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 “วิจัยแผนเดียว” กับคุณภาพการอาชีวศึกษา 
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บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ในมาตรา 32 ได
กําหนดใหมีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้น โดยเปนหนึ่งในสี่องคกรหลักที่เปนคณะบุคคลในรูปของคณะกรรมการ
ทําหนาที่ตาม มาตรา 34 และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดรับการจัดต้ังขึ้นโดยพัฒนามาจากกรม
อาชีวศึกษาเดิม ในเชิงของโครงสรางระบบราชการถือวาไดมีการยกฐานะของหนวยงานที่รับผิดชอบการอาชีวศึกษา
ของประเทศใหสูงขึ้นแลว ทําใหมีความคาดหวังในคุณภาพของการอาชีวศึกษาของไทยมากขึ้นดวย สวนการพัฒนา
คุณภาพของการอาชีวศึกษาก็ไดมีการพยายามที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้นกวาเดิมเพื่อใหสอดคลองกับ
เจตนารมณของกฎหมายที่ยกฐานะของหนวยงานรับผิดชอบและความคาดหวังของประชาชนจากการปฏิรูประบบ
ราชการ และ “วิจัยแผนเดียว” เปนประการหนึ่งที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตองการใหเปนเสนทางสู
คุณภาพการอาชีวศึกษา โดยหวังใหมี “ครูนักวิจัย” เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ทําหนาที่สอน จึงไดมี
การใหความหมายของ การวิจัยแผนเดียววาเปนอยางเดียวกับ “การวิจัยในช้ันเรียน” ซึ่งมีลักษณะเปนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนตรงกับภาษาอังกฤษวา “Classroom Action Research” แตที่เรียกวาวิจัยแผนเดียวนั้น หมายถึง 
ในชวงของการทําวิจัยหรือในการเรียนการสอนแตละครั้งจะมีการบันทึกอยางเปนระบบภายในหนาเดียว นี่คือที่มาของ
คําวา “วิจัยแผนเดียว” มิใชหมายถึงงานวิจัยที่มีการเขียนรายงานการวิจัยเพียงแผนเดียว หรือไมไดหมายความวาบันทึก
หนึ่งแผนคืองานวิจัยทั้งหมด (สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: 2547, 
หนา 7) 
 คุณภาพการอาชีวศึกษา วัดไดจากผลงานการดําเนินงาน ซึ่งแบงไดเปน 2 ประการ ไดแก คุณภาพผลงานที่
แสดงถึงความเปนเลิศ (Excellent) และคุณภาพผลงานที่แสดงถึงความสอดคลองกับความตองการ (Fit to the Needs) 
ซึ่งความตองการแบงออกเปน 2 ประการ ไดแก ความตองการของบุคคล (Individual Needs)  และความตองการของ
สังคม (Social Needs) การดําเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพของการอาชีวศึกษาในสวนของการเรียนการสอนโดยเนน
ใหผูสอน (หมายถึง ครูและคณาจารย) ทําการวิจัยในชั้นเรียนนั้นเปนการพยายามสรางคุณภาพการปฏิบัติการของ
บุคลากรที่รับผิดชอบการเรียนการสอนสอนในสถานศึกษาโดยนําเอาความกาวหนาทางอาชีพ การเลื่อนตําแหนงงาน 
และตําแหนงวิชาการสูงขึ้นเปนแรงจูงใจใหมีการทําวิจัย ความมุงหวังที่จะหาองคความรูเพื่อแกปญหาในการทํางาน
อยางแทจริงตามหลักการของการวิจัยแผนเดียวนั้นดูเหมือนจะมีความสําคัญนอยกวา ผูวิจัยจึงทําวิจัยเพื่อนําผลไปใชใน
การสรางความกาวหนาในอาชีพหรือทําวิจัยตามกระแสความกดดันจากผูบริหารเพื่อการประเมินผลงานมากกวาความ
ตองการใฝรูและแสวงหาความรูตามกระบวนการวิจัย ทั้งนี้มาจากกระบวนการและวิธีการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นหรือการเลื่อนตําแหนงนั้นสามารถนําการวิจัยแผนเดียวนี้ไปพัฒนาและใชเปนผลงาน
ได ซึ่งจะทําใหมีจํานวนบุคลากรที่มีตําแหนงสูงเพิ่มขึ้นและใชเปนตัวช้ีวัดคุณภาพของหนวยงานวามีคุณภาพสูงตาม
จํานวนบุคลากรตําแหนงสูงไปดวย ถาตัวช้ีวัดคุณภาพเปนตามที่กลาวมาจะสรางความคลางแคลงใจในคุณภาพได 
รวมทั้งการสรางกระแสของวัฒนธรรมทางวิชาการใหมีการวิจัยในช้ันเรียนจึงเปนแรงกดดันใหกับบุคลากรใน
สถานศึกษาโดยเฉพาะ ครู คณาจารย และผูบริหารสถานศึกษาอยางมาก ถาพิจารณาตาม มาตรา 4 ของ พ.ร.บ. 
การศึกษาแหงชาติ แลว “ครู” หมายความวา “บุคคลกรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอนและสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน” ซึ่งไมกลาวถึงการวิจัยไวในหนาที่ของครู แต
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ไดกลาวไวในความหมายและหนาที่ของ “คณาจารย” ซึ่งหมายความวา “บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักดานการสอนและ
การวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาของรัฐและของเอกชน” และ ผูบริหารสถานศึกษา หมายความวา 
“บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแตละแหงทั้งของรัฐและเอกชน” การนําความหมายของ “ครู” 
“คณาจารย” และ “ผูบริหารสถานศึกษา” ตามกฎหมายมากลาวอางเพียงเพื่อจะนําไปสูการพิจารณาถึงภาระหนาที่และ
ขีดความสามารถในการทําการวิจัยของ ครู คณาจารย และผูบริหารสถานศึกษาเหลานั้น ถาเขาเหลานั้นมีความจําเปนที่
ตองทําวิจัย การจะทําวิจัยใหไดดีนั้นจําเปนตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง และคุณภาพอาชีวศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหดี
ขึ้นไดดวยการวิจัยอยางไร บทความนี้จะแสดงถึงคําตอบของคําถามดังกลาว 
ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย 

กฤษมันต (2538: หนา 66) ไดกลาวถึงการวิจัยทางดานอาชีวศึกษาสามารถแบงประเภทของการวิจัยออกได
เปน 4 ประเภทใหญๆ ไดแก 
 1. Basic Research เปนการศึกษาเพื่อคนหาความรูอยางเปนระบบตามระเบียบวิธีวิจัย โดยไมคํานึงวาความรู
นั้นจะนําไปใชอะไร อยางไร เปนการแสวงหาความรูใหมทั้งที่เปนความรูใหมที่ไมเคยมีมากอนและการสรางองค
ความรูใหมจากฐานความรูเดิม 
 2. Applied Research เปนการศึกษาตอเนื่องจากองคความรูที่มีอยู ซึ่งอาจจะไดมาจาก Basic Research หรือ
เปนความรูที่ยอมรับกันอยูทั่วไปแลวนําความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชนในสถานการณที่สรางขึ้น หรือสถานการณที่
เปนอยูเพื่อสังเกตผลและตรวจสอบผลของการนําองคความรูไปใช 
 3. Research and Development (R&D) การวิจัยและพัฒนาประเภทนี้เนนการดําเนินการเพื่อศึกษาใหเกิดผล
ผลิตออกมาอยางเปนระบบและมีการตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงานและผลผลิตในกระบวนการใหไดตามมาตรฐาน 
ที่ยอมรับ เชน การผลิตตําราวิชาการ และวัสดุทั้งประเภทสิ่งพิมพ และไมใชสิ่งพิมพ เพื่อการเรียนการสอนโดย
ปฏิบัติการดําเนินงานประเภทนี้จะใชเวลา คาใชจายสูงมากบางครั้งเกินกวาที่บุคคลเพียงคนเดียวจะสามารถกระทําได 
การใชทีมงานเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาจึงจําเปนในโครงการใหญๆ ที่ตองการผลอยางแนนอนและตรวจสอบได 
 4. Action Research เปนการศึกษาเพื่อหาคําตอบหรือความรูเฉพาะเรื่องเฉพาะกลุม เพื่อนําไปปฏิบัติหรือ
แกปญหา ผลการศึกษาอาจจะไมสามารถอภิปรายผลครอบคลุมไดทั่วไป หรือนําไปใชกับสถานการณอื่นๆได “วิจัย
แผนเดียว” หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) จัดเปนการวิจัยประเภทนี้ 

ประโยชนของการวิจัยจะชวยใหนักวิชาการ ครู และอาจารยผูสอนวิชาชีพ สามารถตอบคําถามหรือพบแนว
ทางการแกปญหาที่ประสบอยูดังนี้ 
 1. ตอบคําถามแนวทางของการดําเนินงานในกระบวนการเรียนการสอน และการฝกวิชาชีพอยางมั่นใจ 
 2. สามารถประเมินและตรวจสอบโปรแกรมการสอน การปฏิบัติสาขาวิชาที่เปดสอนอยู และกําลังจะเปด
สอนในอนาคต ตลอดจนวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชในกระบวนการการเรียนการสอน และรายงานผลไดอยางเปน
ระบบตามระเบียบวิธีการที่เปนที่ยอมรับ 
 3. ผลการวิจัยจะชวยใหมีองคความรูทางการเรียนการสอนวิชาชีพที่สอดคลองกับการดําเนินการของภาค
ธุรกิจ ทําใหเกิดความเขมแข็งจากฐานของความรูที่คนพบกับการดําเนินการของภาคธุรกิจที่จะสนับสนุนกิจการของ
การศึกษาได  
 4. ผลการวิจัย หรือการทําวิจัยจะเปนหนาตางใหมองเห็นชองทางของการดําเนินงานสราง Vision ใหเกิดขึ้น
และยังเปนแบบจําลองเพื่อสรางแนวทางการพัฒนา หรือเปนนวัตกรรมทางอาชีวะและเทคนิคศึกษาที่ไดรับการสราง
ขึ้นจากการวิจัย 
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 5. การวิจัยจะเปนการพัฒนาคุณคาของทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนอาชีพ การวิจัยอาจจะทํา
ใหคนพบทฤษฎีใหมๆ ในการฝกอาชีพ หรือยืนยัน และขยายขอบเขตของทฤษฎีที่มีอยูแลวใหกวางขวางและลึกซึ้งขึ้น 
 Freeland (2000) ไดช้ีใหเห็นถึงประโยชนของงานวิจัยทางดานอาชีวศึกษา (Vocational/technical Education)
และ อาชีพศึกษา (Career Education) ดังนี้ 
 1. สรางความเขาใจถึงผลประโยชนเมื่อเทียบกับการลงทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปการศึกษา (เนนใน
สหรัฐอเมริกา แตสามารถนํามาใชกับประเทศไทยที่กําลังมีการปฏิรูปการศึกษาได) 
 2. นําผลการศึกษาแตละแหงมาวิเคราะหและเปรียบเทียบกันอาจนําไปสูการกําหนดนโยบายทั้งในระดับเขต
การศึกษาและระดับชาติ 
 3. ผลการศึกษาอาจนําไปเปรียบเทียบกับตางประเทศ เพื่อทราบทิศทางของการเตรียมบุคคลากรทางสาย
อาชีพในประเทศตางๆ เนื่องจากการเคลื่อนยายแรงงานในปจจุบันมีการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศดวย 
 4. ทําใหทราบมาตรฐานการศึกษาของตางประเทศที่กําหนดใวสําหรับผูที่จะจบการศึกษาในสายวิชาชีพ 
แนวทางการวิจัยและพัฒนาอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

ถึงแมวาการวิจัยทางดานอาชีวศึกษาจะไมเปนที่แพรหลายและทําการวิจัยกันมาก กอนป ค.ศ. 1960 แตในชวง
เวลานั้นไดมีการศึกษาเพื่อหาทางปรับปรุงคุณภาพของอาชีวศึกษาตามสภาวการณของสังคมในระยะนั้นมาโดยตลอด 
การใชคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการวิเคราะหสภาพการณและอาชีพ
เพื่อการปรับปรุงการฝกอาชีพใหสอดคลองกับความตองการของการจางงานไดมีการกระทํามากอนที่จะเริ่มทําการวิจัย
อยางเปนระบบตามระเบียบวิธีการวิจัย 

การพิจารณาแนวทางการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาโดยมากจะมุงประเด็นความสําคัญไปที่เงินทุนสนับสนุน
การวิจัย ซึ่งหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานอาชีวศึกษาของประเทศตองหาทางใหมีการ
สนับสนุนทุนวิจัยในสาขาอาชีวศึกษาใหมากขึ้น นอกจากนี้องคกรของเอกชนซึ่งมีแนวโนมของการสนับสนุนการให
ทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาทางดานอาชีวศึกษา โดยเอื้อประโยชนซึ่งกันและกันเปนแนวทางเริ่มตนของการดําเนินการทาง
วิชาการเพื่อศึกษาคนควาและวิจัย ถาขาดทุนดําเนินการหรือหาแหลงสนับสนุนการวิจัยไมได ความหวังในการดําเนิน
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาจะมีอุปสรรคและผลงานวิจัยจะไมปรากฏ ทําใหขาดขอมูลในการวางแผนและกําหนด
ทิศทางของการปรับตัวเขาสูสภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาการดําเนินการเพื่อหาทุนและแหลง
สนับสนุนการวิจัยตองเปนการสรางแหลงเงินทุนและหนวยงานผูรับผิดชอบขึ้นอยางเปนทางการ มีกฎหมายหรือ
ระเบียบปฏิบัติที่เปนหลักประกันความมั่นคงและความตอเนื่องของการสนับสนุนในสหรัฐอเมริกามีการออกกฎหมาย
ไดระบุการใชจายเงินเพื่อการวิจัยอาชีวศึกษาอยางชัดเจน 

กฤษมันต (2538: หนา 67) ไดกลาวถึงแนวทางการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาแบงออกไดเปน 3 แนวทางดังนี้ 
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อนําผลไปปฏิบัติและแกปญหาที่ดําเนินอยู (Action–type Research) การวิจัยประเภท

นี้เปนการวิจัยของกลุมผูปฏิบัติ เชน ครู อาจารย ผูบริหาร ศึกษานิเทศก เปนการวิจัยเพื่อตองการผลไปปฏิบัติหรือ
ประยุกตใชกับงานที่กระทําอยูใหเห็นผลอยางรวดเร็ว และ“วิจัยแผนเดียว” ใชแนวทางนี้ 

2. การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) เปนการวิจัยของนักวิชาการ (Scholarly Researchers) ซึ่งตองการศึกษา
และทําความเขาใจกับมูลฐานของปญหาและสิ่งเกี่ยวของของการดําเนินงาน เชน ทางดานจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร 
สังคมศาสตร ที่เปนพื้นฐานของการเรียนการสอน การฝกอาชีพ การมีอาชีพ และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

3. การวิจัยสหศาสตร (Interdisciplinary Research) เปนการศึกษาวิจัยโดยใชฐานความรูหลายสาขาวิชาและ
ผูเช่ียวชาญจากหลายอาชีพที่สวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา เชน เศรษฐศาสตร วิศวกรรมศาสตร การบริหาร
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และการจัดการเปนการศึกษาและวิจัยปจจัยเกื้อหนุนหรือปจจัยถวง ที่มีตอการพัฒนา เชน เศรษฐศาสตร ทําการศึกษา
ความคุมคา และตนทุนของการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ วิศวกรรมศาสตร ศึกษาถึงแนวทางของการใชเทคโนโลยี 
เครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อการผลิต  การบริการและการจัดการ ทําการศึกษาถึงกระบวนการใชขอมูล สารสนเทศ เพื่อการ
ตัดสินใจและดําเนินการ เปนตน 
 Sellin and Grollmann (1999) ไดใหขอสังเกตุวา ถึงแมจะมีการใหคําจํากัดความในประเภทและความหมาย
ของการวิจัยทางดานอาชีวศึกษาอยางชัดเจนแลว ถึงกระนั้นก็ตามการวิจัยในแตละประเทศทั่วโลกก็ยังมีความ
หลากหลายอยูมาก 
 Schmidt (1999) ใหความสําคัญของการวิจัยทางดานอาชีวศึกษาควรมุงไปที่ความสามารถในการจัดการ
ความรู และยุคของสารสนเทศ (Knowledge Management and Information Age) 
 Stead and Harrington (2000) กลาววา “การคิดวาปญหาตางๆ นั้นสามารถแกไขไดอยางอิสระแตผูเดียวเปน
การมองปญหาอยางผูมีสายตาสั้น” เขาสนับสนุนใหมีการวิจัยในระดับนานาชาติ 

ความเคลื่อนไหวในการวิจัยทางดานอาชีวศึกษา มีการพัฒนาแนวทางการวิจัยเพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จนถึงปจจุบันเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาจากหนวยงานตางๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชนเพื่อจุดมุงหมาย
เดียวกัน คือ สรางความเขมแข็งและมั่นคงทางวิชาการในการดําเนินงานกิจการอาชีวศึกษา หรือการฝกอาชีพให
ประชาชนไดมีงานทํามีชีวิตและความเปนอยูท่ีดี สรางคุณคาใหกับสังคมดํารงไวซึ่งความดีงามสงบสุขของสังคมและ
ประเทศชาติ หัวขอทางการวิจัยที่ไดรับการศึกษาคนควาในอดีตและจะยังคงเปนแนวทางของการคนควาตอไป ไดแก 
 1. กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สื่อการสอนวิชาชีพ 
 2. การจัดตั้งและดําเนินงานของคณะกรรมการแรงงานเพื่อศึกษานโยบายแรงงานของชาติในสวนที่สัมพันธ
กับการฝกอาชีพใหสอดคลองกับนโยบายแรงงาน 
 3. การศึกษาในกระบวนการแนะแนวอาชีพ และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหขอมูลวิชาชีพสูประชาชน 
 4. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพแกผูพิการ และดอยสมรรถภาพทางสติปญญา รวมทั้งการสํารวจ จัดหาอาชีพ
ใหกับผูพิการ และสถานศึกษาที่ทําการเรียนการสอนนักศึกษาพิเศษเหลานี้ 
 5. วิชาครูชาง หรือเทคนิควิธีที่ครูวิชาชีพจําเปนตองใชในการเรียนการสอน การพัฒนาเทคนิควิธีของการฝก
ครูชางทั้งหลักสูตรและการสอนเพื่อผลิตครูชาง 
 6. กระบวนการคัดเลือกผูเรียนใหเหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ และกระบวนการเลือกสรรวัสดุ อุปกรณ และ
แนวทางการฝกใหเหมาะกับผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
 7. กระบวนการพัฒนาระบบขอมูลสําหรับสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อใหไดรับขอมูลและเทคนิควิธีใหมๆ ในเชิง
ชางและขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาและการเรียนการสอนของทั้งผูสอนและผูเรียน รวมท้ังเทคนิควิธีการจัด
ฝกอบรมดวย 
 8. การทําทําเนียบนักวิจัย เพื่อการพัฒนาบุคลากร และทําเนียบผูเช่ียวชาญในแตละสาขาดวยการสราง
มาตรฐานวิชาชีพในแตละสาขาตามกระบวนการวิจัย 
 9. การจัดอาชีวะและเทคนิคศึกษาของภาคเอกชน และหนวยงานอื่นๆ นอกจากหนวยงานของรัฐบาลที่ทํา
หนาที่และรับผิดชอบโดยตรงในการฝกอาชีพของประชาชนในประเทศ 

นอกจากนี้ American Vocational Association (AVA) ซึ่งเปนสมาคมวิชาชีพของนักอาชีวศึกษาของ
สหรัฐอเมริกาไดตีพิมพแนวทางของการวิจัยทางดานอาชีวศึกษาไวดังนี้ 

1. การวิจัยพ้ืนฐานทางปรัชญาของอาชีวศึกษา 
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2. กระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพ 
3. กระบวนการเตรียมบุคคลเขาสูอาชีพทั้งระดับชางฝมือจนถึงระดับวิชาชีพ 
4. การปรับปรุงหลักสูตรมัธยมศึกษาในกลุมวิชาชีพและโดยสวนรวม 
5. การพัฒนาโปรแกรมวิชาชีพในการฝกวิชาชีพหลังจากจบชั้นมัธยมปลาย 
6. การแนะแนวอาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ 

คุณสมบัติของผูวิจัยทางดานการอาชีวศึกษา 
 การวิจัยเปนกระบวนการแสวงหาความรูอยางมีระบบ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรซึ่งการ
ดําเนินการตามกระบวนการอยางเครงครัดนั้นเปนเพราะตองการใหผลของการวิจัยถูกตองมากที่สุดและเปนที่เช่ือถือ
ไดมากที่สุดเทาที่จะเปนได ผลของการวิจัยจึงตองไดรับการยืนยันกันหลายๆ ครั้งจนเปนที่แนใจวาถูกตองแลวจึงจะ
สามารถนําไปสรุปเปนทฤษฎีได อยางไรก็ตามถึงแมหลักการและกระบวนการดังกลาวจะเปนการวิจัยแบบเปนทางการ 
(Formal Research) แตการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ก็ยังคงมีหลักการพื้นฐาน
เชนเดียวกันเพียงแตเปาหมายของการดําเนินการวิจัยมีระดับการนําไปใชแตกตางกัน สวนกระบวนการนั้นเหมือนกัน
แตอาจลดขนาดของการดําเนินการและรายละเอียดลงใหเหมาะกับสภาพปญหาเทานั้น การที่จะสามารถทําการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนไดดีนั้น ผูวิจัยควรมีความรูความเขาใจในหลักการและกระบวนการวิจัยแบบเปนทางการใหดี
เสียกอนจึงจะสามารถทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนไดดี หรือกลาวอีกอยางวา จะทําวิจัยในชั้นเรียนไดดีนั้นควร
เขาใจหลักการและกระบวนการวิจัยใหดีกอน มีความเปนไปไดนอยมากที่การวิจัยในชั้นเรียนจะสามารถทําไดโดยผูที่
ไมรูเรื่องระเบียบวิธีวิจัย และการทําวิจัยนั้นผูวิจัยควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีความสามารถเขาใจและใชภาษาของการวิจัยไดอยางถูกตอง 
2. สามารถสืบคนขอมูลและรูจักแหลงขอมูลที่จําเปนในการวิจัยได 
3. สามารถจดจําวิธีการการดําเนินงานตามกระบวนการของการวิจัยไดอยางถูกตอง 
4. สามารถจะบอกกลาวปญหาของการวิจัย (Research Problems) และจุดประสงคของการวิจัยได 
5. สามารถกําหนดสมมติฐานของการวิจัยไดอยางถูกตองตามหลักการและแสดงวิธีการเพื่อสามารถ

ทดสอบสมมุติฐานโดยมีทฤษฎีและหลักการอางอิงได 
6. สามารถที่จะออกแบบการวิจัยเพื่อหาคําตอบหรือทดสอบสมมติฐานได 
7. สามารถดําเนินการวิจัยอยางเปนระเบียบรอบคอบ จนสามารถบรรลุผลตามที่คาดหวังไวได 
8. สามารถสรุปผลการวิจัยจากการคนพบไดอยางถูกตองและตรงตามขอมูลที่ไดมา 
9. มีความสามารถในการสราง ใช และเขาใจเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล และเครื่องมือ ตลอดจนอุปกรณอื่นๆ 

ที่ใชในการวิจัย 
10. มีความสามารถในการสื่อความหมายทั้งการฟง พูด อาน และเขียนไดอยางถูกตอง 
คุณสมบัติ 10 ประการดังกลาวมักจะไมมีอยูในผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีของประเทศไทย ซึ่งเปนสวน

ใหญของบุคลากรในสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา การวิจัยเปนศาสตรอีกแขนงหนึ่งซึ่งมีความยากและซับซอน ถา
บุคคลากรดังกลาวไมมีคุณสมบัติแลว ความหวังใหมีงานวิจัยจะเกิดขึ้นยาก อยางไรก็ตามในการทําวิจัยทางดาน
อาชีวศึกษา ควรตองมีการดําเนินการตอไป การพัฒนาบุคคลากรใหมีคุณสมบัติพรอมที่จะทําวิจัยจึงเปนภารกิจเรงดวน 

การใชคําวา “วิจัยแผนเดียว” เปนการพยายามทําเรื่องที่คนทั่วไปรูสึกวายุงยากและซับซอนใหเปนเรื่องงายๆ 
โดยมีฐานการคิดจากผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานการวิจัยดีอยูแลว แตสําหรับผูไมมีประสบการณ หรือมี
ประสบการณนอย กลับสรางความกังวลใจและงุนงงเปนอยางมาก ตองมีการทําความเขาใจใหตรงกันอีก การฝกอบรม
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การทําวิจัยแผนเดียวเปนภารกิจตอจากการสรางคุณสมบัติของนักวิจัย จากนั้นจึงควรลงมือทําวิจัยได การปลอยใหมี
การทําวิจัยโดยขาดความรูและความเขาใจในระเบียบวิธีวิจัย นอกจากจะทําใหเสียเวลา เสียแรง เสียเงินและไดผลไม
นาเชื่อถือแลว จะเปนการสรางแบบแผนการวิจัยที่ผิดไปจากมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับได อีกทั้งผลงานจะไมได
รับการพิจารณาใหผานเกณฑการเขาสูตําแหนงวิชาการไดอีกดวย ระเบียบวิธีวิจัยเปนความรูหรือศาสตรที่ควรไดรับ
การเรียนรูโดยมีการสอน ไมควรเรียนรูดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติเลยหรือเรียนแบบลองผิดลองถูก และเมื่อมีทําวิจัยใน
ระยะแรกควรมีผูเชียวชาญเปนพี่เลี้ยงดวย แมจะเปน “วิจัยแผนเดียว” ก็ตาม 
การนําผลงานวิจัยไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มคุณภาพอาชีวศึกษา 

โดยปกติการทําวิจัยโดยทั่วไปเพื่อนําผลการวิจัยไปปฏิบัติเปนภารกิจที่ใชเวลาในการดําเนินการมาก 
นอกจากนี้ชองวางของเวลาหลังจากที่ผลการวิจัยไดรับการรายงานในรูปของสิ่งพิมพ เชน วารสาร สิ่งพิมพตอเนื่อง
อื่นๆ ซึ่งกระบวนการจัดพิมพเผยแพรจะใชเวลาอยางนอย 3 เดือน และอาจถึง 6 เดือน เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ทําการ
วิจัยอีกประมาณ 1 ป จะเปนเวลาประมาณเกือบ 2 ป กวาที่ผลการวิจัยจะถึงกลุมประชาการทั่วไป อาจทําใหปญหาการ
วิจัยเมื่อเริ่มตนการวิจัยกลายเปนปญหาที่ขาดความสนใจหรือไดคนพบทางแกไขแลว หรือเกิดสภาวการณเปลี่ยนแปลง
อื่นๆ เกิดขึ้นในระหวางที่ผลการวิจัย ยังไมไดรับการเผยแพรออกมา อยางไรก็ตาม “วิจัยแผนเดียว”นั้นถึงแมวาจะมี
ชองวางของเวลาสั้นกวาเนื่องจากเปนการศึกษาเฉพาะเรื่องเฉพาะกลุม แตมีสาเหตุสําคัญที่มีอิทธิพลตอการนํา
ผลการวิจัยไปปฏิบัติ พอสรุปไดดังนี้ 
 1. ขาดปจจัยเกื้อหนุนในการนําผลวิจัยไปปฏิบัติอาจตองใชกําลังคน เงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ เพิ่มขึ้น การ
หาปจจัยเกื้อหนุนเหลานี้สงผลตอการนําผลวิจัยไปปฏิบัติการ 
 2. การนําผลวิจัยไปปฏิบัติอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและระบบการบริหารและการจัดการ ซึ่ง
อาจเกิดการตอตานและไมเห็นดวยทั้งจากผูบริหารและคนทํางาน 
 3. ความเชื่อถือผลงานวิจัย ยังมีกลุมบุคคลที่ไมใหความสําคัญกับกระบวนการวิจัยโดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุม
บุคคลระดับบริหารที่ไมเปนนักวิจัย (Research Prone) และไมรูถึงกระบวนการวิจัย ยังมีความเห็นวาการตัดสินใจของ
ผูบริหารหรือผูนําคนเดียวนาเชื่อถือกวาการใชกระบวนการวิจัยเพื่อหาคําตอบ 
 4. ขาดบุคคลผูที่จะดําเนินงานในการนําผลงานการวิจัยไปปฏิบัติ การนําผลวิจัยไปดําเนินการจําเปนตองมี
บุคคลที่มีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติไดตามเงื่อนไขหรือกรรมวิธีที่ปรากฏในกระบวนการวิจัย และอาจเกิดผล
แทรกซอนในการนําไปใชไดถึงแมผูวิจัยจะเปนผูนําผลไปปฏิบัติก็ตาม 
 5. คุณภาพของงาน “วิจัยแผนเดียว” อาจไมเปนที่เช่ือถือถาผูทําวิจัยไมดําเนินการตามกระบวนการวิจัยอยาง
เครงครัด โดยเฉพาะเครื่องมือที่เก็บขอมูลนั้นเปนการบันทึกลงบนกระดาษแผนเดียวซึ่งสามารถบันทึกตามที่ผูทําวิจัย
ตองการบันทึก การหาคุณภาพของเครื่องมือใหเปนที่ยอมรับกอนการเก็บขอมูลจึงเปนกระบวนการที่ตองให
ความสําคัญอยางมาก 
 อยางไรก็ตามในการนําเสนอผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการฝกปฏิบัติหรือตอบปญหา
ที่เกิดขึ้นในระหวาดําเนินงาน มีขอควรคํานึงดังนี ้
 1. การนําผลไปปฏิบัติตองกระทําอยางตอเนื่องและมีการตรวจสอบผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
 2. ผลที่เกิดขึ้นจากการนําผลวิจัยไปปฏิบัติจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สถาบันการสอนวิชาชีพและครู
อาจารย ผูบริหาร รวมทั้งนักเรียนตองมีความสามารถและพรอมในระดับหนึ่ง ซึ่งจะรับความเปลี่ยนแปลงหรือ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นได 
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 3. ปจจัยสําคัญที่มีผลมากที่สุดในการนําผลการวิจัยไปใช สวนมาจะเปนครูผูสอนวิชาชีพในสาขาตางๆ การ
วางแผนพัฒนาใหครูเหลานั้นพรอมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงอาจตองมีการเตรียมลวงหนากอน 
 4. การทําวิจัย และการนําผลวิจัยไปปฏิบัติจําเปนตองมีผูเกี่ยวของหลายคน เชน นักวิจัย นักการศึกษา 
ประชาชน ผูประกอบการ เพื่อสรางระบบการเรียนการสอนหรือกิจกรรมตางๆ ใหเกิดขึ้น ความสามารถในการ
ประสานสรางความสัมพันธระหวางกลุมบุคคลตางๆ จะตองใชวิธีการอยางระมัดระวัง เพื่อใหการดําเนินงานสามารถ
บรรลุเปาหมายได 
สรุป 

จุดประสงคของการวิจัยในช้ันเรียนเปนความตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนและการจัดการทางดานอาชีวศึกษา ในอดีตการวิจัยทําเฉพาะเปนสวนสวนหนึ่งของการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยทําการวิจัยในลักษณะกวางๆ จนถึงป ค.ศ. 1960 จึงไดเริ่มมีการศึกษาและคนควาการวิจัย และ
พัฒนาอยางจริงจังในดานตางๆ เชน การวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร 
ฐานขอมูล การแนะแนวอาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ เปนตน “วิจัยแผนเดียว” เปนความพยายามที่ทําใหเกิดความรูสึก
วาการวิจัยไมใชเรื่องยุงยากซับซอนสามารถทําไดดวยกระดาษแผนเดียว สามารถสงผลใหมีการปรับปรุงการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา โดยมีความคิดวาคุณภาพตองเริ่มในชั้นเรียนกอน แตควรมีการพัฒนาปจจัยเกื้อหนุนการวิจัย
ประกอบไปดวยในขณะเดียวกัน การใชผลการวิจัยนําไปเสนอขอผลงานวิชาการและการเลื่อนตําแหนงตองมี
กระบวนการวิจัยตามระเบียบแบบแผนที่ถูกตอง การเรียนรูระเบียบวิธีวิจัยควรเปนการเรียนรูโดยมีผูสอน ไมควรเรียน
ดวยตนเอง การเริ่มตนทําวิจัยตองมีนักวิจัยพ่ีเลี้ยงคอยชวยเหลือ สวนการนําผลวิจัยไปปรับปรุงคุณภาพการอาชีวศึกษา
มีปญหาทั้งผูปฏิบัติและระบบของการจัดการที่เปนอยู การเตรียมบุคลากรใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงตองมีการ
วางแผนอยางรอบคอบ และการนําผลวิจัยไปใชตองมีการกระทําอยางตอเนื่องและมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข
ปองกันการตอตานดวยการเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวของใหพรอมกอนดําเนินการ 
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