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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพด้านการวิจัยของครู 2) กำาหนดขั้นตอน

การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครู และ 3) ประเมินผลลัพธ์การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ
คร ูกลุม่เปา้หมายไดแ้ก ่ครูโรงเรยีนกระบากวทิยาคาร อำาเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม จำานวน 15 คน 
ผู้บริหารโรงเรียนจำานวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับและแบบบันทึกระดมสมองเป็นแบบบันทึกการแสดงความคิดเห็นปลายเปิด สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ 

ผลการวิจัย พบว่า 

1) ศักยภาพครูด้านการวิจัย เป็นดังนี้1.1 ศักยภาพด้านความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของครูอยู่ในระดับปานกลาง 1.2 ศักยภาพด้านทักษะเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของครูอยู่ในระดับปานกลางและ1.3 ศักยภาพด้านคุณสมบัติของนักวิจัยของ
ครูอยู่ในระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามประเด็นที่คุณครูมีศักยภาพด้านคุณสมบัติของผู้วิจัยที่อยู่ใน
ระดับมากได้แก่ มีความคิดสร้างสรรค์ ในการนำาแนวคิด/วิธีการใหม่ๆมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้
เรียนรอ้ยละ70 ใฝแ่สวงหาความรูเ้กีย่วกบัการวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนรอ้ยละ60 มคีวามอดทน
และขยันในการดำาเนินการวิจัยให้สำาเร็จร้อยละ 50 และเคารพสิทธิของนักเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นที่
เก่ียวขอ้งกบัการวจิยัรอ้ยละ40 2) ขัน้ตอนการพัฒนาศักยภาพดา้นการวิจยัของครผููส้อนโรงเรยีนกระบาก
วิทยาคาร ดังนี้ 2.1 จัดประชุมคณะทำางาน 2.2วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาการการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและจัดทำากลยุทธ์/รูปแบบในการพัฒนา 2.3 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการกำาหนด
ปญัหา ชือ่เรือ่งและวตัถปุระสงค์การวจัิยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเขยีนเคา้โครงวจิยัจำานวน 2 
วนั 2.4 นเิทศตดิตามการดำาเนินกจิกรรมผลการจัดประชมุสมัมนาเชงิปฏิบตักิารครัง้ทีห่นึง่ 2.5 จดัประชมุ
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สมัมนาเชงิปฏบัิติการครัง้ทีส่อง การสรา้งเครือ่งมอืและการหาคณุภาพเครือ่งมอืวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีน
การสอน และการเก็บรวบรวมข้อมูลจำานวนสองวัน 2.6 นิเทศติดตามการดำาเนินกิจกรรมตามผลการ
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่สอง 2.7 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่สาม การวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัยจำานวนสองวัน 2.8 นิเทศติดตามการดำาเนินกิจกรรมตามผลการจัด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่สาม 2.9 ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 2.10 สรุปผลและ
จัดทำารายงานผลการดำาเนินงาน 3) ผลลัพธ์การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครู พบว่าครูจำานวน 6 
คนสามารถทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครู ขั้นตอนการพัฒนา ผลลัพธ์การพัฒนา

Abstract
The aims of study were 1) to investigate teachers’ research potentials, 2) to determine 

the steps for development of teachers’ research potentials, and 3) to evaluate the results of 
development of teachers’ research potentials. The target group involved 15 teachers and 
3 school administrators. The research tools were questionnaire with 5 rating scales and  
brainstorming record with open-ended opinion record. Statistics for analyzing data was 
percentage. 

The results of the research were as follows:

1) teachers’ research potentials were: 1.1 teachers’ knowledge potentials were  
at medium level,1.2 research skill potentials were at medium level,1.3 researchers’  
characteristic potentials were at medium level, however, they were at high level such as  
the 70 percentage of having creativity in taking concepts/new methods using in problem 
solving and development of learners, the 60 percentage of searching research knowl-
edge for learning and teaching development, the 50 percentage of having endurance and  
industrious in research management, and the 40 percentage of respect the authority or 
rights of learners or students or other target groups corresponding to research. 2).steps 
for development of teachers’ research potentials were as follows: 2.1 meeting the staffs, 
2.2 analyzing the current states and problems about learning and teaching activities and 
making the strategies/models in development, 2.3 workshop meeting of the determining of 
research problems,titles, and research objectives for development of learning and teaching 
and research proposal writing for two days, 2.4 following and monitoring after workshop in 
the first round, 2.5 workshop meeting in the second round of the constructing of research 
tools and finding the qualities of research tools for development of learning and teaching 
and data collecting for two days, 2.6 following and monitoring after workshop in the second  
round, 2.7 workshop meeting in the third round of data analyzing and research result  
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บทนำา
สบืเน่ืองจากนโยบายรฐับาลมแีนวทางใน

การพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยัง่ยนืโดยเฉพาะในด้านการอดุมศกึษา หนึง่ใน
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เนน้ความสำาคญัของการสง่เสรมิบทบาทใหส้ถาบนั
อุดมศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศทำาหน้าที่เป็นพ่ี
เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นดังนั้น
การขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวเพื่อผลักดัน ส่ง
เสริม และสนับสนุนใหเ้กดิผลทีชั่ดเจนจากปจัจบุนั
สู่อนาคตทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องจำาเป็น
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างเป็นระบบและเดิน
หน้าการพัฒนาเพื่อเป้าหมายในการยกระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศให้
เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
มปีระสทิธภิาพและใหค้วามสำาคญักับการสง่เสรมิ
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งในการดำาเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนนั้นจำาเป็นต้องอาศัยหลักการมีส่วน
ร่วมของมหาวิทยาลัยในชุมชนเข้าไปมีบทบาทใน
การทำาหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับสถานศึกษาที่อยู่
ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย โดยมีเครือ
ข่ายอุดมศึกษาใน 9 ภูมิภาค เป็นกลไกในการขับ
เคลื่อนและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่
เล้ียงในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา
ในชมุชน (สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา,

2559: 1) และมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็น
หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าไปมีบทบาทใน
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครู และ
การพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากโรงเรียนกระบาก
วิทยาคารเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่จำาเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูเพื่อ
นำาผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสทิธภิาพ ทัง้นีน้กัวิจยัไดเ้ลอืกโรงเรยีนนีเ้ปน็ก
ลุ่มเป้าหมายเนื่องจากนักวิจัยมีความสะดวกใน
การเดินทางเก็บรวบรวมข้อมูลและสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานซึ่งในการทำาวิจัยของครูนั้นจะ
ต้องมีความสัมพันธ์กับท้องถ่ินและเป็นประโยชน์
ต่อชุมชน

การดำาเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วจิยัของครโูรงเรียนกระบากวทิยาคารนัน้แบง่เปน็
สามด้านได้แก่ ศักยภาพด้านความรู้ที่ได้รับเกี่ยว
กบัการวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน ศกัยภาพ
ด้านทักษะเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและศักยภาพด้านคุณสมบัติของนักวิจัย
ของครู ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาศักยภาพด้านการ
วิจัยของครูเพื่อนำาไปกำาหนดขั้นตอนการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยของครูให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถนำาข้ันตอนไปทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีสังคมและ
ชมุชนเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาศกัยภาพดา้น
การวิจัยของครูโรงเรียนกระบากวิทยาคารต่อไป 

writing for two days, 2.8 following and monitoring after workshop in the third round, 2.9 taking 
lessons and making knowledge management, and 2.10 summarizing and reporting project 
results. 3).The results of developing of teachers’ research potentials, It was found that there 
were six teachers could do research for learning and teaching development.

Keywords: Teachers’ research potentials, steps for development, outcome development 
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แนวคิด เกี่ยวกับศักยภ�พด้�นก�รวิจัย
ของครู

แนวคิดการเสริมศักยภาพด้านการวิจัย
ของครูได้มีนักการศึกษาต่างประเทศ แอนโทนี  
วลิเลียม และ ปีเตอร ์คิลเกอร ์(Anthony Williams 
and Peter Kilgour, 2014: 36-41) ได้กล่าวถึง
การเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยของครูโดย
ให้ความสำาคัญของการทำาความเข้าใจหลักสูตร
และเน้ือหาที่สอนเพื่อเชื่อมโยงการนำาไปสู่การเต
รียมความพร้อมด้านการทำาวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทักษะความ
สามารถด้านการวิจัยเป็นส่ิงที่ครูสามารถเรียนรู้
และพัฒนาได้ซ่ึงต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่าย
บริหารและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างสม่ำาเสมอเพราะครูก็
คือนักวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพด้านการวิจัยของ

ครูโรงเรียนกระบากวิทยาคาร

2 .  เพื่ อกำ าหนดขั้นตอนการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยของครูโรงเรียนกระบาก
วิทยาคาร

3. เพื่อประเมินผลลัพธ์การพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยของครูโรงเรียนกระบาก
วิทยาคาร

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้�หม�ย

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่ครโูรงเรยีนกระบาก
วิทยาคาร จำานวน 15 คน และผู้บริหารโรงเรียน 
จำานวน 3 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ไ ด้ แ ก่  
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ 5 หมายถึง ศักยภาพมากที่สุด 4 หมายถึง 
ศักยภาพมาก 3 หมายถึง ศักยภาพปานกลาง 2 
หมายถึง ศักยภาพน้อยและ 1 หมายถึง ศักยภาพ
นอ้ยทีส่ดุ) ตวัอยา่งขอ้คำาถาม ได้แก ่ศกัยภาพดา้น
ความรูท้ีไ่ด้รบัเก่ียวกับการวิจัยเพือ่พฒันาการเรยีน
การสอน 1) ความรู้เก่ียวกับหลักการทำาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 2) ความรู้เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอนเพื่อนำา
ไปใช้ในการวิจัย ฯลฯ ศักยภาพด้านทักษะในการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 1) ทักษะการ
วางแผนการวิจัย 2) ทักษะการออกแบบการวิจัย 
ฯลฯ ศกัยภาพดา้นคณุสมบตัขิองนกัวิจยัของคร ู1) 
ใฝ่แสวงหาความรู้เก่ียวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 2) มีความคิดสร้างสรรค์ ในการนำา
แนวคิด/วิธีการใหม่ๆมาใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน ฯลฯ และแบบบันทึกการระดม
สมองชนดิแบบบนัทกึการแสดงความคดิเห็นปลาย
เปิด ตัวอย่างข้อคำาถาม ได้แก่ 1) ความเหมาะสม
ของข้ันตอน 2) ความเป็นไปได้ของข้ันตอน 3) 
ความเป็นประโยชน์ของขั้นตอน 4) ความเหมาะ
สมการนำาไปใช้และ 5) การตรวจสอบได้โดยมีวิธี
การสร้างดังนี้

2.1 ก�รสร้�งและห�คุณภ�พของ
แบบสอบถ�ม 

 2.1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมด้านการวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางกำาหนด
ประเด็นในการอภิปราย ซักถามในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและนำาหลักการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาศึกษาให้ครอบคลุม
ตามแนวคิดการพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นเพื่อ
กำาหนดเป็นประเด็นในการศึกษาศักยภาพครูด้าน
การวิจัย 
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 2.1.2 กำาหนดขอบขา่ยหวัขอ้ประเด็น
อภิปรายในเอกสารการประชุมปฏิบัติการโดยการ
สรา้งประเดน็สำาหรบัการพัฒนาศกัยภาพครผููส้อน
ด้านการวิจัย ผ่านรูปแบบการฝึกอบรม 

 2.1.3 สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของครู

 2.1.4 หาคุณภาพของแบบสอบถาม
โดยการหาค่าความตรงด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญ
จำานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(IOC) พบว่า คำาถามทุกข้อมีค่าระหว่าง 0.80- 
1.00 (เป็นไปเกณฑ์ของค่า IOC คือมากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.50) แต่ไม่มีการ try-out เนื่องจากมีข้อ
จำากัดเรื่องเวลาซึ่งครูทุกคนมีภาระงานมากและมี
คาบสอนมากเช่นกันจึงถูกจำากัดด้วยเวลา

2.2 การสร้างและหาคุณภาพของแบบ
บันทึกการระดมสมอง 

 2.2.1 ผู้วิจัยนำาผลการวิจัยในระยะ
ที่ 1 เก่ียวกับศักยภาพการวิจัยของครูมากำาหนด
เป็นกรอบในการกำาหนดข้ันตอนการพัฒนา
กิจกรรมด้านการวิจัย โดยเน้นกิจกรรมที่ครูมี
ศักยภาพด้านการวิจัยในระดับต่ำาหรือปานกลาง

 2.2.2 จากผลการวิจัยศักยภาพด้าน
ความรูท้ีไ่ดร้บัเก่ียวกบัการวจัิยเพ่ือพัฒนาการเรยีน
การสอนของครูอยู่ในระดับปานกลาง ศักยภาพ
ด้านทักษะเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนของครอูยู่ในระดับปานกลางและศกัยภาพ
ด้านคุณสมบัติของนักวิจัยของครูอยู่ในระดับปาน
กลาง ผู้วิจัยจึงได้ร่างขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพ
ครดูา้นการวจิยัลงสูก่ารปฏิบติัอย่างแทจ้รงิ จำานวน 
10 ข้ันตอน แล้วให้ครูและผู้บริหารร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับร่างกำาหนดขั้นตอนในการ
พัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยลงในแบบบันทึก
ระดมสมองในประเด็น ได้แก่ 1) ความเหมาะสม
ของขั้นตอน 2) ความเป็นไปได้ของขั้นตอน 3) 
ความเป็นประโยชน์ของขั้นตอน 4) ความเหมาะ

สมการนำาไปใช้ 5. การตรวจสอบได้ 

 2.2.3 ให้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบบันทึกระดม
สมอง ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืออยู่ใน
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด 

3. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 แบบสอบถาม มีวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังนี้

ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง ในภาคเรยีนท่ี 1 ปกีารศกึษา 2560 โดยใช้
กลุม่เปา้หมาย ไดแ้ก่ ครโูรงเรยีนกระบากวิทยาคาร 
จังหวัดมหาสารคาม จำานวน15 คน และผู้บริหาร
โรงเรียน จำานวน 3 คน ซึ่งมีวิธีการโดยการอธิบาย
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติ
การได้รับทราบเหตุผลและความสำาคัญในการจัด
ประชมุเพือ่กำาหนดขัน้ตอนในการพฒันาศกัยภาพ
ด้านการวิจัยของครู หลังจากนั้นกำาหนดประเด็น
คำาถามโดยสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
ประชมุและเปดิโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมไดแ้สดง
ความคดิเหน็เกีย่วกบัศกัยภาพดา้นการวจิยัของครู

 3.2 แบบบนัทกึระดมสมอง มวีธิกีารเกบ็
รวบรวมข้อมูลดังนี้

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการประชุมระดมสมอง 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยผู้เข้า
ร่วมประชุม ได้แก่ ครูโรงเรียนกระบากวิทยาคาร 
จำานวน 15 คนและผู้บริหารโรงเรียน จำานวน 3 
คนโดยมีขั้นตอนโดยการติดต่อประสานงานครู
และผู้บริหารโรงเรียนกระบากวิทยาคารเพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์การจัดประชุมระดมสมอง หลัง
จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 1) ความเหมาะสมของขั้น
ตอน 2) ความเป็นไปได้ของขั้นตอน 3) ความเป็น
ประโยชนข์องขัน้ตอน 4) ความเหมาะสมการนำาไป
ใช ้และ 5) การตรวจสอบไดข้องขัน้ตอนการพฒันา



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 300 ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมด้านการวิจัย แล้วนำาขั้นตอนการพัฒนา
ศักยภาพครูด้านการวิจัยลงสู่การปฏิบัติกล่าวคือ
ครูสามารถปฏิบัติการวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่
ได้จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการวิจัย โดยใช้
สถิติเบื้องต้นคือ ร้อยละ 

ผลการวิจัย
1. ผลการวเิคราะหศ์กัยภาพดา้นการวจิยั

ของครูโรงเรียนกระบากวิทยาคาร รายละเอียด
แสดงในตาราง 1

ต�ร�ง 1 ร้อยละของระดับศักยภาพด้านการวิจัยของครู 

ศักยภ�พด้�นก�รวิจัยของครู
ร้อยละของระดับของศักยภ�พของครู

ม�กที่สุด ม�ก ป�นกล�ง น้อย น้อยที่สุด

1. ด้านความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
 1.1 ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
 1.2 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการ
สอนเพื่อนำาไปใช้ในการวิจัย
 1.3 ความรู้เกี่ยวกับการกำาหนด/เลือกประชากรหรือกลุ่ม
เป้าหมายในการศึกษา
 1.4 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1.5 ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล
 1.6 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความ
หมายของข้อมูล
 1.7 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการวิจัย

0 80.0 20.0 0 0

0 90.0 10.0 0 0

10.0 70.0 20.0 0 0

20.0 40.0 40.0 0 0

10.0 50.0 40.0 0 0

20.0 20.0 60.0 0 0

20.0 10.0 70.0 0 0

2. ด้านทักษะในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 2.1 ทักษะการวางแผนการวิจัย
 2.2 ทักษะการออกแบบการวิจัย
 2.3 ทักษะการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 2.4.ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของ
ข้อมูล
 2.6 ทักษะการเขียนรายงานการวิจัย

10.0 40.0 50.0 0 0

10.0 20.0 70.0 0 0

20.0 20.0 60.0 0 0

0 50.0 50.0 0 0

10.0 20.0 70.0 0 0

10.0 20.0 70.0 0 0
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จากตาราง 1 พบว่า ครูและผู้บริหาร
ได้ประเมินศักยภาพด้านการวิจัยของครูโรงเรียน
กระบากวิทยาคาร ดังนี้

1. ศักยภ�พด้�นคว�มรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับ
ก�รวิจัยเพื่อพัฒน�ก�รเรียนก�รสอน 

1.1 จากการประเมินตนเองของครูและ
ผู้บริหารประเมินศักยภาพด้านความรู้ที่ได้รับ
เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ของครู พบว่าศักยภาพด้านความรู้เกี่ยวกับการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงาน
การวิจัย คิดเป็นร้อยละ70 และมีความรู้เกี่ยวกับ
การวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมายของขอ้มลู 
คิดเป็นร้อยละ 60 นอกนั้นมีความรู้เกี่ยวกับการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์สภาพปัญหา
การเรียนการสอนเพื่อนำาไปใช้ในการวิจัยร้อยละ 
90 ความรู้เกีย่วกับหลกัการทำาวจัิยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 80 ความรู้เกี่ยวกับ

การกำาหนด/เลือกประชากรหรือกลุ่มเป้าหมายใน
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 70 ความรู้เกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคิดเป็นร้อยละ50 และความรู้
เก่ียวกับการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคิดเป็น
ร้อยละ 40 

 1.2 ศักยภาพด้านทักษะในการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน พบว่า ครูมี

ศักยภาพด้านทักษะในการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ทักษะการออกแบบการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 
70 ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความ
หมายของข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 70 ทักษะการ
เขียนรายงานการวิจัย คิดเป็นร้อยละ70 ทักษะ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 
60 ทักษะการวางแผนการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 
50 และทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย คิด
เป็นร้อยละ 50

1.3 ศักยภาพด้านคุณสมบัติของนักวิจัย 
พบว่าครูมีศักยภาพด้านคุณสมบัติของนักวิจัยที่

ศักยภ�พด้�นก�รวิจัยของครู
ร้อยละของระดับของศักยภ�พของครู

ม�กที่สุด ม�ก ป�นกล�ง น้อย น้อยที่สุด

3. ด้านคุณสมบัติของนักวิจัย ของครู
 3.1. ใฝ่แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
 3.2 มีความคิดสร้างสรรค์ ในการนำาแนวคิด/วิธีการใหม่ๆ
มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
 3.3 มีความอดทนและขยันในการดำาเนินการวิจัยให้สำาเร็จ
 3.4 มีความสามารถทางความคิดและทำางานเป็นระบบใน
การทำาวิจัย
 3.5 เคารพสิทธิของนักเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย
 3.6 ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในการวิจัย

10.0 60.0 30.0 0 0

10.0 70.0 20.0 0 0

10.0 50.0 40.0 0 0

20.0 30.0 50.0 0 0

40.0 50.0 10.0 0 0

20.0 40.0 40.0 0 0

ต�ร�ง 1 ร้อยละของระดับศักยภาพด้านการวิจัยของครู (ต่อ)
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อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีความสามารถทาง
ความคิดและทำางานเป็นระบบในการทำาวิจัย คิด
เป็นร้อยละ 50 ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วม
งานในการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 40 และเขตพื้นที่/
กลุ่มโรงเรียนจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 40  
ประเด็นท่ีคุณครูมีศักยภาพด้านคุณสมบัติของ 
ผู้วจิยัทีอ่ยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ 
ในการนำาแนวคิด/วิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการแก้
ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 70 ใฝ่
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 60 มีความอดทน
และขยันในการดำาเนินการวิจัยให้สำาเร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 50 และเคารพสิทธิของนักเรียนหรือ 
กลุ่มเป้าหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการวิจัย คิดเป็น
ร้อยละ 40  

2. ผลก�รศึกษ�ขั้นตอนก�รพัฒน�
ศักยภ�พด้�นก�รวิจัยของครู

ขัน้ตอนทางการพฒันาศกัยภาพด้านการ
วิจัยของครูโรงเรียนกระบากวิทยาคาร ดังนี้

2.1 จัดประชุมคณะครูและผู้บริหาร
โรงเรียนกระบากวิทยาคาร

2.2 ครูและผู้บริหารโรงเรียนกระบาก
วิทยาคารร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดทำา
กลยุทธ์/รูปแบบในการพัฒนา

2.3 จัดประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัตกิาร การ
กำาหนดปัญหา ช่ือเรื่องและวัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเขยีนเค้าโครง
วิจัย จำานวน 2 วัน 

2.4 นิเทศติดตามการดำาเนินกิจกรรมผล

การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 

2.5 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้ง
ที่ 2 การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่อง
มือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จำานวน 2 วัน 

2.6 นเิทศตดิตามการดำาเนนิกจิกรรมตาม
ผลการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 

2.7 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้ง
ที่3 การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผลการ
วิจัย จำานวน 2 วัน 

2.8 นเิทศตดิตามการดำาเนนิกจิกรรมตาม
ผลการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 

2.9 ครูและผู้บริหารโรงเรียนกระบาก
วิทยาคารร่วมกันถอดบทเรียน และแลกเปล่ียน
เรียนรู้

2.10 นักวิจัยสรุปผลและจัดทำารายงาน
ผลการดำาเนินงาน

3. ผลลพัธก์�รพฒัน�ศักยภ�พด�้นก�ร
วิจัยของครู

ผลลัพธก์ารพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยั
ของครูโรงเรียนกระบากวิทยาคาร ซึ่งประเมินจาก
การทำาวิจัยของครูที่มีความพร้อม จำานวน 6 คน 
พบว่าครูได้นำาผลงานวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งเป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพในการทำาวจิยัของครใูหเ้กดิประสทิธภิาพ
และนำาไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ผลผลิตงาน
วิจัยจะเน้นที่การปฏิบัติการทำาวิจัยจริง โดยอาศัย
ศกัยภาพการทำาวจิยัของครดูา้นความรู ้ความเขา้ใจ 
และทกัษะในการออกแบบการวจิยัในระหวา่งการ
อบรม ดงัแสดงผลลพัธง์านวจิยัทีแ่สดงถงึศกัยภาพ
ด้านการวิจัยของครูในตาราง 2
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อภิปรายผล
ศักยภาพครูผู้สอนด้านการวิจัยของครู

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 

1.1 ศักยภาพด้านความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จากผล
การวิจัยพบว่าคุณครูมีศักยภาพด้านความรู้เกี่ยว
กับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ มีความรู้เกี่ยวกับการ
เขียนรายงานการวิจัย และมีความรู้เกี่ยวกับการ
วเิคราะหข์อ้มลูและแปลความหมายของขอ้มลู ดงั
นัน้ครจูะต้องเรียนรูพั้ฒนาตนเองด้านการวจิยัเพ่ือ

แกป้ญัหาและพฒันาคน้หานวตักรรมใหม่ๆ เพือ่สง่
เสรมิการจดัการเรียนการสอนใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 ทีมุ่ง่เนน้ใหผู้้เรียนและผู้สอน
เกิดทักษะที่จำาเป็นตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์  
พานิช (2555:1-21) ที่ได้กล่าวการจัดการศึกษา
ในทศวรรษที่ 21 ไว้ว่าครูจะต้องออกแบบการ
เรียนรู้ผ่านการวิจัย ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช และ
อำานวยความสะดวก ในการเรียนรู้แบบการใช้
ปัญหาเป็นฐาน นักเรียนและสอดคล้องกับแนวคิด
ของแมรีลิน คอชแรน และคนอื่น (Cochran and 

ต�ร�ง 2 ผลการประเมินศักยภาพด้านการวิจัยของครูโรงเรียนกระบากวิทยาคาร 

ร�ยชื่อผู้วิจัย กลุ่มส�ระ
ก�รเรียนรู้

ชื่อเรื่องวิจัย

(1) นางเพชรัตน์ สีหาทัพ วิทยาศาสตร์ การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้(5E) เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สิ่ง
แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนกระบากวิทยาคาร

(2) นางสาวยุภาพร ขันธะ คณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง 
กราฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนกระบาก
วิทยาคาร

(3) นางนงรัก วิริยะ วิทยาศาสตร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง สารในชีวิตประจำาวัน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

(4) นางจิรารัตน์ ศรีด้วง
 

ภาษาอังกฤษ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 ขั้นเพื่อเสริม
สร้างทักษะภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนกระบากวิทยาคาร

(5) นางละมุด 
นันทสมบูรณ์ และ
นางอำานวย ไชยคำา

ปฐมวัย การพัฒนาความพร้อมด้านร่างกายของนักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่ 3 โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านพื้นบ้าน
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others,1999:1) ที่ให้ความสำาคัญกับการเพ่ิม
ศักยภาพด้านการทำาวิจัยของครูนอกจากน้ีครู
และผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การการสอนผ่านคุรุสภาซ่ึงได้กำาหนดให้ผู้ที่จะ
ปฏบิตังิานในวชิาชพีครตู้องมมีาตรฐานความรูด้้าน
การวิจัยทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่ 7 สาระความรู้และในมาตรฐานความรู้การวิจัย
ทางการศึกษาจะครอบคลุมการวิจัยในช้ันเรียน 
การฝึกปฏิบัติการวิจัยและการใช้กระบวนการ
วิจัยในการแก้ปัญหา และครูจะต้องมีสมรรถนะ
ด้านการทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
พฒันาผู้เรียน สามารถทำาวจัิยเพ่ือพัฒนาการเรยีน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน (สำานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา, 2559: 1) และสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ รัตติมา โสภาคะยัง และ.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ 
(2556: 27) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการพัฒนาศกัยภาพ
ครูด้านการทำาวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านห้วย
กอก 1 สงักัดสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษามุกดาหาร พบว่า สภาพเกี่ยวกับการทำา
วิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร คือครูทำาวิจัยในชั้นเรียนน้อย ไม่มีร่อง
รอยหลักฐานในการทำาวิจัยในชั้นเรียน ครูขาดการ
พฒันาศกัยภาพในดา้นการทำาวิจยัในชัน้เรยีนและ
การใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

1.2. ศักยภาพด้านทักษะในการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน จากผลการวิจัยพบว่า
คุณครูโรงเรียนกระบากวิทยาคาร มีศักยภาพด้าน
ทักษะในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยู่
ในระดับปานกลางทุกประเด็นได้แก่ ทักษะการ
ออกแบบการวจิยั ทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลและ
แปลความหมายของขอ้มลู ทกัษะการเขยีนรายงาน
การวิจัย ทักษะการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ทักษะการวางแผนการวิจัย และทักษะการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูการวิจยั แสดงใหเ้ห็นว่า ผลจากการ
ทีค่ณุครโูรงเรยีนกระบากวทิยาคารมศีกัยภาพดา้น
ความรู้เก่ียวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับปานกลาง จึงทำาให้ครูมีศักยภาพ
ด้านทักษะในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกันในทกุประเดน็ ซึง่
แสดงใหเ้หน็วา่ครจูะตอ้งไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
ด้านการวิจัยให้มีศักยภาพสูงขึ้นในระดับมาก
จนสามารถทำาวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่กำาหนดให้ครูต้องทำา
วจิยัเพือ่พฒันาการจดัการเรียนการสอนและใหค้รู
ใชก้ารวจิยัเป็นกจิกรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีนและ
คร ูสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของยลิูง ล ี(Li, 2008: 
251-260) ที่ให้ความสำาคัญในการเพิ่มศักยภาพ
ของครูในการทำาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.3 ศักยภาพด้านคุณสมบัติของนักวิจัย
ของครู ผลการวิจัยพบว่าคุณครูมีศักยภาพด้าน
คุณสมบัติของนักวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
มคีวามสามารถทางความคดิและทำางานเปน็ระบบ
ในการทำาวจัิย ไดร้บัการยอมรบัจากเพือ่นรว่มงาน
ในการวิจัย และเขตพื้นที่./กลุ่มโรงเรียนจัดอบรม
สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน ตามลำาดับ ทั้งนี้เนื่องจากคุณครูโรงเรียน
กระบากวิทยาคารสว่นใหญ่มศีกัยภาพดา้นความรู้
เกีย่วกบัการวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนการสอนและ
มีศักยภาพด้านทักษะในการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลางทุกประเด็น 
แม้ว่าบางคนเคยอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนมาบ้างแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากเป็น
โรงเรียนขยายโอกาสและครูมีจำานวนน้อยจำาเป็น
ตอ้งทำาภารกจิอืน่ของโรงเรยีนเกอืบทกุคนจงึทำาให้
ครูไม่มีเวลาทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ ตามข้ันตอนการพัฒนาศักยภาพ 
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10 ขั้นตอน ดังนั้นการเป็นพี่เลี้ยงด้านการวิจัยให้
กับคุณครูที่โรงเรียนกระบากวิทยาคารจึงเป็นสิ่ง
จำาเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยเหลือครูและเป็นที่ปรึกษา
ในการทำาวิจัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ฐาปนา จ้อยเจริญ และเมษา 
นวลศรี (2559: 142-143) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การวเิคราะหส์มรรถนะครูไทยตามกรอบสมรรถนะ
ของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 
21: กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง พบว่า ในการ
พัฒนาสมรรถนะครูไทยประเด็นสำาคัญหลักที่ควร
ดำาเนินการอันดับแรกคือประเด็นด้านการวิจัยใน
ชั้นเรียน 

2. ขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยของครูโรงเรียนกระบากวิทยาคาร 

ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยของครูประกอบด้วยขั้น
ตอนจำานวน 10 ข้ันตอนดังน้ี 1) จัดประชุม
คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนกระบากวิทยาคาร  
2) ครแูละผูบ้รหิารโรงเรยีนกระบากวทิยาคารรว่ม
กันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและจัดทำากลยุทธ์ / รูปแบบใน
การพัฒนา 3) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การกำาหนดปัญหา ชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเขียน
เค้าโครงวิจัย จำานวน 2 วัน 4) นิเทศติดตาม
การดำาเนินกิจกรรมผลการจัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการคร้ังท่ีหนึ่ง 5) จัดประชุมสัมมนาเชิง
ฏิบัติการครั้งที่สอง โดยการสร้างเคร่ืองมือและ
การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน และการเก็บรวบรวมข้อมูล จำานวน 2 
วัน 6) นิเทศติดตามการดำาเนินกิจกรรมตามผล
การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่สอง  
7) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่สาม  
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน 
ผลการวจิยั จำานวน 2 วนั 8) นเิทศตดิตามการดำาเนนิ

กิจกรรมตามผลการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การครัง้ทีส่าม 9) ครแูละผูบ้รหิารโรงเรยีนกระบาก
วิทยาคาร ร่วมกันถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ 10) ผู้วิจัยสรุปผลและจัดทำารายงาน
ผลการดำาเนินงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เอกภูมิ จันทรขันตี (2559: 1-2) ได้ศึกษารูปแบบ
การสรา้งระบบพีเ่ลีย้งและใหค้ำาปรกึษาเพือ่พฒันา
ความสามารถในการสอนและการทำาวิจัยปฏิบัติ
การในชั้นเรียนของครูวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัย 
พบวา่ ระบบพีเ่ล้ียงและใหค้ำาปรกึษาแบง่กจิกรรม
ในการดำาเนินโครงการเป็นระยะประกอบด้วย 2 
รปูแบบ คอื กิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมการ
สรา้งระบบพีเ่ลีย้งและใหค้ำาปรกึษาและสอดคล้อง
กับงานวิจัยของบัณฑิต เหมือดอดทนและคนอ่ืน  
(2560: 1255-1265) ได้ศึกษาการบริหาร
คุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริหารคุณภาพของ 
เดมมิ่ง (Deming Cycle: PDCA) ของโรงเรียนใน
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 
19 ในจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่าการบริหาร
คุณภาพของเดมมิ่ง ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในจังหวัดเลยเพื่อ
ให้การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริหา
คณุภาพของเดมมิง่มปีระสทิธภิาพและดำาเนนิชวีติ
อยา่งมศัีกยภาพในฐานะเปน็พลโลกและไดร้บัการ
พฒันาใหเ้ปน็มอือาชพีมาตรฐานสากลภายใตก้าร
บริหารจัดการด้วยคุณภาพในระดับสากล 

3. ผลลัพธ์การพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยของครูโรงเรียนกระบากวิทยาคาร ผลจาก
การวิจัยพบว่า หลังจากครูได้รับการอบรมตาม
กิจกรรมของข้ันตอนการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำาหนด ครูที่มีความ
พร้อมที่จะเผยแพร่งานวิจัยของตนเองให้กับครู
ท่านอื่นในโรงเรียนเพ่ือใช้ประโยชน์ในการศึกษา
กระบวนการทำาวจิยัและสามารถนำาผลการวจิยัไป
ใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ซึง่ในการทำาวิจยั
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นัน้มคีรผููท้ำาวจิยั จำานวน 6 คน จากกลุม่สาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์2 คน กลุม่สาระภาษาองักฤษ 
จำานวน 1 คน กลุม่สาระคณิตศาสตร ์จำานวน 1 คน
และกลุ่มสาระปฐมวัย จำานวน 2 คน จำานวนวิจัย 
5 เรื่องที่พร้อมจะเผยแพร่ต่อไปแสดงให้เห็นว่า
จากขัน้ตอนดังกล่าวทำาให้คุณครูโรงเรยีนกระบาก
วิทยาคารที่มีความพร้อมสามารถทำางานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ตามระยะเวลาที่กำาหนดและได้รับการยอมรับ
จากเพื่อนร่วมงานในการวิจัยมากขึ้นก่อนเข้าร่วม
โครงการ สอดคล้องกับงานวิจัยของเคนเนท เอ 
เฟลแมน (Feldman,1987: 227–298) ท่ีกลา่วถงึ 
ความสัมพันธ์การทำาวิจัยและการนำาผลการ
วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรมและสุกัญญา วีระจันทร์และคนอ่ืน 
(2558: 175) ได้ศึกษาการพัฒนาครูด้านการ
ทำาวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนชุมชนกรุงเก่าราษฎร์
ประสิทธิ์ สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ครูท่ี
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ
ความสามารถในการทำาวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มสูงขึ้น
และผลการประเมนิระดบัความพงึพอใจของครใูน
การร่วมพัฒนาด้านการทำาวิจัยในชั้นเรียนมีความ 
พึงพอใจมากที่สุด 

ข้อจำากัดในการวิจัย
ครูมีภาระงานและคาบสอนมาก ครู

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจำานวนน้อยทำาให้ครู
ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในบางข้ันตอนที่
กำาหนด ดังนั้นนักวิจัยควรหาเวลาดำาเนินกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยที่ไม่กระทบ
กระเทือนการเรียนการสอน เช่น การหาเวลาว่าง
ให้ตรงกันในวันหยุดหรือคาบว่างตรงกันของครู 
ผู้สอนในโรงเรียนเพื่อความพร้อมเพียงในการ 
เข้าร่วมกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้

จากผลการวิจัยดังกล่าวทำาให้ได้ขั้นตอน
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูโรงเรียน
กระบากวิทยาคาร และครูมีความพร้อมในการ
ทำาวิจัย จำานวน 6 คน จนสามารถทำาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จำานวนวิจัยทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนั้นในปีการศึกษา
ถัดไปครูโรงเรียนกระบากวิทยาคาร สามารถ
เป็นต้นแบบในการทำาวิจัยและกระตุ้นให้ครูทุกคน 
ทำาวิจัยและถือเป็นนโยบายที่ครูจะต้องถือเป็น 
แนวปฏิบัติต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

ค รูควรทำ าวิ จั ย เกี่ ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามศักยภาพด้าน
การวิจัยของตนเอง
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