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         การพัฒนาครูเพื่อให้เป็นครูนักวิจัยเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นที่ต้องกระท าการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีผู้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวิจัยและการพัฒนากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนไว้หลายเรื่อง  ท าให้ทราบปัญหา 
และปัจจัยที่เอ้ือต่อการด าเนินการวิจัยที่เป็นข้อมูลเบื้องต้น ดังเช่น ครูไม่มีความรู้ความเข้าใจการด าเนินการวิจัย ขาดงบประมาณและ
การสนับสนุน ขาดแคลนแหล่งสืบค้นข้อมูล รวมทั้งครูขาดความมั่นใจและกังวลใจในการปฏิบัติ และสิ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวิจัยใน
ชั้นเรียนของครู ได้แก่ การสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงานและบุคคล ศักยภาพด้านคุณลักษณะของผู้วิจัย ศักยภาพด้านกระบวนการวิจัย  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการสนับสนุนจากผู้บริหาร เป็นต้น 

ผู้วิจัยฐานะท่ีเป็นครูผู้สอนสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษาในมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่นอกจากการสอนแล้ว ยัง
มีหน้าที่บริการวิชาการในศาสตร์ที่ตนเองรับผิดชอบ มีความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะพัฒนาศักยภาพครูด้านการ
วิจัย เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจึงมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัย โดยการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ท าให้สนองตามความคาดหวังของครู ซึ่งจะส่งผลดีต่อการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูจังหวัดเลย 
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กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อีกท้ังผลิตครูนักวิจัยเพ่ิมข้ึนอย่างมีศักยภาพ และอาจจะเป็นรูปแบบแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
ครูกลุ่มอื่นๆ ต่อไป 

 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) ศึกษาสภาพและปัญหาการท าวิจัยของครู  
2) ศึกษาความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครู  
3) ศึกษาผลการด าเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครู  
4) ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 
 

 วธิีการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูที่เข้าร่วมพัฒนา  
ซึ่งกระบวนการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ  

ระยะที่1 ขั้นเตรียม สร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัย และการพัฒนาศักยภาพการท า
วิจัยของครู โดยสนทนากับกลุ่มผู้บริหาร ประชุมชี้แจงจุดมุ่งหมายของการวิจัย และนัดหมายปฏิบัติการกับกลุ่มผู้บริหาร และครู
กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อส ารวจความสนใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ  

ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ ผู้วิจัยด าเนินการตามวงจรของ Stringer (1996) มี 3 ขั้น คือ ขั้นการค้นหา ขั้นการคิด และขั้นการ
กระท า เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา ความคาดหวัง แนวทางการพัฒนาและด าเนินการพัฒนา  

ระยะที่ 3 ขั้นติดตามและประเมินผล กลุ่มนักวิจัยและกลุ่มครูเข้าร่วมพัฒนาร่วมกันวางแผนปฏิทินการติดตามและเป้าหมาย
ของงานที่ต้องเสร็จแต่ละครั้งที่ติดตาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม เกี่ยวกับสภาพการด าเนินการวิจัยของครูหลังจากที่ครู
ได้รับการพัฒนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น าข้อมูลการติดตามมาสรุปวิเคราะห์เกี่ยวกับผลด าเนินการวิจัย ศึกษาเปรียบเทียบผลการ
พัฒนาการระหว่างก่อนกับหลังการพัฒนากลุ่มครูเข้าร่วมพัฒนา  

ระยะที่ 4 ขั้นสรุปผลการด าเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูจากข้อมูลทั้งหมดโดยการเปิดเวทีการประชุม และ
ร่วมกันสรุปรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัย 

 ผลการวจิัย 

สภาพการด าเนินงานวิจัยของครูเข้าร่วมพัฒนา จ านวน 41 คน สามารถสรุปรูปแบบของลักษณะการท างานวิจัยของครู 
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การวิจัยหน้าเดียวหรืองานวิจัยอย่างง่าย กลุ่มที่ 2 การวิจัยแบบทางวิชาการหรือการวิจัยเต็มรูป และ
กลุ่มท่ี 3 ยังไม่ได้ด าเนินการท าวิจัย หรือด าเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนาแต่ไม่มีการบันทึกหรือเขียนรายงานอย่างเป็นระบบ โดยทั่วไป
ที่ด าเนินการท าวิจัยจะรายงานเป็นวิจัยหน้าเดียว  การด าเนินการท านั้น มีทั้งประสบผลตามที่คาดหมายและไม่ประสบผลตามที่
คาดหมาย หรือไม่เป็นที่พึงพอใจในผลงานตามที่ตนคาดหวังไว้ เพราะที่ด าเนินการท าอยู่ครูมีความรู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจว่าสิ่งที่ท านั้น
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ถูกต้องตามกระบวนการวิจัยหรือไม่ ถึงแม้ว่าครูจะมีความรู้อยู่บ้าง บางคนได้รับการพัฒนาหรืออบรมแต่ไม่มีความชัดเจนในการท า 
บางคนท าตามหน้าที่ เพ่ือให้มีงานไว้ตรวจ หรือบางคนไม่เคยท าจะไม่ท าเลยแม้แต่วิจัยอย่างง่าย 

ปัญหาการท าวิจัยก่อนด าเนินการพัฒนา จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มกับครูเข้าร่วมพัฒนาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย พบว่า ครูเกือบทุกคนกล่าวถึงปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการท าวิจัยมาก คือเรื่องความรู้ความเข้าใจ ความชัดเจน และทักษะ
ขั้นตอนการท าวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นการท า การวิเคราะห์หาหัวข้อปัญหาของการวิจัย ขั้นการหาและพัฒนานวัตกรรมที่น ามาใช้  เก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและที่ส าคัญเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย  บางคนมีความรู้สึกว่างานวิจัยเป็นเรื่องใหม่ไม่เคยเรียน
หรือสัมผัสมาก่อน 

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับปัญหาการท าวิจัยของครู พบว่า  กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 113 คน 
พบว่า ด้านปัญหาการด าเนินการมีปัญหาสูงที่สุด คือ การแปลผลข้อมูล  รองลงมา การก าหนดวิธีการหรือนวัตกรรมที่น ามาใช้
แก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผล กับการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับ 
ส่วนด้านปัญหาปัจจัยที่เก้ือหนุนสูงที่สุด คือ เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้า รองลงมา งบประมาณท่ีใช้ในการท าวิจัย ซึ่งมีปัญหาอยู่
ในระดับมาก 

ครูมีความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย จากเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ ในประเด็นเรื่องความรู้ ทักษะการท า
วิจัย และการเขียนรายงานผลการวิจัยที่สามารถเป็นผลงานทางวิชาการได้ด้วย โดยคาดหวังให้มีการจัดอบรมให้ความรู้จากผู้ที่มีความรู้
ความช านาญมาเป็นวิทยากร ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาครูมีการอบรมพัฒนาตนเอง แต่การอบรมนั้นจะเป็นหลักสูตรเร่งรัด อบรมระยะสั้น มีฝึก
ปฏิบัติเล็กน้อยท าให้การรับรู้หรือทักษะยังไม่เพียงพอ ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา 

ผลการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูโดยภาพรวม พบว่า ครูเข้าร่วมพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอน
และวิธีด าเนินการวิจัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การด าเนินการแก้ปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย
ที่เป็นระบบและเขียนรายงานเป็นทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น 

ผลการพัฒนาโดยการติดตามและประเมินผล จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลการประเมิน
ตนเองด้านศักยภาพการท าวิจัย การประเมินงานวิจัยและเจตคติต่อการวิจัยระหว่างก่อนกับหลังด าเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยของครู ผู้วิจัยท าการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กัน โดยการตรวจสอบ
การแจกแจงแบบปกติ ผลปรากฏ พบว่า ข้อมูลมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ และตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลก่อนกับหลัง ผล
ปรากฏ พบว่า ข้อมูลผลการวิจัยมีความสัมพันธ์กัน 

 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. การพัฒนาครูด้านการวิจัย ผู้บริหารเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนา โดยเฉพาะการนิเทศติดตาม ดังนั้นควรมีการพัฒนา
ผู้บริหารด้านการวิจัยด้วยเพื่อให้สามารถนิเทศครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดท าระบบการสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้กับทุก
โรงเรียน ท าห้องสมุดงานวิจัยที่ผ่านการประเมินตั้งแต่ระดับช านาญการพิเศษ และจัดกลุ่มที่ปรึกษางานวิจัยจากบุคลากรของเขต ท า
ตารางเวลาลงในแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
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3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยโดยแยกเนื้อหาอบรมพร้อมปฏิบัติการทีละระยะแล้วน าผลการปฏิบัติมาสะท้อนผลการ
พัฒนาแต่ละประเด็น และอบรมสิ่งที่ส่งเสริมการท าวิจัย เช่น การจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ การสร้างสื่อ การสืบค้นข้อมูล และการ
เขียนอ้างอิง 

 

 


