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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค เพือ่สงัเคราะหสมรรถนะดานการวจิยัของครอูาชวีศกึษาเพ่ือศกึษาและ

เปรียบเทียบสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการจําเปนในการนิเทศสงเสริมสมรรถนะดานการวิจัยของ

ครูอาชีวศึกษา การสังเคราะหสมรรถนะดานการวิจัยจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวของ 

จํานวน 39  เรื่อง โดยใชกรอบแนวคิดการวิเคราะหหนาที่งาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือครูผูสอน 

สงักัดสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาํนวน 1,222 คน โดยการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi - Stage 

Sampling) เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจยั คอื แบบสังเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม เปนแบบ
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มาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั คาสถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู ไดแก คาเฉลีย่ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

คาดัชนีความตองการจําเปน (PNI
modified

) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการวิจัย พบวา สมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษามีทั้งหมด 5 ดาน 19 สมรรถนะหลัก                 

และ 76 สมรรถนะยอย  ไดแกสมรรถนะประจําสายงาน จํานวน 2 ดาน คือ 1) ดานสาขาวิชาที่ทําวิจัย และ  

2) ดานระเบยีบวธิวีจิยั สมรรถนะพ้ืนฐาน จาํนวน 3 ดาน คอื 1) ดานการใชคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีใหม ๆ                  

2) ดานการใชภาษา และ 3) ดานการบริหารจัดการ ผลการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ

จําเปนพบวา สมรรถนะท่ีมีความตองการจําเปนมากท่ีสุดคือ ดานระเบียบวิธีวิจัย รองลงมาคือดานการใช

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีใหมๆ ดานการใชภาษา ดานการบริหารจัดการ และดานสาขาวิชาที่ทําวิจัย                             

ตามลําดับ (PNI
modified

  = 0.45, 0.16, 0.09, 0.08, 0.02) ผลของการเปรียบเทียบสภาพปจจุบันปญหาและ

ความตองการจําแนกตามประเภทสถานศึกษา คือวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ 

วิทยาลัยสารพัดชาง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พบวาครูอาชีวศึกษามีสมรรถนะดานการวิจัย                              

ที่เปนจริงในปจจุบันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (F=.40 ) แตมีความตองการแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (F=9.91)

คําสําคัญ
 ความตองการจําเปน    การนิเทศ    สมรรถนะดานการวิจัย 

Abstract
 This research aimed to synthesize the research competencies of vocational teachers                       

and to study the current situation, problems and the supervisory needs to promotion the research 

competencies of vocational teachers. The synthetic of the research competencies of these                                

vocational teachers have been synthesized from the 39 documents, text books, researches and 

related articles based on the conceptual framework of Functional Analysis. The sample groups of 

the study are the 1,222 teachers from the Office of Vocational Education Commission which are 

random selected by the multi - stage sampling method and the research tools are the Synthetic              

of the Research Competencies of vocational teachers, the Interviews to determine the research 

competencies of vocational teachers and the Questionnaire to study the current situation, problems 

and the supervisory needs to promote the research competencies of vocational teachers.                                   

There are 5 levels of the rating scale and the statistics to be used in data analysis, are the mean               

(   ), the standard deviation (SD), the Modified Priority Need Index (PNI
modified

) and the Analysis 

of.Variance: ANOVA (F). 
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 The result of the synthesis of the research papers find that there are 5 dimensions, 19 core 

competencies and 76 sub-competencies which could be categorize into 2 aspects, 

 The first one is the Specific Functional Competences which are compound of 

1) the area of research and 2) the foundation of research methodology.

 The second one is the Common Functional Competences which are; 1) the uses of                             

computer and new technologies 2) the uses of language and 3) the administrative management. 

The results of the studies of the current situation, problems and the supervisory needs to promotion 

the research competencies of vocational teachers also found that the most important competence 

is the foundation of research methodology, and the second one is the competency on the uses of 

computer and new technologies respectively. (PNI
modified 

= 0.45, 0.16, 0.09, 0.08, 0.02) The result 

of the comparative of the current situation and the needs of supervisory needs to promotion the 

research competencies among the colleges, found that the needs of research competencies  in 

different colleges; the Technical colleges, the Vocational Colleges, the Industrial and  Community 

Education Colleges, the Polytechnic College and the Colleges of Agriculture and Technology are 

not different statistically of 05 (F = .40), but the needs to promote supervisory competencies in 

research are different which the statistical significance of 05 (F = 9.91).  

Keywords
 Need Assessment,   Supervision,   Research Competencies  

บทนํา
 การวิจัยเปนกระบวนการเรียนรูที่ไดรับการยอมรับวาเปนกลไกท่ีสําคัญในการแสวงหาความรู                              

ในดานตางๆ ปจจุบันการวิจัยเขามามีบทบาทที่สําคัญยิ่งในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ครอบคลุม                       

ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง ธุรกิจ อุตสาหกรรม การบริหาร ตลอดจนดานการศึกษา เนื่องจากงานวิจัยได                    

ถกูพสิจูนใหเหน็วา เปนกระบวนการท่ีสามารถนําขอคนพบไปใชประโยชนตาง ๆ  มากมาย ดงัที ่Srisuk (2009) 

กลาววา การวิจัยเปนกระบวนการแสวงหาความรูความจริงที่มีจุดมุงหมายแนนอนเพื่อใหไดองคความรูใหม

ดวยวิธีที่มีระบบระเบียบเชื่อถือได ดังนั้นในการผลิตและพัฒนาครู จึงใหความสําคัญกับการวิจัยอยางมาก 

ดงัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ซึง่เปนกฎหมายแมบทในการจดัการศกึษาไดใหความสาํคญั

กับการวิจัย โดยไดกําหนดไวในหลายมาตราที่มุงชี้ใหเห็นความสําคัญของงานวิจัยในการพัฒนาการเรียน                

การสอนวา การวิจัยเปนกระบวนการท่ีควบคูไปกับกระบวนการเรียนรู และกระบวนการทํางานของครู                           

และบุคลากรทางการศึกษา ในมาตรา 24 (5) ระบุวาใหใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู                           

ผูเรียนสามารถใชวิจัยเพื่อศึกษาเร่ืองท่ีสนใจ หรือตองการแสวงหาความรูใหม รวมถึงตองการแกไขปญหา             
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ที่เกิดขึ้น จะเห็นไดวาการวิจัยมีการการเชื่อมโยงสัมพันธกับการเรียนรูโดย ผูวิจัยไดเรียนรูไปดวยไดฝกคิด                  

ฝกการบริหารจัดการ หาเหตุผลในการหาคําตอบใหกับปญหา รวมถึงรูจักประยุกตใชความรูใหสอดคลองกับ

ปญหาในชีวิตประจําวันได  และในตัวบงชี้คุณลักษณะครูตามเกณฑมาตรฐาน ในมาตรฐานท่ี 3 ตัวบงช้ีที่ 2 

ระบุไววา ครูตองมีความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สอดคลองกับคุณลักษณะครู

รุนใหมในศตวรรษที่ 21 ที่ระบุวาครูตองมีความสามารถในการออกแบบวางแผนการสอน การบริหารจัดการ

ชัน้เรยีน การวิจยัและพัฒนาการเรียนการสอน สอดคลองกบั Sinlarat (2012) ใหขอเสนอวาหลกัสูตรการผลิต

ครูรุนใหม มีลักษณะสําคัญและเนนใหเหมาะสมกับศตวรรษท่ี 21 ประการหน่ึง คือตองเนนวิชาการวิจัย                     

ทางการศึกษาที่มุงใหครูเปนนักวิจัย สามารถวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน แกปญหาการเรียนการสอน

ไดอยางเปนระบบ เชนเดยีวกนักบั Wongwanich (2010) ระบวุาการวิจยัเปนหวัใจสาํคญัของการพัฒนาการศึกษา

ใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ดังนั้นการจะปฏิรูปการเรียนรู

ใหประสบผลสาํเรจ็ตองพัฒนาครใูหเกดิสมรรถนะดานการวจิยัอยางจรงิจังและยัง่ยนื (Pachanawan, 2009)

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดใหความสําคัญในการพัฒนาครูผูสอนในดานการวิจัย

มาอยางตอเน่ือง สงเสรมิใหมกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่นนการวจิยัเปนฐาน สงเสรมิใหมกีารวจิยัและพฒันา

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งการวิจัยทางอาชีวศึกษานั้น  Kumsiripiman 

&  Pintupan (n.d.)  ระบุวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาอาชีวศึกษา ที่ผูเกี่ยวของกับกาอาชีวศึกษาตองให

ความสําคัญในการสนับสนุนสงเสริม ผลักดันใหเกิดผลงานวิจัย โดยท่ัวไปมีลักษณะสําคัญของการวิจัย                      

เนนเชิงการปฏิบัติการทดลอง สรางนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐใหม ๆ แตก็มีการทําวิจัยเชิงพื้นฐาน และ                        

วจิยัประยกุตเชงิบรูณาการ เพือ่นาํขอสรปุเปนองคความรูใหม และนาํผลงานวจิยัเหลานัน้มาพฒันาอาชวีศกึษา 

พัฒนาวงการการศึกษา สถานประกอบการ สังคม และประเทศชาติซึ่ง Kitpreedanan  (cited in                                   

Kumsiripiman & Pintupan, n.d.)  ใหทัศนะไววาการวิจัยอาชีวศึกษา โดยท่ัวไปมีลักษณะการวิจัยเนน                       

เชิงปฏิบตักิาร ประดิษฐคดิคน หรอือาจจะเปนการวิจยัพืน้ฐาน หรือวิจยัเชิงประยุกต วจิยัเชิงปฏิบตักิารประดิษฐ

คิดคน ทดลอง เพ่ือใหเกิดองคความรูใหม สิ่งประดิษฐ เพื่อพัฒนาการศึกษาทางอาชีพ และวิจัยสภาพ                              

ในการดําเนินการวิจัยทางการอาชีวศึกษา ขอมูลจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ในรอบท่ี 1 จํานวนสถานศึกษาที่รับการประเมิน 

108 แหง และในรอบที่ 2 จํานวน 102 แหง พบวามีสถานศึกษาไมผานเกณฑในตัวบงช้ีที่ 2 เรื่องการวิจัยและ

การนาํผลการวจิยัไปใชใหเกดิประโยชน และเผยแพร ถงึรอยละ 85 และ ในดานของคร ูและบคุคลากรทางการ

ศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบวามีการนําเอาความรูจากการวิจัยไปใชประโยชนนอย (Office of 

Standards and Quality Assessment, 2012)  ในเร่ืองน้ี Somudorn (2013) กลาววาครูอาชีวศกึษาถาสามารถ

ทําหนาที่ครู เชนการสอนหนังสือ มีแผนการสอน ถือวาทําไดเพียงคร่ึงเดียว ที่เหลือคือหนาที่สรางความรู                      

เชนการวจิยั พฒันาสิง่ประดษิฐ นวตักรรม จงึจะเตมิเตม็ ปญหางานวจิยัของอาชีวศึกษาทีผ่านมา ยงัไมกาวหนา

เทาที่ควร สวนหนึ่งมาจากครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจและเห็นวายาก ซึ่งงานวิจัยทางการอาชีวศึกษา

ที่ผานมา พบวามีผลงานจาก การประดิษฐคิดคนของครูและบุคลากรอาชีวศึกษาออกมาโดยตลอด                                
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บางชิ้น บางผลงานดีมาก จนสามารถนําไปตอยอดทางพาณิชยได แตผลงานชิ้นนั้นกลับขาดงานวิจัย                           

หรือรายงานการวิจัยรองรับผลงาน ซึ่งถือวานาเสียดายอยางยิ่ง 

 จากความสําคัญและสภาพปญหา ดังกลาว  ผูวิจัยในฐานะศึกษานิเทศก ประจําศูนยสงเสริมและ

พัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนาท่ีใน

การสงเสริมสนับสนุนสรางความรู ความเขาใจ พัฒนาทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน                  

ใหเกิดขึ้นกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งการนิเทศมีความสําคัญตอคุณภาพการศึกษา                     

ดังที่ นักการศึกษาของไทย เชน Poethong (2006) Wonganuttararoj (2005) Poonpat (2005) Boonpirom 

(2010) Boonpirom (2010) Aroonpairoj (2007) Laoreandee (2011) และนักการศึกษาในตางประเทศ                  

เชน Glickman (1990) และ Certo (2003) ตางก็มีความเห็นเกี่ยวกับการนิเทศที่สอดคลองกันวา การนิเทศ

เปนกระบวนการหน่ึงที่มีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุน ชวยเหลือ เกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ทักษะ

กระบวนการ รวมถึงการสรางเสริมขวัญและกําลังใจ ใหเกิดเจตคติที่ดี ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน

ดานการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร 

โดยความรวมมือรวมใจจากผูเกี่ยวของทุกฝายและอยูบนพ้ืนฐานของความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหการนิเทศ

และผูรับการนิเทศ ในการที่จะเอาความสามารถของครูออกมาใชใหเปนประโยชนตอการจัดเรียนการสอน       

และการพฒันาคณุภาพการศกึษา อยางตอเนือ่ง  อนัจะสงผลตอ ความเจรญิกาวหนาของผูเรียน สถานศกึษา

และระบบการศึกษาโดยรวม ดงันัน้ ผูวจิยัจงึสนใจศึกษาสภาพและความตองการจําเปนในการนิเทศท่ีสงเสริม

พฒันาสมรรถนะดานการวิจยัของครูอาชีวศึกษาเพ่ือเปนประโยชนตอหนวยงานและผูเกีย่วของในการบริหาร

จัดการดานการวิจัยของอาชีวศึกษา และการสงเสริมพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา รวมถึงเปนประโยชน                 

ตอการพฒันาคณุภาพการจัดการศึกษา ใหกาวทนัตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนอยางรวดเร็วในปจจบุนั ตอไป 

วัตถุประสงค
 1. เพื่อสังเคราะหสมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษา

 2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการนิเทศสงเสริมสมรรถนะ                           

ดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษา

 3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการนิเทศสงเสริมสมรรถนะ                               

ดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษาจําแนกตามประเภทสถานศึกษา

ทบทวนวรรณกรรม
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 24 (5) ระบุวาใหใชการวิจัยเปน                            

สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูและในมาตรา ที่ 30 กําหนดใหสถานศึกษา ครูผูสอน พัฒนาสงเสริมใหครู                 

ผูสอนสามารถทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม ทําใหหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ                    

การจดัการศึกษาไดเหน็ความสําคญัในการกําหนดบทบาทหนาทีค่รูดานการวิจยัไว เชน Office of Professional 
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Standards the Secretariat of the Council (2005) วาดวยมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา สมรรถนะสําหรับผูที่จะเขาสูวิชาชีพครู มาตรฐาน

ตําแหนงครู และ Office of the Education Council (2008) วาดวยมาตรฐานความรู รวมถึงคุณลักษณะ                   

ครูรุ นใหมในศตวรรษท่ี 21 ทั้งหมดลวนแลวแตกําหนดใหครูตองมีสมรรถนะดานการวิจัย ผู วิจัยได                              

ศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตรดานการวิจัยอาชีวศึกษา ศึกษาสภาพการดําเนินงานวิจัยของครูอาชีวศึกษา                     

ศึกษาการพัฒนาสงเสริมครูดานการวิจัยดวยการนิเทศ และใชแนวคิดการคนหาและกําหนดสมรรถนะ                    

แบบวิเคราะหบทบาทหนาที่ (Functional Analysis Model) เพื่อประเมินสภาพปจจุบัน ปญหาและ                            

ความตองการในการนิเทศสงเสริมสมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษา เขียนเปนกรอบแนวคิด                              

ในการวิจัยได ดังนี้
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
 1. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย แบงเปน 2 กลุม ดังนี้

                   1.1  กลุมตวัอยางทีใ่ชในขัน้การสงัเคราะหสมรรถนะดานการวิจยั ไดแกผูทรงคณุวฒุ ิจาํนวน 5 คน 

ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยกําหนดคุณสมบัติ ไว ดังนี้ เปนผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทาง

ดานการศึกษาข้ึนไป หรือมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยทางดานการศึกษา  ที่มีความรู                  
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ความเช่ียวชาญทางดานการวิจยัทางการศึกษา  ดานการพัฒนาครูหรอืพฒันาบุคลากร ดานการนิเทศการศึกษา  

ดานการอาชีวศึกษา  ดานการวัดและประเมินผล 

  1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ

จาํเปนในการนิเทศสงเสริมสมรรถนะดานการวิจยัของครูอาชีวศึกษา ไดแกผูบรหิารสถานศึกษา และครูผูสอน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1,222 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ                   

เครจซี่และมอรแกน  (Krejcie & Morgan) ที่ระดับความเช่ือมั่น รอยละ 95 และสุมกลุมตัวอยางแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi - Stage Sampling)

 2.   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  2.1 เครื่องมือที่ใชในขั้นการสังเคราะหสมรรถนะดานการวิจัย มี 2 ฉบับ ไดแก

   2.1.1 แบบสังเคราะหเอกสาร สําหรับผูวิจัยใชในการสังเคราะหเอกสาร มีลักษณะ                          

เปนแบบบันทึกและแบบวิเคราะหสมรรถนะดานการวิจัยโดยใชกรอบแนวคิดการวิเคราะหหนาที่งาน                       

(Functional Analysis) มีโครงสรางเปนแผนภูมิตนไม (Tree diagram) และแผนภูมิเดนโดรแกรม                                         

(Dendrogram Diagram) ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานได                      

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.80 – 1.00 

   2.1.2   แบบสัมภาษณ สําหรับผูทรงคุณวุฒิใชในการพิจารณาสมรรถนะดานการวิจัย                

ของครูอาชีวศึกษาท่ีสังเคราะหได มีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง จํานวน 3 ประเด็น คือ                    

ความถูกตองเหมาะสมของสมรรถนะท่ีกําหนดข้ึน  ความสอดคลองกับหลักการ ทฤษฎีและสภาพจริงของ                  

การปฏิบัติการวิจัย และสมรรถนะท่ีมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมจากท่ีสังเคราะหได ผานการตรวจสอบ                            

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.80 – 1.00

  2.2 เครือ่งมอืทีใ่ชในการศกึษาสภาพปจจุบนัปญหาและความตองการในการนเิทศ ม ี  1 ฉบบั                   

ไดแก แบบสอบถามสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการนิเทศสงเสริมสมรรถนะดานการวิจัย                     

ของครอูาชวีศกึษา มลีกัษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั จาํนวน 76 ขอ ตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหาโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.80 – 1.00 และ                         

มีคาความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเทากับ 0.98

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.1 แบบสัมภาษณ  ดําเนินการขออนุเคราะห ออกหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร                             

มหาวิทยาลัยเชียงใหมถึงผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน นัดหมายวันเวลา และสถานท่ีเพื่อขอสัมภาษณ                              

ผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ทานและรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

  3.2 แบบสอบถาม เพ่ือสะดวกตอการประสานงานในการจดัเกบ็ขอมูล ผูวจิยัจึงขออนุเคราะห

ออกหนังสอืจากศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ หนวยงานตนสงักดัของผูวจิยั ถงึ ผูอาํนวยการ

สถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 106 แหง จํานวน 1,222 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืนมาเต็มจํานวน 

ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,222 คน จําแนกตามประเภทสถานศึกษาเปนวิทยาลัยเทคนิค รอยละ 37.64 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษา รอยละ 22.42 วิทยาลัยการอาชีพ รอยละ 20.70 วิทยาลัยสารพัดชาง รอยละ 11.54                      

และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี รอยละ 7.70  ตามลําดับ

 4.    การวิเคราะหขอมูล

  4.1 ขอมูลเก่ียวกับการสังเคราะหสมรรถนะดานการวิจัย โดยใชหลักการวิเคราะหหนาท่ีงาน 

(Functional Analysis) จําแนกเปนสมรรถนะประจําสายงาน  (Specific Functional Competency) และ

สมรรถนะพ้ืนฐาน (Common Functional Competency) กาํหนดเปนสมรรถนะหลัก (Units of Competence) 

และสมรรถนะยอย (Elements of Competence)

  4.2 วเิคราะหสภาพปจจบุนัปญหาและความตองการในการรบัการนเิทศเพือ่สงเสรมิสมรรถนะ

ดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษา ใชคาเฉลี่ย (   ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)

  4.3 วเิคราะหลาํดบัความตองการจาํเปนในการรบัการนเิทศเพือ่สงเสรมิสมรรถนะดานการวจิยั

ของครูอาชีวศึกษาโดยวิธี Modified Priority Need Index (PNI
modified

)

  4.4 เปรียบเทียบความแตกตางของสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการนิเทศ                      

สงเสริมสมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษาจําแนกตามประเภทสถานศึกษาวิเคราะหความแปรปรวน 

ใช Analysis of Variance: ANOVA (F) 

ผลการวิจัย
 1. ผลการสังเคราะหสมรรถนะดานการวิจัย จากเอกสาร ตํารา งานวิจัย และบทความท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน 39  เรื่อง ไดสมรรถนะท้ังหมด 5 ดาน 19 สมรรถนะหลัก (Units of Competence) 76 สมรรถนะยอย 

(Elements of competence) จําแนกเปนสมรรถนะประจําสายงาน  (Specific Functional Competency) 

จาํนวน 2 ดาน ไดแก 1) ดานความสามารถในสาขาวิชาทีท่าํวจิยั  2) ดานระเบยีบวธิวีจิยั  และสมรรถนะพ้ืนฐาน 

(Common Functional Competency) จํานวน 3 ดาน ไดแก 1) ดานการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีใหมๆ 

2) ดานการใชภาษา และ 3) ดานการบริหารจัดการ  

 2. ผลการศกึษาสภาพปจจบุนั ปญหาและความตองการจาํเปนในการนเิทศเพือ่สงเสรมิสมรรถนะ

ดานการวิจัย ไดผลดังนี้

   2.1 ผลการจัดอันดับความตองการจําเปนของสมรรถนะในแตละดานนําเสนอเปนสมรรถนะ                     

ประจําสายงาน  (Specific Functional Competence) และสมรรถนะพื้นฐาน (Common Functional                       

Competence) จําแนกตามดาน ดังนี้
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ตารางที่ 1  

สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการนิเทศเพื่อสงเสริมสมรรถนะดานการวิจัยจําแนก                       

เปนรายดาน

 จากตารางท่ี 1 พบวาสมรรถนะดานการวิจยัของครูอาชวีศกึษาในสภาพท่ีเปนจริงในปจจุบนัโดยรวม

อยูในระดบัปานกลาง (   = 3.11) เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยู ในระดบัมาก 1 ดานไดแก  ดานสาขาวิชา                  

ที่ทําวิจัย สวนดานอื่นๆ ที่เหลือ อยูในระดับปานกลาง ทุกดาน

  สภาพความตองการนิเทศ พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก (   = 3.86) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาอยูในระดับมากทุกดาน

 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความตองการจําเปนพบวา ดานระเบียบวิธีวิจัยมีความตองการจําเปน                     

เปนอันดับที่ 1 รองลงมาอันดับ 2 ดานการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีใหมๆ อันดับ 3 ดานการใชภาษา 

อันดับ 4 ดานการบริหารจัดการ และอันดับ 5 ดานสาขาวิชาที่ทําวิจัย (PNI
modified

 = 0.45, 0.16, 0.09, 0.08, 

0.02) ตามลําดับ

  2.2 ผลการจัดอันดับความตองการจําเปนของสมรรถนะในแตละดานนําเสนอเปน สมรรถนะ

ประจําสายงาน  (Specific Functional Competence) และสมรรถนะพื้นฐาน  (Common Functional                       

Competence) จําแนกตามสมรรถนะหลัก ดังนี้

 
      
          

      
PNImodified 

 
 

X  S.D.  X S.D.  
  (Specific Functional Competence)

1.  3.90 0.88  3.97 0.99  0.02 5 
2.  

2.76 0.52 
 

3.97 0.91  0.45 1 

  (Common Functional Competence)
3.   

  
3.08 0.41 

 
3.79 1.00  0.16 2 

4.  
2.88 0.52 

 
3.82 1.00  0.09 3 

5.  2.94 0.46 
 

3.76 0.97  0.08 4 

 
3.11 0.56 

 
3.86 0.97    
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ตารางท่ี 2 

สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการนิเทศเพื่อสงเสริมสมรรถนะประจําสายงาน  (Specific 

Functional Competence) ดานสาขาที่ทําวิจัย และดานระเบียบวิธีวิจัย จําแนกตามสมรรถนะหลัก

 จากตารางท่ี 2 พบวาสมรรถนะประจําสายงาน (Specific Functional Competence) ในสภาพท่ี         

เปนจริงโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายสมรรถนะหลัก พบวาอยูในระดับปานกลางถึง

ระดับมาก ในระดับมากไดแกดานสาขาวิชาที่ทําวิจัย สวนดานอื่นๆ ที่เหลือ อยูในระดับปานกลาง ในสภาพ        

ที่ตองการนิเทศ พบวามีความตองการโดยรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา                  

มีความตองการในระดับมากถึงมากที่สุด โดยสมรรถนะการออกแบบการวิจัยอยู ในระดับมากที่สุด                                    

สวนสมรรถนะอื่นๆ อยูในระดับมากทุกสมรรถนะ เมื่อวิเคราะหคาดัชนีความตองการจําเปนพบวา สมรรถนะ

การออกแบบวิจัยมีความตองการจําเปนเปนอันดับที่ 1 รองลงมาอีกสองอันดับ คือ นําผลวิจัยไปใชประโยชน 

สืบคนสารสนเทศและแหลงความรูที่ชวยในการวิจัย (PNI
modified 

= 0.63, 0.60, 0.52,) ตามลําดับ

 
   

PNImodified 
 

 X  S.D.    X S.D.  
         

1.  3.90 0.88  3.97 0.99  0.02 9 
        

2.   2.71 0.62  3.77 1.04  0.40 5 
3.  

 
2.73 0.69  4.05 0.88  0.52 3 

4.   2.80 0.54  4.53 0.72  0.63 1 
5.  2.89 0.40  4.01 0.87  0.39 6 
6.   2.87 0.44  3.85 0.95  0.35 7 
7.   2.71 0.53  3.82 0.98  0.43 4 
8. 

  2.96 0.35  3.85 0.94  0.30 8 

9.   2.43 0.57  3.88 0.93  0.60 2 
 2.89 .   .  .     
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ตารางที่ 3 

สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการนิเทศเพื่อสงเสริมสมรรถนะพื้นฐาน (Common                         

Functional Competence) จําแนกตามสมรรถนะหลัก

 จากตาราง 3 พบวาสมรรถนะพ้ืนฐาน  (Common Functional Competence) ในสภาพท่ีเปนจริง

และสภาพความตองการ ทั้งในภาพรวมและรายสมรรถนะหลักอยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหคาดัชนี

ความตองการจําเปนพบวา จับประเด็นจากการฟงมีความตองการจําเปนอันดับที่ 1 รองลงมาอีกสองอันดับ 

คือ อานเพื่อวิเคราะหสังเคราะห และเขียนเชิงตรรกะ (PNI
modified

 = 0.23, 0.22, 0.17) ตามลําดับ

 3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการนิเทศสมรรถนะดาน                   

การวิจัยของครูอาชีวศึกษาจําแนกตามประเภทสถานศึกษา ไดผลดังนี้

 
    

PNImodified 
 

 X  S.D. X  S.D.

1.    
 3.07 0.40  3.37 0.88  0.10 5 

2. 
 

 
3.17 0.48  3.18 0.90  0.00 10 

    
3.  3.01 0.29 3.03 0.68  0.01 9
4.  2.47 0.58 3.05 0.97  0.23 1
5.

 3.01 0.28  3.66 0.97  0.22 2 

6.  2.61 0.57 3.05 0.66  0.17 3
    

7.
 2.81 0.74  3.14 0.72  0.12 4 

8.  2.88 0.56 3.10 0.68  0.08 7
9.

 
2.96 0.41  3.18 0.68  0.07 8 

10.
 

2.63 0.45  2.87 0.69  0.09 6 

 2.96 0.48 3.06 0.78   
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ตารางท่ี 4 

สมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษาตามสภาพจริงในปจจุบันจําแนกตามประเภทสถานศึกษา

 จากตารางท่ี 4 พบวาครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษาท้ัง 5 ประเภท มีสมรรถนะดานการวิจัยตาม                      

สภาพจริงในปจจุบันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางท่ี 5 

สมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษาตามความตองการนิเทศจําแนกตามประเภทสถานศึกษา

 จากตารางท่ี 5 พบวาครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษาท้ัง 5 ประเภท มีความตองการนิเทศสงเสริม

สมรรถนะดานการวิจัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  
(Sum of Squares) 

 
(df) 

 
 

(Mean squares) 

F Sig. 

  
(Between Groups) 

0.20 4 0.49 0.40 0.81 

 
(Within Groups) 

147.32 1217 012 

 147.52 1221    
 

  
(Sum of Squares) 

 
(df) 

 
 

(Mean squares) 

F Sig. 

  
(Between Groups) 

13.23 4 3.31 9.92 0.00

 
(Within Groups) 

405.76 1217 0.33 

 418.99 1221    
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อภิปรายผลการวิจัย
 1. การสังเคราะหสมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษา ในครั้งนี้ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิด                       

การวิเคราะหหนาท่ีงาน (Functional Analysis) มาใชเปนแนวทางในการสังเคราะหสมรรถนะดานวิจัย                         

เปนแนวคิดทีเ่หมาะสําหรับการวิเคราะหสมรรถนะดังท่ี Paosopha & Prompech (2005) ระบุวาการวิเคราะห

หนาท่ีงานไดพฒันาขึน้โดยกรมการจัดหางาน เพือ่หาสมรรถนะในการปฏิบตังิานท่ีนาเช่ือถอืและคงเสนคงวา 

สําหรับเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานในหนาที่นั้นๆ  ซึ่งผูวิจัยนํามาเปนแนวทางในการสังเคราะหสมรรถนะ

ดานการวิจัย ไดผลดังนี้ สมรรถนะการวิจัยประกอบดวย สมรรถนะท้ังหมด จํานวน  5 ดาน 19 สมรรถนะ                               

หลัก 76 สมรรถนะยอย จําแนกเปนสมรรถนะประจําสายงาน  จํานวน 2 ดาน ไดแก 1) ดานความสามารถ                

ในสาขาวิชาที่ทําวิจัย  2) ดานระเบียบวิธีวิจัย  และเปนสมรรถนะพ้ืนฐาน จํานวน 3 ดาน ไดแก 1) ดานการ

ใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีใหมๆ 2) ดานการใชภาษา และ 3) ดานการบริหารจัดการเชนเดียวกันกับ 

Poonsiri (2011) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิจัย พบวามีสรรถนะท่ีสอดคลองกับการศึกษาครั้งนี้  

4 สมรรถนะ คือการบริหารจัดการโครงการวิจัย  ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ความสามารถในการใช

ภาษา แสดงใหเห็นวาสมรรถนะที่สังเคราะหไดมีความสําคัญตอการทําวิจัยของครูอยางยิ่ง

 2. สภาพปจจุบันปญหาและความตองการจําเปนในการรับการนิเทศเพื่อสงเสริมสมรรถนะดาน        

การวิจัยของครูอาชีวศึกษา  พบวาสภาพท่ีเปนจริงในปจจุบันครูมีสมรรถนะดานการวิจัยโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง และมีความตองการนิเทศเพ่ือสงเสริมสมรรถนะในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา

สมรรถนะดานสาขาวิชาท่ีทําวิจัย ครูมีสมรรถนะในสภาพท่ีเปนจริงและมีความตองการนิเทศในระดับมาก                   

เชนเดียวกัน จึงทําใหคาดัชนีความตองการจําเปน (PNI
modified

)  มีคานอยที่สุด แสดงวาครูอาชีวศึกษา                        

มีความรูความสามารถในสาขาวิชาท่ีทําวิจัยในระดับมากและมีความตองการจําเปนในการนิเทศนอย                             

ทั้งนี้เนื่องมาจากครูอาชีวศึกษาเปนครูสายอาชีพที่จําเปนตองมีความรูความสามารถเฉพาะทางคอนขางสูง 

ซึง่สอดคลองกบัขอมลูจากศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและกําลงัคนอาชีวศกึษาระบวุา ครูอาชวีศกึษา รอยละ 95 

จบสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาท่ีตนเองสอน (Office of the Vocational Education Commission, 2010,                    

28-35) สําหรับความตองการนิเทศ พบวามีความตองการโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน                     

เมื่อพิจารณาความตองการจําเปนพบวา ดานระเบียบวิธีวิจัยมีคาดัชนีความตองการจําเปน (PNI
modified

)                    

มากท่ีสดุเปนอนัดับที ่ 1 แสดงวาครอูาชวีศกึษามคีวามตองการจําเปนในการนิเทศดานระเบียบวธิวีจิยัมากเปน

อันดับที่ 1 สอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา แชมชอย ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในช้ันเรียน                       

ของครู พบวาปจจยัดานความรูเกีย่วกับวธิกีารวิจยัในช้ันเรียนเปนปจจัยหน่ึงท่ีสงผลตอการทําวิจยัในช้ันเรียน

ของครูในระดับบุคคล  (Chamchoi, 2016, 84-96) เชนเดียวกันนี้ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา                          

ภาคเหนอืไดศกึษาปญหาในการวจิยัของครอูาชวีศกึษาในเขตภาคเหนอื พบวาครอูาชวีศกึษาในเขตภาคเหนอื

มีปญหา อุปสรรคในการทําวิจัยไมสําเร็จ เนื่องจากขาดความรูความเขาใจ ขาดที่ปรึกษา ดูแลชวยเหลือ       

ระหวางการทําวิจัย มีความตองการรับการนิเทศดานการวิจัยมากที่สุด (Center for Vocational Education 

Promotion and Development, Northern Region, 2013, Abstract) ดงัน้ันจงึควรมีการนิเทศสงเสริมสมรรถนะ

ดานระเบียบวิธีวิจัยใหกับครูอาชีวศึกษา ตอไป
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 3. ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบสภาพท่ีเปนจริง และความตองการในการนิเทศ พบวา                                      

ครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษาทั้ง 5 ประเภท  คือ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชาง 

วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มีสมรรถนะดานการวิจัยตามสภาพจริงในปจจุบัน                     

ไมแตกตางกันอยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05  และมีความตองการนิเทศสงเสริมสมรรถนะดานการวิจยั

แตกตางกนัอยางมนียัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงวาครอูาชวีศกึษาในสถานศกึษาทกุประเภทมสีมรรถนะ

ดานการวิจัยไมแตกตางกัน แตมีความตองการในการนิเทศแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิทยาลัยแตละ

ประเภทมีความแตกตางกนัในดานบทบาทหนาทีใ่นการผลิตกาํลงัคนท่ีแตกตางกนั คณุลกัษณะของครูผูสอน 

ก็แตกตางกัน ทําใหครูมีความตองการที่แตกตางกันไปดวย เชน วิทยาลัยเทคนิคมุงเนนผลิตสายชางทุกชาง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษามุงเนนสาขาวิชาพาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม วิทยาลัยสารพัดชางมุงเนนอาชีพ         

ระยะสั้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มุงเนนทางการเกษตร เปนตน จึงทําใหมีความตองการแตกตางกัน

ตามบริบทของสถานศึกษา สอดคลองกับ ถาวร เสงเอียดและคณะที่พบวาครูที่มีระดับการศึกษาและ                             

สถานศึกษาตางกันจะมีความตองการในการพัฒนาตนเองแตกตางกัน (Seng-iad et al, 2011) เชนเดียวกัน

กับ อุไรวรรณ หาญวงค  ที่ไดศึกษาสภาพปญหาและความตองการของครูในดานสมรรถนะวิชาชีพครู                            

พบวา ครูที่มีบริบทของสถานศึกษาแตกตางกันมีความตองการในการพัฒนาสมรรถนะที่แตกตางกัน                         

(Hanwong, 2014, 104-120) ดงันัน้ จงึเปนไปไดทีค่รูในสถานศึกษาท้ัง 5 ประเภทมีความตองการในการนิเทศ

เพื่อสงเสริมสมรรถนะดานการวิจัยแตกตางกัน

สรุป
 จากการศึกษา พบวา สมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษามีทั้งหมด 5 ดาน 19 สมรรถนะหลัก 

และ 76 สมรรถนะยอย ประกอบดวย สมรรถนะประจําสายงาน จํานวน  2 ดาน คือ 1) ดานสาขาวิชาที่ทําวิจัย 

และ 2) ดานระเบียบวิธีวิจัย สมรรถนะพื้นฐาน จํานวน 3 ดาน คือ 1) ดานการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

ใหม ๆ 2) ดานการใชภาษา และ 3) ดานการบริหารจัดการ โดยครูอาชีวศึกษา มสีภาพปจจุบัน ปญหาและ

ความตองการจําเปนในการนิเทศสงเสริมสมรรถนะในดานระเบียบวิธีวิจัยเปนอันดับ 1 ซึ่งสถานศึกษาแตละ

ประเภทมสีภาพปจจบุนัปญหาไมแตกตางกนั แตมคีวามตองการในการนเิทศแตกตางกนั ดงันัน้จงึมีขอเสนอแนะ

ในการนําผลวิจัยไปใชและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป ดังนี้

 1. ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช  

  1.1 สถาบัน หรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการนิเทศสงเสริมพัฒนาครูอาชีวศึกษาดานการวิจัย

ควรมุงเนนเนื้อหาดานระเบียบวิธีวิจัยเพื่อใหครูมีความรูความเขาใจ เกิดทักษะกระบวนการ และเห็น                          

ความสําคัญของระเบียบวิธีวิจัย นําไปสูการทําวิจัยที่ถูกตอง นาเชื่อถือ และนําไปใชประโยชนไดจริงตอไป 

  1.2 สถาบัน หรือหนวยงานที่มีหนาที่ในการสงเสริมพัฒนาครูอาชีวศึกษาดานการวิจัย                           

ควรมีการศึกษาความตองการเบ้ืองตนของครูในสถานศึกษาน้ันๆ กอนดําเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับ                     

ความตองการของสถานศึกษาแตละประเภท 
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 2. ขอเสนอแนะในวิจัยครั้งตอไป

                2.1 สถาบัน หรือหนวยงานที่มีหนาที่ในการนิเทศสงเสริมพัฒนาครูอาชีวศึกษาดานการวิจัย               

ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อสงเสริมสมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษา
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