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พื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
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ผู้วิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราพร เกษสังข์ 

ปีที่ท าวิจัยเสร็จ พ.ศ.2551 

ความเป็นมาของการท าวิจัย 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นั้นครูจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นครูอาชพีด้วยการคิดค้นหาแนวทางใหม่เพื่อ

พัฒนาตนเอง  ตลอดจนคิดค้นหาแนวทางใหม่ๆ ท่ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ “การ

วจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญยุทธศาสตร์หนึ่งท่ีจะชว่ยให้นักเรียนเกิดการรับรู้ สร้างองค์

ความรู้และน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันได้ (นิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา, 2544 : 1 – 2) 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแมบ่ทในการปฏรูิปการศึกษาของ

ชาตไิด้ระบุแนวทางการจัดการศึกษาให้การเรียนรู้ของนักเรียนพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นตามนโยบายในเร่ืองเกี่ยวกับ

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คือ มาตรา 24 (5) ระบุว่า “ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด

บรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ

รอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ท้ังนี้ผู้สอน และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป

พร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ” และมาตรา 30 “ให้สถานศึกษา

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา” รวมท้ังมาตรา 67 “รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและ

พัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา รวมท้ังการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ท่ีคุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย” และ

มาตรา 69 “รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าท่ี พิจารณาเสนอนโยบาย แผนส่งเสริมและประสานการ

วจิัย การพัฒนาและการใช้ รวมท้ังการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 14, 16, 33 – 34) จะเห็นได้ว่าจาก

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ท าให้ครูต้อง

ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นครูผู้สอนมาเป็นครูนักวิจัย กล่าวคือ ต้องสอนควบคู่กับการใช้

กระบวนการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไปด้วย การวจิัยปฏบัิตกิารในช้ันเรียนจึงนับวา่เป็นนวัตกรรมท่ี

บุคคลหลายฝ่ายคาดหวังวา่จะชว่ยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เพราะการวจิัยปฏิบัตกิารในชัน้เรียนเป็นการวิจัยท่ีมี
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หลักการและวิธีการท่ีเอื้อตอ่การพัฒนาการเรียนการสอน ครูผู้สอนจึงต้องฝึกฝนให้เกิดความรู้ความช านาญ 

ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของความเป็นครูมอือาชพีในยุคปฏรูิปการศึกษา 

การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ครบองค์ประกอบ จ าเป็นท่ีครูผู้สอนจะตอ้งมขีั้นตอนการท างาน

ท่ีเป็นระบบมากขึ้น มีผลการท างานท่ีเกิดจากขั้นตอนการท างานท่ีน่าเชื่อถือ มีร่องรอยท่ีสามารถตรวจสอบ

ได้ทุกขั้นตอน “กระบวนการวิจัย” จึงถูกน ามาใช้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ท่ีต้องการจะจัดให้กับ

ผู้เรียน โดยครูผู้สอนน ากระบวนการวิจัยมาพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนให้มีทักษะการคิดค้น หาค าตอบและ

ตัดสินใจในกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง ในขณะเดียวกันครูผู้สอนก็สามารถน ากระบวนการวิจัยมา ใช้

พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้โดยอาศัยกระบวนการวิจัยใน

ห้องเรียนและครูผู้สอนไปพร้อมๆ กันเพื่อให้กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ในห้องเรียนประสบผลส าเร็จ 

ดังนัน้ครูจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นครูอาชีพ  ด้วยการคิดค้นหาแนวทางใหม่เพื่อพัฒนาตนเอง ตลอดจนหา

แนวทางใหม่ๆ ท่ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ “การวิจัยในชั้นเรียน หรือการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้” เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งท่ีจะชว่ยให้นักเรียนเกิดการรับรู้ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้โดยอาศัยการ

วิจัยในชั้นเรียนจึงเกิดท้ังผู้เรียนและครูผู้สอนไปพร้อมกัน เพื่อให้กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ในห้องเรียน

ประสบผลส าเร็จ 

การพัฒนาครูเพื่อให้เป็นครูนักวิจัย จึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นท่ีต้องกระท าการพัฒนาอย่าง

เร่งด่วน ซึ่งท่ีผ่านมาได้มีผู้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการวิจัยและการพัฒนา

กระบวนการวจิัยเชงิปฏบัิตกิารในช้ันเรียนไว้หลายเรื่อง ท าให้ทราบปัญหา และปัจจัยท่ีเอื้อตอ่การด าเนนิการ

วิจัยท่ีเป็นข้อมูลเบื้องต้น ดังเช่น ครูไม่มีความรู้ความเข้าใจการด าเนินการวิจัย ขาดงบประมาณและการ

สนับสนุน ขาดแคลนแหล่งสืบค้นข้อมูล รวมท้ังครูขาดความมั่นใจและกังวลใจในการปฏิบัติ และสิ่งท่ีส่งผล

ต่อพฤติกรรมการวิจัยในชั้นเรียนของครู ได้แก่ การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและบุคคล ศักยภาพด้าน

คุณลักษณะของผู้วิจัย ศักยภาพด้านกระบวนการวิจัย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และการสนับสนุนจากผู้บริหาร 

เป็นต้น 

การพัฒนาทักษะการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อให้ครูมีทักษะการท าวิจัยดังกล่าว ได้มี            

ผู้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 3 รูปแบบหลักๆ 

(สุวิมล  วอ่งวาณิช, 2543 : 24 – 27) คือ 1) การฝึกอบรม 2) การส่งเสริมการวจิัยแบบร่วมมือ 3) การสร้าง

เครือข่ายการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลาย เช่น การศึกษาดูงาน 

การพัฒนาโดยกระบวนการปฏิบัติการการพัฒนาตนเองและการพัฒนาทีมงานหรือองค์กร แต่การพัฒนา

ทักษะของบุคคลนั้น ถ้าเกิดจากความตอ้งการจากตนเองจะท าให้การพัฒนาเกิดประสิทธิภาพ  

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการของการแสวงหาความรู้ร่วมกันของผู้คนท่ี

หลากหลายท่ียึดหลักของการร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจและร่วมเรียนรู้ ร่วมรับผิดชอบจากสิ่งท่ีคิดร่วมกัน

ท าร่วมกันตัดสินใจร่วมกัน เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ร่วมกัน เพื่อน าไปใช้ได้จริง มุ่งเน้นให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงเกิดการพัฒนายึดหลักหรือเรียนรู้จากการลงมอืท า เพิ่มบทบาทของกลุ่มเป้าหมายให้มีส่วนร่วม

คิดร่วมท าตั้งแตก่ารค้นหาปัญหา หรือเห็นปัญหาด้วยกัน หาแนวทางของค าตอบหรือการแก้ปัญหาลงมือท า 

เพื่อแก้ปัญหา เกิดความมั่นอกมั่นใจเมื่อเสร็จ สามารถสรุปบทเรียนท้ังความส าเร็จและความผิดพลาด เพื่อ

จะได้สามารถแก้ปัญหาได้ดีย่ิงขึ้นตอ่ไป (นลนิ ีกังศริิกุล, 2547 : 3) 
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ผู้วิจัยฐานะท่ีเป็นครูผู้สอนสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษาในมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น ซึ่งมี

หน้าท่ีนอกจากการสอนแล้ว ยังมีหน้าท่ีบริการวิชาการในศาสตร์ท่ีตนเองรับผิดชอบ มีความตระหนักถึง

ความส าคัญและความจ าเป็นท่ีจะพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติจึงมีความมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัย โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม ท าให้สนองตามความคาดหวังของครู ซึ่งจะส่งผลดีต่อการวจิัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู

จังหวัดเลย กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อีกท้ังผลิตครูนักวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างมีศักยภาพ และอาจจะเป็นรูปแบบ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการวจิัยของครูกลุ่มอ่ืนๆ ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการท าวิจัยของครู 2) ศึกษาความ

คาดหวังและแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครู 3) ศึกษาผลการด าเนินการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการวจิัยของครู และ 4) ศกึษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาเลย เขต 1 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การด าเนินการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ

วิจัยของครูท่ีเข้าร่วมพัฒนา ซึ่งกระบวนการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่1 ขั้นเตรียม สร้างความ

ตระหนักและความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัย และการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของครู โดย

สนทนากับกลุม่ผู้บริหาร ประชุมช้ีแจงจุดมุ่งหมายของการวจิัย และนัดหมายปฏบัิตกิารกับกลุม่ผู้บริหาร และ

ครูกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อส ารวจความสนใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ ผู้วิจัย

ด าเนินการตามวงจรของ Stringer (1996) มี 3 ขั้น คือ ขั้นการค้นหา ขั้นการคิด และขั้นการกระท า เพื่อ

ศึกษาสภาพ ปัญหา ความคาดหวัง แนวทางการพัฒนาและด าเนินการพัฒนา ดังนี้  ขั้นการค้นหา เป็นขั้น

ศึกษาสภาพและปัญหาจากทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดภาพท่ีจะท าให้ทุกฝ่ายของกลุ่มท่ีศึกษามีส่วนเข้าใจใน

เหตุการณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริงของการท าวิจัยของครู ศึกษาเอกสาร ส ารวจสภาพและปัญหาของการวจิัย โดยการ

ตอบแบบสอบถามของครูกลุ่มเป้าหมาย สนทนากลุ่มครูกลุ่มเป้าหมายท่ีเคยท าวิจัย และกลุ่มท่ีไมเ่คยท าวิจัย 

สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ กลุ่มผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ โดยเลือกมาอย่างเจาะจง 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้เพื่อสรุป ขั้นการคิด เป็นการตีความตีประเด็นต่างๆ ท่ีได้รับจากสภาพและ

ปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลในการค านึงถึงความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาศักยภาพ  ด้านการวิจัยของครู

ไปสู่การลงปฏิบัติจริงตามล าดับความส าคัญตามความคิดเห็นของกลุ่ม ซึ่งการด าเนินการโดยการประชุม

ระดมความคิดร่วมกันเพื่อก าหนดความคาดหวังท่ีต้องการและร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้าน

การวิจัยของครูกับกลุ่มท่ีศึกษา สรุปประเด็นและจัดล าดับความส าคัญ ขั้นการกระท า เป็นการด าเนินการ

พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครู ตามแผนการด าเนินการร่วมกัน เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์

เจาะลึก การสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการพัฒนา ท าการประเมินการรับรู้ตนเองด้านการวจิัยของครู เจตคติต่อ

การวิจัยของครู และประเมินร่องรอยการวิจัยของครูจากผู้บริหาร ซึ่งในขั้นการกระท า  น าแนวคิดของ 

Kemmis and Metaggart (1990) เกี่ยวกับหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเกลียวการกระท าคือ

การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกต การสะท้อนผล มาใช้ศึกษาการด าเนินงานพัฒนาตามแผน พร้อม
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ปรับเปรียบการพัฒนาตามความต้องการของครู ระยะที่ 3 ขั้นติดตามและประเมินผล กลุ่มนักวจิัยและกลุ่ม

ครูเข้าร่วมพัฒนาร่วมกันวางแผนปฏิทินการติดตามและเป้าหมายของงานท่ีต้องเสร็จแต่ละครัง้ท่ีติดตาม โดย

การสัมภาษณเ์ชงิลึก สนทนากลุ่ม เกี่ยวกับสภาพการด าเนินการวจิัยของครูหลังจากที่ครูได้รับการพัฒนากับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น าข้อมูลการติดตามมาสรุปวิเคราะห์เกี่ยวกับผลด าเนินการวิจัย ศึกษาเปรียบเทียบผล

การพัฒนาการระหว่างก่อนกับหลังการพัฒนากลุ่มครูเข้าร่วมพัฒนา  และระยะที่ 4 ขั้นสรุปผลการ

ด าเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูจากข้อมูลท้ังหมดโดยการเปิดเวทีการประชุม และร่วมกัน

สรุปรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวจิัย 

สรุปผลการวิจัย  

สภาพการด าเนินงานวิจัยของครูเข้าร่วมพัฒนา จ านวน 41 คน สามารถสรุปรูปแบบของลักษณะ

การท างานวจิัยของครู ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 การวจิัยหนา้เดียวหรืองานวจิัยอย่างง่าย กลุ่มท่ี 2 การ

วจิัยแบบทางวิชาการหรือการวจิัยเต็มรูป และกลุ่มท่ี 3 ยังไมไ่ด้ด าเนินการท าวจิัย หรือด าเนินการแก้ปัญหา

หรือพัฒนาแตไ่ม่มีการบันทึกหรือเขียนรายงานอย่างเป็นระบบ โดยท่ัวไปท่ีด าเนินการท าวิจัยจะรายงานเป็น

วจิัยหน้าเดียว ดังผู้บริหารคนหนึ่ง กล่าววา่ “ส่วนใหญ่ท ำวิจัยอยำ่งง่ำย มีท ำเป็นเต็มรูปบำงส่วน บำงคนท่ีไม่

ท ำยังไงก็ไมท่ ำ”  ซึ่งการด าเนนิการท านั้น มีท้ังประสบผลตามท่ีคาดหมายและไมป่ระสบผลตามท่ีคาดหมาย 

หรือไม่เป็นท่ีพึงพอใจในผลงานตามท่ีตนคาดหวังไว้ เพราะท่ีด าเนินการท าอยู่ครูมีความรู้สึกว่าไม่มีความ

มั่นใจว่าสิ่งท่ีท านั้นถูกต้องตามกระบวนการวิจัยหรือไม่ ถึงแม้ว่าครูจะมีความรู้อยู่บ้าง บางคนได้รับการ

พัฒนาหรืออบรมแต่ไมม่คีวามชัดเจนในการท า บางคนท าตามหนา้ที่ เพื่อให้มงีานไวต้รวจ หรือบางคนไมเ่คย

ท าจะไม่ท าเลยแม้แตว่ิจัยอย่างง่าย ดังท่ีสะท้อนวา่ “ด ำเนนิกำรท ำแต่ไม่ประสบผลส ำเร็จ  แล้วไม่มั่นใจว่ำจะ

ถูกหรือเปล่ำ ท ำไปตำมหน้ำที่ท่ีมีอยู่ใน พ.ร.บ. 2542  ตำมมำตรำ 24(5) และมำตรำ 30” “โดยท่ัวไปท ำเป็น

วิจัยอย่ำงง่ำย เฉพำะโครงกำรหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง” และ“ยังไม่เคยท ำวิจัยอย่ำงจริงจัง  ท่ีท ำอยู่ก็

แบบหนำ้เดียวเพยีงให้มงีำนท ำ”   

ปัญหาการท าวิจัยก่อนด าเนินการพัฒนา จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มกับครูเข้า

ร่วมพัฒนาและผู้มีสว่นได้สว่นเสีย พบวา่ ครูเกือบทุกคนกล่าวถึงปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการท าวิจัยมาก คือ

เร่ืองความรู้ความเข้าใจ ความชัดเจน และทักษะขั้นตอนการท าวิจัย ตั้งแต่เร่ิมต้นการท า การวิเคราะห์หา

หัวข้อปัญหาของการวิจัย ขั้นการหาและพัฒนานวัตกรรมท่ีน ามาใช้ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

และท่ีส าคัญเร่ืองการเขียนรายงานการวิจัย บางคนมีความรู้สึกว่างานวิจัยเป็นเร่ืองใหม่ไม่เคยเรียนหรือ

สัมผัสมาก่อน ดังท่ีสะท้อนว่า“วิจัยมีอะไรบ้ำงท ำอย่ำงไรบ้ำงไม่เคยเห็น” และ“พูดถึงชื่อก็ปวดหัวแล้ว ไม่

เข้ำใจท่องแท้กำรพัฒนำจึงไม่ได้ผล ไม่ทรำบขั้นตอน ควำมเป็นมำ อบรมไม่ต่อเนื่องไม่ชัดเจน ภำระงำนก็

เยอะ ... ยิ่งสถิติไม่ต้องพูดตัวเลขไม่รู้เร่ืองเลย” ผลการศกึษาข้อมูลเชงิปริมาณเกี่ยวกับปัญหาการท าวิจัยของ

ครู พบว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 113 คน พบว่า ด้านปัญหาการด าเนินการมีปัญหาสูง

ท่ีสุด คือ การแปลผลข้อมูล  รองลงมา การก าหนดวิธีการหรือนวัตกรรมท่ีน ามาใช้แก้ปัญหา การวเิคราะห์

ข้อมูล และการอภิปรายผล กับการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ตามล าดับ ส่วนด้านปัญหาปัจจัยท่ีเกื้อหนุนสูงท่ีสุด คือ เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้า รองลงมา  

งบประมาณที่ใชใ้นการท าวิจัย ซึ่งมีปัญหาอยู่ในระดับมาก   
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ครูมีความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัย จากเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ ในประเด็น

เร่ืองความรู้ ทักษะการท าวิจัย และการเขียนรายงานผลการวิจัยท่ีสามารถเป็นผลงานทางวิชาการได้ด้วย 

โดยคาดหวังให้มกีารจัดอบรมให้ความรู้จากผู้ท่ีมีความรู้ความช านาญมาเป็นวิทยากร ถึงแมว้่าที่ผ่านมาครูมี

การอบรมพัฒนาตนเอง แตก่ารอบรมนัน้จะเป็นหลักสูตรเร่งรัด อบรมระยะสั้น มีฝึกปฏบัิตเิล็กน้อยท าให้การ

รับรู้หรือทักษะยังไม่เพียงพอ ไม่เอื้อต่อการพัฒนา ดังนั้นการอบรมท่ีครูต้องการควรแบ่งเนื้อหาการอบรม

เป็นระยะๆ ไปทีละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง และการอบรมเป็นแบบปฏิบัติการ ดังท่ีสะท้อนว่า “จัดอบรมเร่ือง

กำรวจิัยไปทีละเร่ืองทีละประเด็น จะได้ไม่ลืม” (คร ู9) “อบรม อยำกให้พำท ำเป็นขัน้ตอน” (ครู 15) “อยำกให้

มหีน่วยงำนท่ีมีควำมช ำนำญเร่ืองกำรวจิัยมำช่วยสอนวิธีกำรท ำวิจัยท่ีถูกต้อง สำมำรถน ำไปใช้ในกำรอ้ำงอิง

เป็นเอกสำรทำงรำชกำรได้” (ครู 16) เนื้อหาท่ีจัดอบรมให้ไม่ควรมีแต่ทฤษฎีล้วนๆ ควรเป็นเนื้อหาประยุกต์

น าไปใช้ได้จริง และการอบรมควรมกีารยกตัวอย่างงานวจิัยให้ศกึษาเป็นตัวอยา่งด้วย ดังค ากล่าวว่า “ทฤษฎี

จ๋ำ ไม่อยำกได้ ปวดหัว อยำกน ำไปใช้ได้จริง” (ครู 8) และ “ไม่ต้องกำรให้มีควำมซับซ้อน เยอะแยะไม่ชอบ” 

(ครู 9) ซึ่งรูปแบบการนิเทศควรเป็นแบบกัลยาณมิตรไม่ใช่มาจับผิด หรือควรเป็นการมาเสนอแนะมากกว่า 

ดังท่ีสะท้อนวา่ “ตดิตำมแบบเยยีวยำ แนะน ำไมใช่จับผิด” (ครู10) และ “ถ้ำไมถู่กให้อธิบำย” (ครู12) 

ผลการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูโดยภาพรวม พบว่า ครูเข้าร่วมพัฒนามีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัยเพิ่มขึ้น ซึ่ งเร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การ

ด าเนินการแก้ปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานวิจัยท่ีเป็นระบบและเขียนรายงานเป็นทาง

วชิาการเพิ่มมากขึน้ ดังท่ีสะท้อนว่า“ครูเร่ิมวเิครำะห์ปัญหำโดยมีข้อมูลมำสนับสนุนปัญหำ” (ผู้บริหาร) “กำร

น ำเสนอผลงำนวจิัยอย่ำงชัดเจน (มั่นใจ)ให้ผู้อื่นเข้ำใจ” (นักวจิัยและผู้บริหาร)  การสังเกตและสัมภาษณ์เชิง

ลึก “ครูมีงำนวจิัยท่ีเป็นเต็มรูปเกือบทุกคน มอียู่ 4 คน ที่เป็นวจิัยอย่ำงง่ำยจำกที่ไม่เคยท ำเลย” (ผู้บริหาร 2) 

และ “งำนวจิัยเขียนเป็นระบบถูกต้องมำกขึ้น” (ศกึษานเิทศก)์   

ผลการพัฒนาโดยการติดตามและประเมินผล จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการ

เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองด้านศักยภาพการท าวิจัย การประเมินงานวิจัยและเจตคติต่อการวิจัย

ระหว่างก่อนกับหลังด าเนนิการพัฒนาศักยภาพดา้นการวจิัยของครู ผู้วิจัยท าการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น

ของการใช้สถิติที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความสัมพันธ์กัน โดยการตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติ 

ผลปรากฏ พบวา่ ข้อมูลมกีารแจกแจงแบบโค้งปกติ และตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลก่อนกับหลัง ผล

ปรากฏ พบว่า ข้อมูลผลการวิจัยมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น การทดสอบเปรียบเทียบผลการประเมินตนเอง

ด้านศักยภาพการท าวิจัย ผลการประเมินงานวิจัย และเจตคติต่อการวิจัยของครูเข้าร่วมพัฒนาระหวา่งก่อน

การพัฒนากับหลังพัฒนา จึงใช้  สถิตทีิแบบกลุ่มท่ีมีความสัมพันธ์กันได้ แสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1    ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองด้านศักยภาพการท าวิจัย ผลการประเมินงานวิจัย

และเจตคติต่อการวจิัยระหว่างก่อนกับหลังด าเนนิการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัย 

ประเด็น ชว่งการพัฒนา X 
S n d 

t-value p-value 

ผลการประเมินตนเอง 

ด้านศักยภาพการท า

วจิัย 

ก่อนการพัฒนา 

หลังการพัฒนา 

2.01 

3.79 

0.45 

0.43 

41 

41 

1.78 34.33** .00 
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ผลการประเมินงานวจิัย ก่อนการพัฒนา 

หลังการพัฒนา 

0.64 

1.52 

0.19 

0.29 

41 

41 

0.88 37.22** .00 

เจตคติต่อการวจิัย ก่อนการพัฒนา 

หลังการพัฒนา 

2.75 

3.65 

0.47 

0.33 

41 

41 

0.90 13.24** .00 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมนิตนเองด้านศักยภาพการท าวิจัยของครูเข้าร่วม

พัฒนาต่อการท าวิจัย การประเมินงานวิจัยของครูเข้าร่วมพัฒนาต่อการงานวิจัย และเจตคติต่อการท าวิจัย

ของครูเข้าร่วมพัฒนาระหว่างก่อนการพัฒนากับหลังการพัฒนา พบว่า ครูเข้าร่วมพัฒนามีผลการประเมิน

ศักยภาพการท าวิจัยหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย จากผลการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูส่งผลให้

ครูเข้าร่วมพัฒนามีความรู้ ทักษะ และเจตคตติ่อการวจิัยท่ีดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียน

ได้ ผู้วิจัย กลุ่มครูเข้าร่วมพัฒนา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันสรุปรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการ

วจิัยของครูกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ผลปรากฏดังนี้ 1) สร้างความตระหนัก ครูถ้าไม่มีความตระหนักเห็น

ความส าคัญของการวิจัย การพัฒนาจะไม่ประสบความส าเร็จ ถือว่าเป็นขั้นแรกท่ีควรด าเนินการก่อนการ

พัฒนาอื่นๆ เช่น “สิ่งส าคัญอันดับแรกของการพัฒนาก็คือ ตัวผู้พัฒนาหรือตัวครูเอง ถ้าครูมีความตระหนัก

ถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการวิจัยท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจของครู และเชื่อว่าเราจะเห็นงานวิจัยของ

ครูมากขึ้น” ซึ่งวิธีการส่งเสริมโดยการประชุมชี้แจงบทบาทหน้าท่ีของครูรับทราบบทบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ ร่วมกันวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน นักเรียนและครู และร่วมกันก าหนดเกณฑ์เป้าหมาย 2) การ

ส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหาร โดยการส่งเสริมเร่ืองงบประมาณ สรา้งขวัญและก าลังใจให้กับครู และการ

พัฒนาครู เช่น “การให้ขวัญ และก าลังใจจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นสิ่งจูงใจในการท างาน ผู้บริหารควร

ชว่ยเหลือการท าวจิัยของครู โดยให้ความรู้ ทักษะ วิธีการ เป็นท่ีปรึกษา ตรวจสอบชี้แนะก่อนท่ีจะให้จากเขต

มานเิทศ” โดยการส่งเสริมงบประมาณ สร้างขวัญและ ก าลังใจให้กับครู การสง่เสริมพัฒนาครู การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การหาตัวอย่างงานวิจัย และการนิเทศติดตาม 3) ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย โดยการอบรมนั้น

ต้องแยกเนื้อหาอบรมเร่ืองการวิจัย ไม่ควรอบรมในคร้ังเดียวกันจนครบ  แล้วควรเพิ่มเนื้อหาการสร้าง

นวัตกรรม เทคนิค หรือวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เช่น “ครูขาดความรู้ด้านการวิจัย วิธีการท่ีดี คือ

การอบรมให้ความรู้ อย่างท่ีได้ปฏิบัติพัฒนาไปทีละขั้น ปฏิบัติพร้อมไปด้วย ช่วยครูในการท าวิจัยได้ดี” และ 

“การอบรม โดยเฉพาะอบรมท่ีมีเนือ้หาไมม่าก ปฏิบัตไิปด้วยจะได้ไมล่มื และคนท่ีเข้าอบรมไมม่ากเกินไปการ

ดูแลจะได้ท่ัวถึง” ซึ่งวิธีการส่งเสริม จัดฝึกอบรม โดยมีการฝึกปฏิบัติเป็นระยะๆ แต่ละเนื้อหา ส่วนเนื้อหาท่ี

จัดฝึกอบรมควรแยกทีละคร้ัง ไม่ควรอบรมทุกเนื้อหาในคร้ังเดียว และเนื้อหาท่ีอบรมไม่ควรเป็นทฤษฎีเพียง

อย่างเดียวหรือมากเกินไป ควรเป็นเนื้อหาที่น าไปประยุกตใ์ชจ้รงิ 4) ควรจัดตัวอย่างงานวิจัยทีเ่หมาะสมมา

ประกอบการศึกษาการวิจัยและรูปแบบการเขียน เช่น “ครูนักวิจัยมือใหม่ต้องมีตัวอย่างงานวิจัยไว้ศึกษาดู

เป็นแนวทาง” ซึ่งวิธีการส่งเสริมควรจัดหาตัวอยา่งวิจัยท่ีเหมาะสมเป็นแบบอย่างเพื่อศึกษารูปแบบการเขียน

ประกอบ จัดท าห้องสมุดงานวจิัยเชงิปฏบัิตกิารในชัน้เรียนโดยน าผลงานวิจัย งานวจิัยท่ีครูส่งผลงานผ่าน เพื่อ

เป็นแหล่งค้นคว้า ซึ่งแหล่งค้นคว้าอาจจะรวบรวมในรูปห้องสมุดของโรงเรียน เขตพื้นท่ี และมหาวิทยาลัย

ท้องถิ่น 5) สอนวิธีการสืบค้นข้อมูลเอกสาร งานวิจัยและการเขียนอ้างอิง เช่น “การศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยถ้ารู้วิธีการสืบค้นจะช่วยให้งานวิจัยน่าเชื่อถือ และการน ามาอ้างอิง การอ้างอิงต้องอ้างให้ถูกต้อง
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ด้วย” ซึ่งวิธีการส่งเสริม อบรมเร่ืองการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและประเด็นเนื้อหาท่ีควรมีในงานวิจัย 

และสอนวิธีการเขียนอ้างอิงท่ีอยู่ในรูปอินเตอร์เน็ตและหนังสือสิ่งพิมพ์ 6) มีการนิเทศ ติดตาม แบบ

กัลยาณมิตรจากบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยการนิเทศภายในจากผู้บริหารสถานศึกษา

และเพื่อนครูด้วยกัน ส่วนการนิเทศภายนอกจากบุคลากรเขตพื้นท่ีและมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น  การนิเทศ

ควรเป็นแบบกัลยาณมิตร เช่น “เมื่อพัฒนาครูควรมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะจะได้มาช่วยชี้แนะ

นิเทศแบบกัลยาณมิตร และจะท าให้ครูมีการตื่นตัวมากขึ้น” และ “ก่อนอื่นต้องพัฒนาผู้บริหารด้วยเพื่อมี

ความรู้มานิเทศ” ดังนั้น ก่อนท่ีจะด าเนินการนิเทศ ผู้นิเทศจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและการนิเทศ 

ส่งผลต่อการด าเนินการอบรมปฏิบัติการวิจัย 7) จัดคลินิกที่ปรึกษางานวิจัย โดยการร่วมมือระหว่างเขต

พื้นท่ี และมหาวิทยาลัยท้องถิ่น เชน่ “ควรมีคลินิกท่ีปรึกษางานวิจัยและควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้เป็นท่ีปรึกษา” 8) 

สร้างเครือข่ายนักวิจัยแยกเป็นกลุ่มสาระโดยการท่ีมีเครือข่ายช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม

ครูนักวจิัยท่ีมคีวามเชี่ยวชาญในกลุ่มโรงเรียนใกล้เคียงกันและกลุ่มอื่นๆ นอกจากนีเ้มื่อด าเนินการพัฒนาแล้ว

จะได้ครูนักวจิัย ท าให้มีครูนักวจิัยเพิ่มขึ้น อาจน าครูเหลา่นีม้าสร้างเครอืขา่ยนักวจิัย เช่น “การสร้างเครอืขา่ย

นักวจิัยจะช่วยให้มแีหล่งท่ีปรึกษาหารือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันและกันก่อน” และ 

“ผ่านการอบรมนี้แล้ว พอมนีักวจิัยท่ีเป็นพ่ีเลีย้งคนอื่นได้” 

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพดา้นการวจิัย แสดงดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัย 

     การพัฒนาครู  

     ด้านการวิจัย 

    3 อบรมวิจัย 

    เชิงปฏิบัตกิาร 

     5 สืบค้นข้อมูล 

        เขียนอ้างองิ 

    4 ตัวอย่าง   

      งานวิจัย 

     8 สรา้งเครือข่าย    

           นักวิจัย 

             7 คลินิกที ่

         ปรกึษางานวิจัย 

       1 สรา้งความ 

          ตระหนัก 

     2 ผู้บริหาร   

      สนับสนุน 

 6 นิเทศ      

   ติดตาม 

   งานวิจัยที่ม ี

    คุณภาพ 

   ทักษะ   

    วิจัย 

      เจตคติที่ด ี

     ต่องานวิจัย 

   ผู้เรียนที่มี 

     คุณภาพ 

   นิเทศ 

  ภายใน 

     นิเทศ 

  ภายนอก 

ประชุม    

ชี้แจง 

   ร่วมก าหนด    

   เกณฑ ์

  วิเคราะห ์

    บรบิท 

  ค าชมเชย 

   งบประมาณ 

    วัสดุ เวลา 

   พิจารณาความดี    

       ความชอบ 

     อนิเทอร์เน็ต       แหลง่ห้องสมุด 

   สหสาขา 
  เขตพืน้ที่ที ่

      

มหาวิทยาลัย 

       ท้องถิ่น 

    มหาวิทยาลัย 

       ท้องถิ่น 

   เขตพืน้ที ่

  โรงเรียน 

 สาขา 
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ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การพัฒนาครูด้านการวิจัย ผู้บริหารเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนา โดยเฉพาะการนิเทศติดตาม 

ดังนัน้ควรมกีารพัฒนาผู้บริหารด้านการวจิัยดว้ยเพื่อให้สามารถนิเทศครูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดท าระบบการสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ของ

มหาวิทยาลัยต่างๆ ให้กับทุกโรงเรียน ท าห้องสมุดงานวิจัยท่ีผ่านการประเมินตั้งแต่ระดับช านาญการพิเศษ 

และจัดกลุ่มท่ีปรึกษางานวิจัยจากบุคลากรของเขต ท าตารางเวลาลงในแผนปฏบัิตงิานอย่างชัดเจน 

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยโดยแยกเนื้อหาอบรมพร้อมปฏิบัติการทีละระยะแล้วน าผล

การปฏิบัติมาสะท้อนผลการพัฒนาแต่ละประเด็น และอบรมสิ่งท่ีส่งเสริมการท าวิจัย เช่น การจัดการเรียนรู้

รูปแบบตา่งๆ การสร้างสื่อ การสบืค้นขอ้มูล และการเขียนอ้างองิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


