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อาจารย์พรรณศิริ  
แจ่มอรุณ 

 

        สิ่งกระตุ้นคือเราเป็นอาจารย์ ก็ต้องมียศถาบรรดาศักดิ์ 

และเมื่ อมันมีแล้ว  สิ่ งที่ ตามมาก็คือ ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ครอบครัว  ความมั่นคง มันท าให้รู้สึกว่าอยู่สบายขึ้น ปลอดโปร่ง

ขึ้น  อันที่สองก็คือความเป็นครู มันหยุดนิ่งไม่ได้ ทุกวันเรายัง

ต้องอ่านหนังสือ เรายังต้องฟังข่าว อ่านหนังสือ แล้วไม่ใช่ว่าอ่าน

น้อยลง กลับต้องอ่านมากขึ้น  กว้างขึ้น  พอเราท างานวิจัย ก็ยิ่ง

ท าให้เราต้องตะกุยตะกายหาว่า คนอ่ืนเค้าว่าเรื่องนี้ว่าอย่างไร

ท างานวิจัยมันก็ได้กับตัวเองว่า  ปกติการเขียนบทความ เอกสาร

เราก็มักจะพ่ีงพิงจากสิ่งที่คนอ่ืนเขียนแล้วก็เอามาประกอบว่าคน

โน้นว่าอย่างนี้ อย่างนั้น แล้วก็เอามาร้อยเรียง แต่การท างาน

วิจัยเรารู้สึกว่า เราตกตะกอนงานของเรา  โดย 60-70 % ของ

เล่มนี้ ไม่เคยมีบันทึกที่ไหนมาก่อน มันก็เลยท าให้รู้สึกว่าคนที่

เป็นครูเมื่อท าวิจัย มันท าให้เกิดความรู้ที่ไม่มีที่ไหนมาก่อน มัน

เกิดขึ้นกับตัวเรา และเราก็สามารถเอาความรู้ที่ได้นี้ไปถ่ายทอด

ไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นในห้องเรียน แต่เป็นที่ไหนก็ได้ที่เรามี

โอกาสที่ เราได้ พูด นี่ คือสิ่ งส าคัญสองอย่ างที่ เราได้  ส่ วน

มหาวิทยาลัยก็จะได้ผลงานวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่ งของการ

สนับสนุน 

 
 

แรงบันดาลใจในการ
ท างานวิจัย 

• ยศถาบรรดาศักดิ์ที่
ควรจะมีจะเป็นหาก
อยู่ในสายอาชีพนี้ 

• ค่าตอบแทนจากการ
ได้ต าแหน่งทาง
วิชาการ ส่งผลไปถึง
ความมั่นคงของ
ครอบครัว 

• ความเป็นครูหยุดนิ่ง
ไม่ได้ต้องพัฒนา
ความรู้ตลอดเวลา 

• ความภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง เพราะ 
60-70% ในงานวิจัย
มาจากการกลั่นกรอง
ความคิดของเรา ไม่
ซ้ ากับใครอย่าง
แน่นอน 

บันทึกการเล่าเรื่องบันทึกการเล่าเรื่อง  
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ::  การท าวิจัย การท าวิจัย ((CCOOPP::  CCoommmmuunniittyy  ooff  PPrraaccttiiccee))  

กลุ่มชุมชนคนท างาน เรื่อง  กลุ่มชุมชนคนท างาน เรื่อง  การสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
ศตวรรตที่ ศตวรรตที่ 2211    ครั้งที่ ครั้งที่ 22  
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เกิดแก้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       เรื่องความส าคัญของงานวิจัย ในส่วนตัวผมมีความคิดเห็น
ใน 3 ประเด็นคือ งานวิจัยมีความส าคัญต่อตัวผู้ท า ต่อนักศึกษา  
และต่อองค์กรและสังคม  ซึ่ งแน่นอนประเด็นแรกก็คือมี
ความส าคัญต่อตัวผู้ท า  ท าให้ผู้ท าวิจัยได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ไม่ย้ า
อยู่กับที่ หากท าบ่อย ๆ ก็จะมีประสบการณ์มากขึ้น การสั่งสม
ประสบการณ์ถือว่าเป็นการเพ่ิมทักษะในการวิจัยจนเราสามารถ
กลายเป็นนักวิจัยมืออาชีพได้  นอกจากนี้ในฐานะที่พวกเราเป็น
อาจารย์ก็ต้องมีการพัฒนาความรู้  พัฒนาตนเอง  ก็ต้องหา
ความก้ าวหน้ า  การท าวิจั ย เป็ นหนทางส าคคัญ น าไปสู่
ความก้าวหน้าทางต าแหน่งวิชาการ  ซึ่ งนอกจากเราได้รับ
ค่าตอบแทนในการด ารงต าแหน่งทางวิชาการแล้วเรายังได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลอ่ืน 
       ประเด็นที่สองซึ๋งมีความสัมพันธ์กับประเด็นแรกอย่างมาก
คือ  งานวิจัยมีความส าคัญต่อนักศึกษา  จากที่ผมกล่าวไป
เบื้องต้นว่า  การเป็นอาจารย์เราต้องไม่ย่ าอยู่กับที่  เราต้อง
พยายามค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ มาสอนเด็ก ดังนั้นการวิจัยจึง
เป็นหนทางหนึ่งที่ท าให้ได้องค์ความรู้ใหม่มาพัฒนาการเรียนการ
สอน  อีกทั้งหลังจากท าวิจัยเสร็จเราก็ได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ มี
มุมมองใหม่ ๆ และมองเห็นปัญหารวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาได้
ชัดเจนขึ้น  ซึ่งวิจัยจึงมีส่วนช่วยให้อาจารย์แก้ไขปัญหาในการ
เรียนการสอนได้ 
       ประเด็นที่  3  วิจัยมีความส าคัญต่อองค์กรและสังคม       
การที่เราเป็นสังคมนักวิจัยก็จะช่วยพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ   มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ทันสมัย  ทันเหตุการณ์
และความเคลื่อนไหวของสังคม  และการท าวิจัยก็ท าให้การ
ประเมินคุณภาพอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี   มีผู้ ได้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมจ านวนมากขึ้น  เกิดความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ   
และเป็นที่ยอมรับขององค์กรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป 
       ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการท างานวิจัย  ผมคิดว่ามีสองปัจจัย
ใหญ่ ๆ คือ  ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  ปัจจัยภายในก็
ได้แก่  จิตใจของเรา  คือ ถ้าหากเรามีพลัง  มีความคิดรัก

ความส าคัญของ
งานวิจัย 

    ด้านตัวผู้ท า 

• ได้องค์ความรู้ใหม่ 
ไม่ย้ าอยู่กับที่ 

• เพ่ิมทักษะในการ
วิจัยสู่มืออาชีพ 

• ความก้าวหน้าทาง
ต าแหน่งวิชาการ 

• ได้การยอมรับจาก
บุคคลทั่วไป 
ด้านนักศึกษา 

• ได้องค์ความรู้ใหม่ 
จากงานวิจัย 

• น าองค์ความรู้จาก
งานวิจัยมาใช้
แก้ปัญหาในการ
เรียนการสอนได้ 
ด้านองค์กร/สังคม 

• ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพด้านองค์
ความรู้ 

• ได้ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการเพ่ิม 

• มีความเข้มแข็ง
ทางด้านวิชาการ 

• เป็นที่ยอมรับ    
ขององค์กรทาง       
การศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป 
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ความก้าวหน้า  เราก็จะมีแรงกระตุ้นให้อยากท างานวิจัย  ดังนั้น
ก าลังใจที่เข้มแข็งเป็นเรื่องส าคัญ เพราะระหว่างทางการท างานก็
ต้องเจอปัญหาต่าง ๆ ท าให้ท้อแท้  เหน็ดเหนื่อย  ไม่อยากท า  
แต่ถ้าใจสู้ ค่อย ๆ คิด  พยายามท า  อดทนต่อปัญหาต่าง ๆ 
อย่างไม่ย่อท้อก็จะท าให้งานวิจัยส าเร็จได้  การตระหนักถึงหน้าที่
ของความเป็นครู  การเป็นครูอาจารย์ที่ดีไม่ใช่มีหน้าที่เพียงแค่ท า
การสอน เตรียมการสอน  คิดกิจกรรมประกอบการสอน 
รวบรวม  เรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนเท่านั้น  แต่ยังต้อง
มีหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการด้วยการเขียนต าราและ
ท างานวิจัย  วางแผนและจัดท าโครงการบริการวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย  และต้องมีส่วนร่วมใน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย  ร่วมท ากิจกรรมของ
คณะและมหาวิทยาลัย  และปัจจัยสุดท้ายก็คือ  เราต้อง มี
เป้าหมายทางวิชาการที่ชัดเจน ส่วนตัวผมตั้งเป้าหมายไว้ว่า     
ถ้าในขณะที่ยังท าอาชีพเป็นอาจารย์อยู่จะไม่หยุดการท างาน
วิชาการ และจะพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะ
ได้หรือไม่ได้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการก็ตาม 

       ส่วนปัจจัยภายนอกที่มีความส าคัญต่อการท างานวิจัยคือ  
เวลา  การมีภาระงานสอนที่มากเกินไปจะเป็นอุปสรรคส าคัญใน
การท างานวิจัย  ดังนั้นหากเราต้องท าวิจัยควรมีภาระงานสอนที่
เหมาะสม  ซึ่งนอกจากภาระงานสอนแล้วภาระงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
รับผิดชอบเช่นการด ารงต าแหน่งบริหาร การเป็นคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ที่มากเกินไปก็จะเป็นปัจจัยที่ท าให้จัดสรรเวลาในการ
ท างานวิจัยท าได้ยากล าบากขึ้น  ปัจจัยภายนอกอีกประการหนึ่ง
คือมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานวิจัย  เพราะการวิจัย
บางอย่างต้องใช้เวลาในการออกไปเก็บข้อมูลภาคสนาม  รวม
รวมข้อมูล  จึงต้องได้รับความสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  
คณบดี  หัวหน้าสาขาวิชา และที่ส าคัญเราต้องได้ก าลังใจจากคน
รอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวและเพ่ือน ๆ  

 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ท าวิจัย 

ปัจจัยภายใน 

• ก าลังใจที่เข้มแข็ง ที่
สะท้อนออกมาใน
รูปของความเพียร
พยายาม อดทน ไม่
ย่อท้อ 

• ตระหนักถึงหน้าที่
ของความเป็นครู 
อาจารย์ที่ไม่ใช่มี
หน้าที่เพียงแค่ท า
การสอนเท่านั้น แต่
ยังต้องมีหน้าที่
พัฒนาองค์ความรู้
ด้านวิชาการ การ
บริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม 

• มีเป้าหมายทาง
วิชาการท่ีชัดเจน 
 ปัจจัยภายนอก 

• ภาระงานที่
เหมาะสม  

• สิ่งแวดล้อมอ านวย 
เช่น มหาวิทยาลัย 
ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับให้การ
สนับสนุน ก าลังใจ
จากคนรอบข้าง 
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       เมื่ อ พูดถึ งแรงบันดาลใจที่ ท าให้ ผมมุ่ งมั่ นที่ จะสร้าง
ผลงานวิจัยอยู่ เสมอนั้น  สิ่งแรงมาจากครู อาจารย์ต้นแบบ 
ส่วนตัว ผมน าต้นแบบจากครู อาจารย์หลายท่านที่ประสบ
ความส าเร็จในการท างานด้านวิชาการมาเป็นแรงจูงใจให้อยาก
ท าและประสบความส าเร็จเหมือนท่านเหล่านั้น   และด้วย
ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาท าให้ผมอยากประกาศศักดิ์ศรีและ
ศักยภาพของลูกชาวนาที่ขาดโอกาสทางการศึกษาว่า เราก็เป็น
คนหนึ่งที่มีความสามารถที่ท าได้เหมือนกับคนอ่ืน ๆ  และนี่ก็คือ
ความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของผม  การได้การยอมรับจากคนอ่ืน 
ๆ เป็นอีกแรงจูงใจหนึ่งที่ท าให้ผมไม่ยอมหยุดนิ่งในการพัฒนา
วิชาการ  

       ส าหรับปัญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้นขณะที่ท างานวิจัยนั้น  
ส่วนตัวผมแยกเป็น 2 ประเด็นคือ ปัจจัยภายนอก  ได้แก่ ภาระ
งานในช่วงเวลานี้  ไม่เอ้ือต่อการท างานวิจัยของผม เนื่องจากผม
ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร มักประสบกับปัญหากับภาระงานทั้งงาน 
บริหาร งานสอน และงานอ่ืน ๆ ที่มีค่อนข้างมาก  ซึ่งบางครั้ง
ยากต่อการจัดสรรเวลาเพ่ือท างานวิจัย อีกประเด็นคือปัจจัย
ภายในได้แก่  ความท้อถอย  ความเกียจคร้าน  ซึ่งปัจจัยนี้
บางครั้งเข้ามาในจิตใจเราเยอะ ท าให้ต้องพยายามข้ามผ่าน
ปัญหานี้  และหลาย ๆ ครั้งกว่าจะท าใจ เสริมสร้างก าลังใจให้
ตนเองข้ามผ่านได้  รู้สึกเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเหมือนกัน  ซึ่ง
เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคเช่นนี้แล้ว  ผมก็มีแนวทางการแก้ปัญหา
คือ  ถ้าเป็นปัจจัยภายนอก  ผมต้องแบ่งเวลา จัดสรรเวลาให้กับ
งานวิชาการ ไม่ต้องมากขอวันละ 1-2 ชั่วโมงก็พอ แต่ขอให้ท า
เป็นประจ า อาจจะไม่ทุกวันก็ได้  แต่ถ้าเป็นไปได้ ทุกวันก็ดี  
เฉพาะในช่วงท างานวิชาการเรื่องนั้น ๆ อยู่ แต่อย่าทิ้งไปหลาย
วัน จะท าให้ความต่อเนื่องทางด้านความคิดชะงักลง และจะ
ส่งผลให้เราเกิดความท้อถอย ในที่สุดก็จะล้มเลิมการท างาน
วิชาการ  ส่วนปัจจัยภายใน เราก็ต้องสร้างก าลังใจที่เข็มแข็ง 
พยายามดึงเอาศักยภาพภายใน คือ ความเพียรพยายาม ความ
อดทนมาใช้ให้มากที่สุด ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ส่วนตัวผมได้น า

แรงบันดาลใจใน
การท างานวิจัย 

• ครู อาจารย์ต้นแบบ 

• ต้องการประกาศ
ศักดิ์ศรีและ
ศักยภาพของลูก
ชาวนา 

• ต้องการได้รับการ
ยอมรับจากคนอ่ืน 
 
ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางในการ
แก้ไขในการท างาน
วิจัย 
ปัญหา-อุปสรรค 

• ภาระงาน 

• ความท้อถอย ความ
เกียจคร้าน 
 
แนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 

• แบ่งเวลา  จัดสรร
เวลาให้กับงาน
วิชาการ 

• สร้างก าลังใจที่
เข้มแข็ง  พยายาม
ดึงเอาศักยภาพ
ภายในซึ่งได้แก่  
ความเพียรพยายาม 
และความอดทนมา
ใช้ให้มากท่ีสุด 
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พระพุทธเจ้ าที่ทรงตั้ งสั จจะแก่ตั ว เองว่า ถ้าไม่บรรลุพระ
สัพพัญญุตญาณจะไม่ลุกจากที่นั่ง แม้ชีวิตจะสิ้นไปก็ตาม มาเป็น
แรงจู งใจในการท างาน หรือดูครู  อาจารย์รุ่น พ่ีที่ ประสบ
ความส าเร็จทางวิชามาใช้เป็นแรงจูงใจ หรือกระตุ้นมานะในตัว
เราเชิงสร้างสรรค์ที่ว่า “เราไม่ท าไม่ได้แล้วนะ เขาเข้ามาทีหลัง
เรา เขามีผลงานและต าแหน่งทางวิชาการ เราไม่ท าเราอายเขา
นะ หรือถ้าไม่ท า มหาวิทยาลัยอาจเลิกจ้างเราก็ได้” ทัศนคติ
ท านองนี้ จะช่วยปลุกเร้าแรงมานะในตัวเราให้ลุกขึ้นมาพัฒนา
ตัวเอง ไม่ย้ าอยู่กับที่อีกต่อไป 

     แ น ว โน้ ม ข อ งก าร เรี ย น ก ารส อ น ใน ศ ต วรรษ ที่  21 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านตัวผู้เรียนคือ  
มีจ านวนน้อยลง ปัญหานี้เกิดขึ้นจริงแล้วในยุคปัจจุบัน  ซึ่งปีนี้
มหาวิทยาลัยของเราก็เจอปัญหานี้โดยตรง คือ มีจ านวนนักศึกษา
ที่น้อยลงกว่า 700 คน  แนวโน้มอีกประเด็นคือตัวผู้ เรียน
เปลี่ยนไปจากเดิมตามสภาพแวดล้อมของสังคมสมัยใหม่         
ยุคข้อมูลข่าวสาร ผู้เรียนจะมีความรู้ด้าน IT ที่เก่ง และจะให้
ความส าคัญกับข้อมูลที่เข้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย ๆ มากกว่า 
หนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการเรียนรู้ที่อาจารย์แจกให้  
และที่ผมสังเกตได้ในปัจจุบันคือ นิสัยของเด็ก  เด็กสมัยนี้มีความ
เชื่อมั่นในตัวเองสูง อยากได้อะไรที่ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน 
       ด้านการเรียนการสอน  ผมมีความคิดเห็นว่ายุคสมัยนี้การ
เรียนการสอนจะต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้มากขึ้น 
วิธีการเดิม ๆ จะไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากตัวผู้เรียน  และการ
จัดการเรียนการสอนจะต้องออกนอกชั้นเรียนมากข้ึน เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง  ให้รู้สึกเรียนรู้  ค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง  ท า
กิจกรรมประกอบการเรียน เป็นการเรียนโดยการฝึกทักษะในวิชา
นั้น ๆ ไปด้วย  และบทบาทหน้าที่ของครูก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน
ไปจากการเป็นผู้บรรยาย  เป็นผู้ควบคุมชั้นเรียน  เป็นผู้ออก
ค าสั่ง  ให้เป็นผู้สังเกตการณ์  กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการอยาก
เรียนรู้  คอยให้ค าแนะน า  ดูแล หรือท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงมากขึ้น 
  

แนวโน้มของการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 
    ด้านผู้เรียน 

• ผู้เรียนมีจ านวน
น้อยลง 

• ผู้เรียนมีความรู้ด้าน 
IT ท าให้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ต่าง ๆ ได้
ง่ายขึ้น 

• ผู้เรียนมีความ
เชื่อมั่นในตัวเองสูง 
ชอบความง่าย 
 

ด้านการเรียน
การสอน 

• มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้
ในการเรียนการ
สอนมากขึ้น 

• เรียนรู้นอก
ห้องเรียนมากข้ึน 

• ครูเป็นผู้ให้ค า 
แนะน ามากกว่าเป็น
ผู้ควบคุม 
 
 
 
 
 



ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม  เศรษฐกิจ  
และวัฒนธรรมอย่างรวดเร็จ  อันเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือสืบค้นและเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ทุกส่วนของโลกเข้าด้วยกัน  
ดังนั้นการเรียนการสอนในตวรรษที่ 21 ก็ต้องเท่าทันตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเราจึงต้อง
ตอบสนองความต้องการทางสังคมภายในและสังคมโลกมากขึ้น 
ความหลากหลายของหลักสูตรจะน้อยลง หลักสูตรจะต้องมุ่งตรง
ไปที่การประกอบอาชีพของผู้เรียนเป็นส าคัญ  และทุกหลักสูตร
ต้องมีอาจารย์ประจ าที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะสูง ไม่ใช่ใครก็
ได้ที่มีความรู้ด้านนั้น ๆ มาสอน การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร
อาจต้องดูที่ประสบการณ์เป็นส าคัญ พูดง่าย ๆ ว่า ถ้าใครไม่มี
ประสบการณ์ด้านที่หลักสูตรต้องการ  จะไม่ได้เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเด็ดขาด   
       ดังนั้นเมื่อเข้าสู่การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  ผู้ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง ทุ ก ฝ่ า ย ต้ อ ง มี ก า ร ป รั บ ตั ว   ไม่ ว่ า จ ะ เป็ น
สถาบันการศึกษา หลักสูตร  อาจารย์  ผู้เรียน  ทั้งหมดต้องมีการ
ปรับเปลี่ยน  เพ่ือให้สามารถแข่งขัน  อยู่รอดในสังคมได้  ทุกสิ่ง
ทุกอย่างล้วนมีผลกระทบต่อเนื่องกัน  คือ เมื่อสถาบันการศึกษา
สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการทางสังคมโลก  เน้นการ
สร้างทักษะในวิชาชีพ จึงต้องสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ  เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสถาบัน 
การศึกษาอ่ืน ๆ  ก็ส่งผลให้อาจารย้ต้องปรับตัว ต้องมีความ
พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของโลกเสมอ รวมทั้งพัฒนา
ตนเองให้มีความเชี่ยวชาญและทักษะในหลักสูตรที่ตนสอน  ทั้ง
ยังส่งผลสื่บเนื่องไปยังผู้เรียน  ผู้เรียนต้องมีทักษะในวิชาชีพตาม
หลักสูตรจริง ๆ ถึงจะแข็งขันกับคนอ่ืนได้  ไม่ใช่มีเพียงความรู้ใน
ต าราเรียนเพียงอย่างเดียว  อีกทั้งยังต้องมีแรงเสริมภายในที่ดี 
เช่น รักงาน ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เป็นต้นถึงจะสู้คนอื่นได้ 
       เมื่อพูดถึงงานวิจัยมีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างไร     
ผมมีความคิดเห็นว่า  งานวิจัยมีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
มาก โดยเฉพาะงานวิจัยในชั้นเรียนที่ทราบถึงปัญหาในการเรียน 

ด้านหลักสูตร 

• ต้องตอบสนอบ
ความต้องการทาง
สังคมให้มากข้ึนมุ่ง
ไปที่การประกอบ
อาชีพเป็นส าคัญ 

• อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องมี
ความเชี่ยวชาญและ
มีทักษะสูง 
 
งานวิจัยมีผลต่อการ
พัฒนาหลักสูตร 

•  งานวิจัยในชั้นเรียน
ท าให้ทราบปัญหา
ในการเรียนการ
สอน ความต้องการ
ของผู้เรียน ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่สามารถ
น ามาปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือ
แก้ไขในการเรียน
การสอน ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้
เรียนรู้ 

• งานวิจัยเกี่ยวกับ
ผู้ใช้บัณฑิต หรือ
ความต้องการทักษะ
ในการท างานด้าน
ต่าง ๆ ของ
ตลาดแรงงาน
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การสอน ความต้องการของผู้เรียน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถน ามา
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรเพ่ือแก้ไขในการเรียนการสอน ให้ตรง
กับความต้องการของผู้เรียนรู้ นอกจากนี้ งานวิจัยเกี่ยวกับผู้ใช้
บัณฑิต หรือความต้องการทักษะในการท างานด้านต่าง ๆ ของ
ตลาดแรงงานเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถน าผลการวิจัยมาก าหนด
หรือสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมจริง ๆ 
และงานวิจัยมีผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21 ตามที่กล่าวแล้วว่า ผลการวิจัยมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
หลักสูตร นั่นก็รวมถึงการเรียนการสอนด้วย เนื่องจากสภาพของ
สังคมเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นใหม่ ๆ 
อยู่ เสมอ ความรู้ เหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากผลการวิจั ย ดังนั้น 
งานวิจัยจึงมีความจ าเป็นยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้
ตรงกับความต้องการของสังคมและผู้ เรียน รวมถึงสามารถ
น ามาใช้แก้ปัญหาการเรียน การสอนได้อีกด้วย 
       จากประสบการณ์ของการเป็นอาจารย์สอนและผู้ที่ท างาน
วิชาการอยากให้ก าลังใจอาจารย์ทุกคนที่จะท างานวิชาการให้
เกิดข้ึน ขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1. ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนด้านวิชาการให้ชัดเจน 
2. ให้หาต้นแบบที่เป็นครูอาจารย์หรือรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จ

ด้านวิชาการมาเป็นแรงจูงใจที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย 
3. ลงมือท า อย่าพลัดวันประกันพรุ่ง อย่าเอาแต่คิดแล้วหยุดไว้

เพียงแคน่ั้น คนที่ประสบความส าเร็จ ไม่ใช่เพียงแค่คิดและพูด
เป็นเท่านั้น แต่ความส าเร็จมันอยู่ที่การลงมือท า 

4. พยามแบ่งเวลาเพ่ือวิชาการบ้าง ไม่ต้องมาก เพียงแค่วันละ 1-
2 ชั่วโมงก็ยังดี 

5. ใช้หลักอิทธิบาท 4 เป็นแนวทางปฏิบัติ คือ ปลูกใจรัก พยาม
ท า อย่าทิ้ งกลางครันท าให้ต่อเนื่อง และยืนหยัดอยู่บน
หลักการของเหตุผล (ปัญญา) อย่าท าด้วยอารมณ์หรือ
ความรู้สึก 

6. เข้าหาผู้รู้ เพ่ือขอค าแนะน า อย่าอาย ให้นึกเสมอว่า งาน
วิชาการ คือ ชีวิตของครู อาจารย์เช่นเรา 

ผลการวิจัยช่วย
ก าหนดหรือสร้าง
หลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม
จริง ๆ  ได้ 
 
งานวิจัยมีผลต่อการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 

• งานวิจัยจึงมีความ
จ าเป็นยิ่งต่อการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนให้ตรงกับความ
ต้องการของสังคม
และผู้เรียน รวมถึง
สามารถน ามาใช้
แก้ปัญหาการเรียน 
การสอนได้อีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

• ก าหนดเป้าหมายให้
ชัดเจน 

• หาบุคคลต้นแบบ
เป็นแรงจูงใจ 

• ลงมือท า 

• แบ่งเวลาเพ่ืองาน
วิชาการ 

• ใช้หลักอิทธิบาท 4 

• เข้าหาผู้รู้ 
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      ขอฝากข้อคิดเหล่านี้ไว้เป็นแนวทางนะครับ ผมไม่ใช่คน
เก่งหรือฉลาดกว่าใคร  แต่ผมเป็นคนหนึ่งที่มีความพยายามที่จะ
ท าให้ส าเร็จเท่านั้น 
 

 
 

3.  ผศ.ปราโมทย์   
ชูเดช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       อย่างที่ทุกท่านทราบครับว่า  การท างานวิจัยเป็นภารกิจ
ด้านหนึ่งของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และเป็นการค้นหาสิ่ง  
ใหม่ ๆ ที่ได้จากผลการวิจัยมาสอนนักศึกษา  อีกทั้งน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปัจจัยที่มีผลต่อการท างานวิจัยของผม
นั้น  เกิดมาจากแรงกดดันของบุคคลรอบข้างที่มีงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ  ซึ่งเป็นเพ่ือนรุ่นเดียวกันหรือรุ่นน้อง  เราจึงต้อง
สร้างงานวิจัยเป็นผลงานวิชาการ  และความต้องการพัฒนา
ตนเอง  ความต้องการมีรายได้เพ่ิมขึ้น  เพราะการมีต าแหน่งทาง
วิชาการจะได้ค่าตอบแทน  ผมคิดว่าประเด็นนี้จะเป็นแรงจูงใจที่
ดี  ท าให้อยากสร้างผลงานวิจัย  เมื่อสร้างผลงานวิจัยได้ส าเร็จสิ่ง
ที่เกิดขึ้นคือความภาคภูมิใจในตนเอง  เพราะในระหว่างทางที่ท า
วิจัยต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่าง เราต้องให้ก าลังอย่างมากใน
การผ่านอุปสรรคตรงนั้น  เมื่อท าส าเร็จจึงเกิดความภูมิใจอย่าง
มาก 
       ปัญหา อุปสรรคที่มักพบเจอเหรอครับ  ปัญหาใหญ่ที่สุดคือ  
ไม่กล้าคิดและท างานวิจัย  เรามักจะพูดว่า อืม ไม่รู้จะท างานวิจัย
เรื่องอะไรดี  ไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร  คือค าพูดพวกนี้เกิดจากการที่
เราไม่กล้าคิด  ยังไม่มีความพยายามมากพอที่จะคิดสร้างสรรค์
งานวิจัยออกมาอย่างจริงจัง  หากเราเริ่มต้นจากการกล้าคิด  
และเริ่มลงมือท า ก็ถือว่าได้ก้าวออกมาจากจุดเดิม 1 ก้าวแล้ว  
แม้จะมีปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกมากมายในระหว่างก้าวต่อ ๆ ไป 
เราก็จะค่อย ๆ แก้ปัญหาได้  ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหาใน
การท าวิจัยส าหรับนักวิจัยมือใหม่  ผมคิดว่า  เมื่อน้อง ๆ เริ่มคิด
ว่าจะท างานวิจัย  ก็ควรมุ่งมั่นจริงจัง  และที่ส าคัญหน่วยงานควร
สร้างแรงจูงใจ ให้เห็นความส าคัญของการวิจัย และควรให้แรง
เสริมด้วยการให้การยกย่อง ชื่นชม  รวมถึงการลดชั่วโมงการ

การท างานวิจัยมี
ความส าคัญอย่างไร  

• เป็นภารกิจด้านหนึ่ง
ข อ ง อ า จ า ร ย์
มหาวิทยาลัย 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ท าวิจัยและแรง
บันดาลใจในการ
ท างานวิจัยของท่าน
มาจากด้านใดบ้าง  

• บุ ค คล รอบ ข้ า งมี
ผลงานวิชาการเป็น
แ รงกด ดั น ให้ เร า
ต้องพัฒนาตนเอง 

• ค่ า ต า แ ห น่ งท า ง
วิชาการ 

• ความภาคภูมิใจ 
 

ปัญหาอุปสรรค และ 
แนวทางในการแก้ไข
ในการท างานวิจัย 

ปัญหา อุปสรรค 

• ไ ม่ ก ล้ า คิ ด แ ล ะ
ท างานวิจัย 
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สอน เพ่ือให้มีเวลาในการทุ่มเทท างานวิจัย 
       เมื่อพูดถึงการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ว่ามีแนวโน้ม
และทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้าง  ผมมีความเห็น
ว่า  การเรียนการสอนในยุคนี้ต้องเน้นด้านเทคโนโลยี และการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  ให้อิสระทางความคิดแก่ผู้เรียนมากขึ้น  ไม่
วางกรอบหรือบังคับให้ผู้เรียน  ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนควรจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละวิชาด้วยการเพ่ิมการเรียนรู้ด้วยตนเองมาก
ขึ้นลดบทบาทการสอน ครูควรสอนน้อยลง (Teach less Learn 
more) ครูมีบทบาทเป็นผู้วางแผนการสอนให้ผู้เรียนพยายามลง
มือท าและเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด   โดยหลักสูตรควร
พัฒนาให้สามารถตอบโจทย์หรือตอบสนองความเปลี่ยนแปลง
ของตลาดแรงงาน  ก้าวสู่ตลาดอาเซียน ซึ่งต้องมีการเรียนรู้เรื่อง
ภาษา การเรียนการสอนจึงควรควรเน้นทักษะทางภาษาให้แก่
ผู้เรียน  ให้ผู้เรียนสามารถฟัง พูดได้อย่างน้อย 3 ภาษา และ
สามารถอ่านเขียนได้อย่างน้อย 2 ภาษา อันนี้รวมกับภาษา
ประจ าชาติ ของเราด้ วยครับ   และต้ อ งสามารถใช้ งาน
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากงานพิมพ์ทั่วไป  
ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ รู้จัก
ช่องทางในการสืบค้น หรือหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่าง
แคล่วคล่อง   และที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งหลักสูตรต้องเน้นการ
เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ  ท าด้วยตนเอง  ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่การ
เรียนรู้ภายในห้องเรียนเท่านั้น  ต้องท าให้เห็นจริง รู้จริง  ซึ่งจะ
เกิดประสิทธิภาพทางการเรียนมากขึ้น 
       ส าหรับค าถามท่ีว่างานวิจัยมีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรหรือ
เป็ น แน วท างก าร พั ฒ น าการจั ด ก าร เรี ย น ก ารสอน ใน
ระดับ อุดมศึ กษ าได้ อ ย่ างไร   ผมต้ อ งกล่ าวอย่ างนี้ ค รับ  
อุดมศึกษาคือการศึกษาเพ่ือน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพผู้เรียนต้องรู้จริงท าได้จริง  เช่น การวิจัยเกี่ยวกับ
วิธีการสอน  ผลการวิจัยท าให้รู้ว่าวิธีการสอนแบบใดเหมาะกับ
การเรียนรู้ในสถานการณ์ใดเพ่ือผู้จะได้เรียนรู้ได้ดีที่สุด 
 

แ น วท างใน ก า ร
แก้ไขปัญหา 

• หน่ วยงานให้ แรง
เสริมในการยกย่อง,  
ลดชั่วโมงสอน 

 
แนวโน้มของการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 

• อาจารย์ผู้ สอนลด
บทบาทการสอน
และเพ่ิมการเรียนรู้
ด้ วยตน เองให้ แก่
นักศึกษา 

• ควรเน้นทักษะทาง
ภาษาให้ผู้ เรียนฟัง
พูดได้ 3 ภาษาและ
อ่ า น เขี ย น ได้  2 
ภาษา 

• ใช้งานคอมพิวเตอร์
ได้ด ี

• เรี ย น รู้ ด้ ว ย ก า ร
ปฏิบัติ 
 

การวิจัยมีผลต่อการ
พัฒนาหลักสูตร 

• การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
การสอน  ผลการ 
วิ จั ย ท า ใ ห้ รู้ ว่ า
วิธีการสอนแบบใด
เ ห ม า ะ ส ม กั บ     
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       นอกจากนี้การท าวิจัยจะน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ได ้ โดยน าผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการ
เรียนการสอน  เช่น  การวิจัยโดยการสร้างแบบฝึกการออกเสียง
ภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เมื่อวิจัยเสร็จก็น าแบบฝึกนั้นมาฝึกออกเสียงให้นักศึกษาชาวจีน 
หรือการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชาว
จีน  เมื่อท าวิจัยเสร็จแล้ว เราก็จะรู้ลักษณะข้อบกพร่องในการ
เขียนไม่ว่าจะเป็นการเขียนค า  เขียนประโยค  หรือเขียน
ข้อความ  เมื่อเรารู้ว่านักศึกษามีข้อบกพร่องอย่างไร  ผลการวิจัย
สามารถน าไปสู่การสร้างบทเรียน  การสร้างแบบฝึกหัด  เพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียนให้ถูกประเด็น ให้ตอบสนองกับปัญหาที่
พบ  ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาทักษะทาง
ภาษาของนักศึกษาจีนได้เป็นอย่างดี 
       ด้านข้อเสนอแนะและแนวทางส าหรับน้อง ๆ เหรอครับ   
มีไม่มากครับ  เพียงแค่ผมอยากจะบอกน้อง ๆ ว่าลงมือท าเถอะ
ครับ ต าแหน่งทางวิชาการเงินประจ าต าแหน่งทุกเดือน ความ
ภาคภูมิใจที่เราจะได้รับด้วยความสามารถของตัวเราเองครับ 

 

ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น
สถานการณใ์ด 
 

งานวิจัยมีผลต่อการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 
การวิจัยน าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนการ
สอน 
 
ข้อเสนอแนะ 

• รี บ ล งมื อ ท า เ พ่ื อ
ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิ ช าการและเพ่ื อ
ความภาคภูมิใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ นามสกุล 

1 อาจารย์บรรจบ  ปิยมาตย์ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. นพรัตน์ ธนานุรักษากุล 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรโชติ  เกิดแก้ว 

4 ดร. ธงชัย  หงษ์จร 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  ชูเดช 

6 อาจารย์อุมารังษี  วงษ์สุบรรณ 

7 อาจารย์พรรณศิริ  แจ่มอรุณ 

8 อาจารย์อติวัฒน์ พรหมาสา 

9 อาจารย์บุญช่วย สนศรี 

10 อาจารย์เบญจวรรณ์ ดอกไม้ 

11 อาจารย์สริตา  ศรีสุวรรณ 

12 อาจารยพ์ิฐชญาณ์ อธิเลิศธนานนท ์
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คุณเอ้ือ อาจารย์บรรจบ ปิยมาตย์ 

คุณอ านวย ผศ.ดร.นพรัตน์ ธนานุรักษากุล 

คุณกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรโชติ  เกิดแก้ว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  ชูเดช 
อาจารย์พรรณศิริ  แจ่มอรุณ 

คุณประสาน อาจารยบ์ุญช่วย  สนสี 

ผู้จัดการทั่วไป อาจารย์อติวัฒน์ พรหมาสา 

คุณลิขิต 
 

อาจารย์บุญช่วย  สนสี 
อาจารย์พิฐชญาณ์ อธิเลิศธนานนท์ 
อาจารย์สริตา ศรีสุวรรณ 
อาจารย์เบญจวรรณ์ ดอกไม้ 

เลขาโครงการฯ (KM) อาจารย์พิฐญาณ์ อธิเลิศธนานนท์ 

ผู้ร่วมสกัดความรู้ อาจารย์บรรจบ ปิยมาตย์ 
อาจารย ์ดร. ธงชัย หงจร 
ผศ.ดร.นพรัตน์ ธนานุรักษากุล 
อาจารย์อติวัตน์ พรหมาสา 
อาจารย์บุญช่วย  สนสี 
อาจารย์เบญจวรรณ์ ดอกไม้ 
อาจารย์สริตา ศรีสุวรรณ 
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