยตรง และใชผลงานวิจัยประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางจริงจัง เพื่อใหเกิดแรงจูงใจ
ในการทํางานวิจัย สนับสนุนทุนสําหรับการทําวิจัย อุปกรณ เครื่องมือในการทําวิจัย ตลอดจนแหลง
ค นควาข อมู ลอย า งเพี ย งพอ
ตลอดจนจัด สรรเวลาเพื่ อ ให สามารถทํ าวิจั ย ไดอยา งตอเนื่อ ง
นอกจากนั้น ผูบริหารควรรับรูปญหาที่แทจริง เพื่อใชประกอบการพิจารณาทุนวิจัย มีการติดตาม
ประเมินผลงานวิจัยอยางจริงจัง มีการมอบรางวัลสําหรับงานวิจัยที่ดี และมีแหลงเผยแพรผลงานวิจัย
สูภายนอก และใหโอกาสไปศึ กษาดูงานการทําวิจัย และการนํ าผลการวิจั ยไปใชประโยชนใ น
สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ และสิ่งที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องคือ การสรางความตระหนัก
ใหครูเห็นประโยชนและความสําคัญของการวิจัย และเริ่มตนทํางานวิจัยเสียตั้งแตวันนี้
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ดานการจัดฝกอบรมเสริมทักษะ
บุคลากรบางสวนยังขาดความรูความเขาใจในการทําวิจัย จึงจําเปนตองจัดฝกอบรม
อยางตอเนื่อง และมีการติดตามผลโดยครูพี่เลี้ยง (ผูเชี่ยวชาญ) อาจมีผลงานวิจัยระดับชาติ หรือ
ยกตัวอยางครูที่เคยทํางานวิจัยแลวประสบความสําเร็จอยางดี ในสาขาวิชาตาง ๆ ใหครูไดดูเปน
แบบอยาง และควรจัดการฝกอบรมใหความรูในเรื่องของการคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ หรือเทคนิค
การสอนอื่น ๆ ที่หลากหลาย ในงานวิจัยบางเรื่อง ควรมีการพัฒนารวมกัน ทํางานเปนทีม อาจ
จัดทําเปนการวิจัยนักเรียนในแตละระดับชั้น และคณะครูรวมกันระดมสมองเพื่อรวมกันพัฒนา ซึ่ง
นาจะไดผลดีมากกวาการทําวิจัยแบบคนเดียว หรือตางคนตางทํา
ขอเสนอแนะตาง ๆ เหลานี้เปนเสียงสะทอนจากบุคลากรทางการศึกษาที่ตองการให
การวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาและเกิดประโยชนทั้งตอตัวผูทําวิจัย และตอตัวนักเรียน ซึ่งการจะพัฒนา
ได นั้ น ต อ งเริ่ ม ต น ทํ า งานวิ จั ย เสี ย ตั้ ง แต วั น นี้ และพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง รู ป แบบ กระบวนการวิ จั ย
จนสามารถใชการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนไดจริง ซึ่งสิ่งเหลานี้ตองอาศัยประสบการณแทบ
ทั้งสิ้น

อภิปรายผล
ผลการศึกษา พบวา บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสวนมากสนใจที่จะเขารวมการฝกอบรม
วิจัยในชั้นเรียนทั้ง ๆ ที่เคยอบรมมาแลวอยางนอย 1-2 ครั้ง ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรยังไมแนใจ
วาจะสามารถระบุปญหาที่จะทําวิจัยไดอยางถูกตอง แตไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนและการนําไปใชแกไขปญหาการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ระบุใหอาจารยตองทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การศึกษาภูมิหลังของบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน พบวา บุคลากรสวนใหญมคี วาม
สนใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน มีความเขาใจขั้นตอนการทําวิจัยในชั้นเรียน เคยมีสวนรวมในการ
วิเคราะหขอมูลวิจัย เคยมีประสบการณการสรางเครื่องมือวิจัยของตนเอง ซึ่งถือเปนพัฒนาการของ
บุคลากรทางการศึกษาซึ่งในอดีตนั้นยังไมคอยมีความรูและประสบการณเหลานี้ ทําใหเห็นความ

แตกตางในงานวิจัยของ พีระวัฒน วงษพรม (2533) ที่ศึกษาถึงสภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 10 พบวา สาเหตุของปญหา
และอุปสรรคในการทําวิจัยในชั้นเรียน อันดับแรกสุด คือ ครูขาดความรูความเขาใจ ขาดทักษะใน
การดําเนินงานวิจัย การใชสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล อันเนื่องมาจากการไมเคยไดรับการฝกอบรม
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนมากอน และแตกตางจากงานวิจัยของ พันธณีย วิหคโต (2536) ที่ได
ศึก ษาสภาพป ญหาแนวทางการพัฒนาและใชนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครูใ น
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา พบว า ครู มี ค วามรู ใ นการวิ จั ย น อ ยมากหรื อ ไม มี ค วามรู เ ลย ไม เ ข า ใจ
กระบวนการขั้ น ตอนที่ ถูก ต อ ง ไม มั่ น ใจในการเก็บ รวบรวมข อ มูล และเห็ น ความแตกต า งใน
งานวิจัยของ วีรพล ฉลาดแยม (2544) ที่พบวา ครูประถมศึกษายังมีทักษะในการทําวิจัยอยูในระดับ
“นอย” โดยเฉพาะทักษะดานการออกแบบการวิจัย การวิเคราะหขอมูล และการสรางเครื่องมือใน
การวิจัย
การศึกษาปญหา และของบุคลการเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน ใน 4 ดาน พบวาบุคลากร
มีความตองการดานงบประมาณในการทําวิจัยในชั้นเรียน เปนอันดับแรก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ลัสดา กองคํ า (2541) ที่ พบว า ครูโรงเรีย นมัธยมศึก ษาขนาดใหญ สั งกัดกรมสามัญศึก ษา 83
จังหวัดขอนแกน สวนมากทําวิจัยโดยใชงบประมาณสวนตัว จึงเปนผลใหมีครูทํางานวิจัยในชั้น
เรียนนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ สายศิลป สายืน (2544) ที่ศึกษาถึงปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัย
ในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลําภู พบวา ปจจัย
ที่สําคัญตอการทําวิจัยในชั้นเรียน คือ ปจจัยดานงบประมาณสนับสนุน และวัสดุอุปกรณในการทํา
วิจัย ดังนั้น สถานศึกษาควรใหความสําคัญการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยจัดใหมีแผนงานและจัด
งบประมาณเฉพาะดานการวิจัย
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับเทคนิคที่ควรนํามาใชเพื่อกอใหเกิดทักษะการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา บุคลากรสวนใหญตองการใหจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคนิค
วิธีการสอนใหม ๆ เปนลําดับแรก เพื่อจะไดนําวิธีการสอนใหม ๆ ที่ไดจากการอบรมไปทดลองใช
ในการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประภัสสร วงษดี (2551) ที่ศึกษากระบวนการ
และการใชผลผลิตการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูนักวิจัยในโรงเรียนประถมศึกษา พบวา ครู
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นักวิจัยมักจะเลือกหัวขอการทําวิจัยที่สามารถประยุกตใชในการสอนได โดยครูนักวิจัยสวนใหญจะ
ถนัดในเรื่องการพัฒนาวิธีสอน และสื่อการสอน เปนพิเศษ การอบรมดานเทคนิควิธีการสอนใหมๆ
นอกจากจะชวยใหครูมีเทคนิควิธีการสอนมากขึ้น ยังอาจสงผลใหครูสามารถทําการวิจัยในชั้นเรียน
ไดมากขึ้นอีกดวย

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. การสอบถามขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อใหไดขอมูลครบทุกโรงเรียนที่ไดออกแบบไว
ควรมีการติดตาม หากมีขอขัดของอาจตองเพิ่มการจัดสงในโรงเรียนอื่น ๆ
2. การวิ เ คราะห แบบสอบถาม ควรมี ก ารแยกระหวางสั ง ฆมณฑล เพื่อ จะไดส ามารถ
วิเคราะหเปรียบเทียบกันระหวางสังฆมณฑลได
3. ควรมีการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนที่บริหารงานโดยสังฆมณฑล และที่
บริหารงานโดยบานนักบวช
4. การศึกษาครั้งนี้มีระยะเวลาที่จํากัดมาก ผลการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห และ
การสรุปจึงเปนไปตามขอจํากัดนั้น

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาสภาพป จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นในโรงเรี ย นคาทอลิ ก ที่
บริหารงานโดยฆราวาส ในโอกาสตอไป
2. เมื่อไดศึกษาครอบคลุมทั้งหมดของโรงเรียนคาทอลิกแลวจะทําใหเห็นถึงสภาพความ
เปนจริงของการวิจัยในชั้นเรียน ที่อาจมีปจจัยมาจากการบริหารงาน หรือจากปจจัยอื่น ๆ
3. นํา ผลที่ไ ด จ ากสภาพปจ จุบั น มาพิจ ารณาทํ า เป น หลัก สูต รการอบรมเพื่อต อ ยอดองค
ความรูดานการวิจัยในชั้นเรียน ใหเหมาะสมกับแตละโรงเรียนที่มีความพรอมที่แตกตางกัน
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1.1 รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี จันทรชลอ

1.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสพล มีเจริญ

1.3 อาจารย ดร.วัชนีย เชาวดํารงค

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. คณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

บาทหลวงวุฒชิ ัย อองนาวา
บาทหลวงวิรัช นารินรักษ
บาทหลวง ดร. ออกัสติน ปโตโย
มุขนายกวีระ อาภรณรัตน
บาทหลวง ดร.ลือชัย ธาตุวิสัย
บาทหลวงเจริญ วองประชานุกูล
นายพีรพัฒน ถวิลรัตน
นายพิเชษฐ รุง ลาวัลย
นายทวีศักดิ์ เดชาเลิศ
นายมนตสิงห ไกรสมสุข
นางสาวทิพอนงค รัชนีลัดดาจิต
นางสาวสุจิตตรา จันทรลอย
นางสาวอิสรีย กิจสวัสดิ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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5 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน...............................................................................
สิ่งที่สงมาดวย
1. แบบสอบถาม เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน
สําหรับครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก
จํานวน 25 ฉบับ
2. ซองสีน้ําตาลสําหรับสงแบบสอบถามกลับมายังศูนยวิจัยฯ จํานวน 1 ซอง
ตามที่ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประสงคที่จะทําการวิจัยเรื่อง
แนวทางการพั ฒ นาทั ก ษะการทํา วิ จัย ในชั้ น เรี ย น สํ าหรับ ครูโ รงเรี ย นในเครือ คาทอลิก โดยคณะวิ จั ย
ประกอบดวย บาทหลวงวิรัช นารินรักษ นายพิเชษฐ รุงลาวัลย และนางสาวลลิตา กิจประมวล
ในการนี้ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ใครขอควาอนุเคราะหเก็บ
ขอมูลจากครูผูสอนในโรงเรียนของทาน เพื่อประกอบการทํางานวิจัยเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ใครขอความกรุณา
นําสงแบบสอบถามที่กรอกขอมูลแลวมายังศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ภายในวั น ที่ 1 ธั น วาคม 2551 เพื่ อ ให ทั น กั บ เงื่ อ นไขด า นเวลา โดยมอบหมายให น างสาวลลิ ต า
กิจประมวล เปนผูประสานงานในเรื่องดังกลาว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวยและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ
g
(บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ/
ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม
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วิทยาลัยแสงธรรม
แบบสอบถาม
แนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจยั ในชั้นเรียน สําหรับครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพความเป น จริ ง ป ญ หาและ
อุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
โรงเรียนในเครือคาทอลิก การตอบนี้ไมมีผลใดๆ ตอทาน ผูวิจัยจะเก็บเปนความลับและใชขอมูล
เพื่อการวิจัยเทานั้น กรุณาอานและตอบตามสภาพหรือความเห็นที่แทจริง แบบสอบถามนี้แบงเปน
4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4

สภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ประสบการณเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
ปญหา ความตองการของครูเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน

นิยามศัพท
การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) กระบวนการที่ครูคนควาเพื่อแกปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ เปนรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนการวิจัยที่
มุงแกปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาเปนครั้ง ๆไป หรือเปนเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชวงระยะเวลาใดเวลา
หนึ่ง ผลการวิจัยในชั้นเรียนที่คนพบนี้ไมสามารถนําไปใชอางอิงกับกลุมอื่นได
ขอขอบคุณคุณครูทกุ ทานที่ใหความรวมมือ

แบบสอบถาม
แนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจยั ในชั้นเรียน สําหรับครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาอานขอความตอไปนี้แลวตอบโดยทําเครื่องหมาย √ ในชอง หรือเติมขอความตามสภาพความ
เปนจริง
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ ............................ป
3. การศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
4. ประสบการณการสอน.............................ป
5. จํานวนชั่งโมงที่สอน/สัปดาห..................ชั่วโมง/สัปดาห
6. ภาระงานอื่นนอกจากการสอน.................ชั่วโมง/สัปดาห
7. ตําแหนงหนาที่ในโรงเรียน
ผูสอน
หัวหนากลุมสาระ อื่นๆ..........................................
8. ระดับชั้นที่สอน
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตอนที่ 2 ประสบการณเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
คําชี้แจง กรุณาอานขอความตอไปนี้แลวตอบวาทานมีประสบการณเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนในประเด็น
ตอไปนี้อยางไร โดยทําเครื่องหมาย √ ในชอง หรือเติมขอความตามสภาพความเปนจริง
9. การอบรมเกี่ยวกับการทําวิจัย
ไมเคย
1-2 ครั้ง
3-4 ครั้ง
5-6 ครั้ง
7 ครั้งขึ้นไป
10. การมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาวิจัย
ไมเคย
1-2 ครั้ง
3-4 ครั้ง
5-6 ครั้ง
7 ครั้งขึ้นไป
11. ความสนใจทําวิจัยในชั้นเรียน
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
12. ความสามารถในการระบุปญหาที่จะทําวิจัยได
ระบุปญหาไมถูก
ไมแนใจวาระบุไดถูกตอง
ระบุปญหาวิจัยไดถูกตอง
13. ความเขาใจขั้นตอนการทําวิจัย
ไมเขาใจ
ไมแนใจ
เขาใจขั้นตอนวิจัย
14. ประสบการณการสรางเครื่องมือวิจัยของตนเอง
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ไมเคย
1-2 ครั้ง
3-4 ครั้ง
5-6 ครั้ง
7 ครั้งขึ้นไป
15. การมีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูลวิจัย
ไมเคย
1-2 ครั้ง
3-4 ครั้ง
5-6 ครั้ง
7 ครั้งขึ้นไป
16. โดยเฉลี่ยใน 1 ภาคเรียน ทานสรางสื่อหรือทดลองวิธีสอนวิธีใหม ดวยตนเอง
ไมเคย
1-2 ครั้ง
3-4 ครั้ง
5-6 ครั้ง
7 ครั้งขึ้นไป
17. โดยเฉลี่ยใน 1 ภาคเรียน ทานประเมินผลการสอนโดยใชวิธีการวัดมากกวา 3 วิธีรวมกัน
ไมเคย
1-2 ครั้ง
3-4 ครั้ง
5-6 ครั้ง
7 ครั้งขึ้นไป
18. โดยเฉลี่ยใน 1 ภาคเรียน ทานแกไขปญหาการสอนดวยการวิจัยในชั้นเรียน
ไมเคย
1-2 ครั้ง
3-4 ครั้ง
5-6 ครั้ง
7 ครั้งขึ้นไป
19. หากตองทําวิจัยในชั้นเรียนทานมั่นใจวาสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนไดสําเร็จเพียงใด
≤ 20 %
21-40 %
41-60 %
61-80 %
80 % ขึ้นไป
20. หากมีโครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียนทานจะเขารวมโครงการหรือไม
ไมแนใจ
เขารวม
ไมขารวม เพราะ....................................................

ตอนที่ 3 ปญหา ความตองการของครูเกี่ยวกับการทําวิจัยในชัน้ เรียน
คําชี้แจง ใหพิจารณาวาหากตัวทานจะทําวิจัยตองการการพัฒนาทักษะและความชวยเหลือสนับสนุนในดานตางๆ
ตอไปนี้เพียงใด โดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชองทางขวามือที่ตรงกับความตองการของทาน ใชเกณฑการ
พิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

ตองการมากที่สุด
ตองการมาก
ตองการปานกลาง
ตองการนอย
ตองการนอยที่สุด

ประเด็น

ระดับความ
ตองการ
5 4 3

2

1

1. ดานความรูในการทําวิจยั ในชั้นเรียน โดยจัดอบรมเพิ่มพูนความรู
เกี่ยวกับการทําวิจยั ทานมีความตองการในประเด็นตอไปนี้เพียงใด
1.1 การเลือกและกําหนดปญหาในการทําวิจัยในชั้นเรียน
1.2 ระเบียบวิธีการทําวิจัย
1.3 วิธีการคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต และการอางอิง
1.4 การเขียนโครงการวิจัย
1.5 การดําเนินการวิจัย
1.6 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
1.7 เครื่องมือและการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
1.8 การสรุปผล การเขียนรายงานการวิจัย
1.9 การนําผลการวิจัยไปใช
1.10 การเผยแพรผลการวิจัย
2. ดานการสนับสนุน
2.1 การจัดตั้งศูนยวิจัยเปนหนวยงานกลางของสังฆมณฑลเพื่อประสานงานกับ
โรงเรียนตาง ๆ
2.2 การจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูทําวิจัยและผูรับผิดชอบ
ดานการวิจัย
2.3 การกําหนดทิศทางสนับสนุนการทําวิจัยอยางชัดเจน
2.4 การกําหนดใหผลงานวิจัยในชั้นเรียนเปนผลงานทางวิชาการที่สําคัญที่สุด
ในการพิจาณาความดีความชอบและขอเลื่อนตําแหนง
2.5 การสนับสนุนใหมีการนําผลงานวิจัยมาใชในการปฏิบัติงานโดยมีผูบริหาร
ควบคุมดูแล
2.6 การสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยชั้นเรียน
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5 4 3

2

1

3. ดานงบประมาณในการทําวิจัยในชั้นเรียน
3.1 การจัดงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย
3.2 การจัดงบประมาณสนับสนุนการวิจัยใหเปนงบประมาณเฉพาะไมจัดรวม
กับงานดานอื่นๆ
3.3 จัดหาแหลงทุนอื่นๆ เพื่อการทําวิจัยในชั้นเรียนแกผูทําวิจัย
4. ปญหาทั่วไปในภาพรวม
4.1 เวลาสําหรับการทําวิจัย
4.2 การสนับสนุนจากผูบริหาร
4.3 การสนับสนุนทุนสําหรับทําวิจัย
4.4 ความรูในการทําวิจัย
4.5 แหลงคนควาขอมูลเพื่อการทําวิจัย
4.6 ความมุงมั่นตั้งใจที่จะทําวิจัยใหสําเร็จ
4.7 สภาพแวดลอมและครอบครัว

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชัน้ เรียน
คําชี้แจง ใหทานพิจารณาประเด็นที่คิดวาเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยทํา
เครื่องหมาย √ ในชอง หรือเติมขอความตามความคิดเห็นของทาน
1.

โปรดเลือกเทคนิคที่ควรนํามาใชเพื่อกอใหเกิดทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
ฝกอบรมโดยมีวิทยากรมาใหการอบรม
ทําวิจัยในชั้นเรียนโดยมีพี่เลี้ยง (ผูเชี่ยวชาญ) ดูแลใหคําแนะนําขณะทํา
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการสรางสื่อการเรียนการสอน
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคนิควิธีการสอนใหม ๆ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทําวิจัย
(อบรมการใชโปรแกรมทางสถิติ และการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการสืบคนและการอางอิง)
อื่นๆ โปรดระบุ...............................................................................................................

2.

โปรดเลือกเทคนิคที่จะชวยใหการทําวิจัยในชั้นเรียนประสบความสําเร็จ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
การเขียนโครงการวิจัย (Proposal) ใหเสร็จเพื่อนําไปดําเนินการวิจัยตอ
การติดตามงาน โดยมีพี่เลี้ยง (ผูเชี่ยวชาญ) นัดพบเปนระยะๆ
การรายงานใหผูบังคับบัญชารับทราบและติดตามผล
การสงเสริมแหลงคนควาขอมูล เชน หองสมุด คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
อื่น ๆ โปรดระบุ ...................................................................................................................

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.

ขอขอบคุณคุณครูทุกทานที่ใหความรวมมือ
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
E-mail : picheat@su.ac.th
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1. หัวหนาโครงการวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ทํางาน

นายพิเชษฐ รุง ลาวัลย
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
20 ม.6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
E-mail: picheat@su.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

- อักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร)
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

การทํางานปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่ประจําวิทยาลัยแสงธรรม
- รองผูอํานวยการศูนยวิจยั คนควาศาสนาและวัฒนธรรม
ผลงานการตีพมิ พเผยแพร
พิเชษฐ รุงลาวัลย, ร.ต.ต.หญิง ดร.นิดาพรรณ สุรีรัตนันท และ ดร.วัชนีย เชาวดํารงค. (2551).
การศึกษาความตองการดานคุณธรรมจริยธรรม สํากรับหลักสูตรดานคอมพิวเตอรใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา. งานประชุ มวิช าการ เปด ขอบฟ าคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม . โรงแรม
แอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ : ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม.
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2. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

บาทหลวงวิรัช นารินรักษ
คณบดีคณะศาสนศาสตร
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
E-mail : wirat@saengtham.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

Licence

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา)
คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
Theology
U. Urbaniana, Italy.

3. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

นางสาวลลิตา กิจประมวล
หัวหนาแผนกสารสนเทศ
ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
E-mail : lalita@saengtham.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

ศาสนศาสตรบัณฑิต (คริสตศาสนศึกษา)
คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
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