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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั ของความสามารถด้านการวิจยั ของครูโรงเรียน
โสตศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความสามารถด้านการวิจยั ของครู
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน จ�ำนวน 142 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 10 คน เครื่องมือการ
วิจัย คือ แบบทดสอบความรู้ด้านการวิจัย แบบสอบถามสภาพปัจจุบันความสามารถของการวิจัยของครู และ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแนวทางการส่งเสริมความสามารถด้านการวิจัยของครู วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. สภาพปัจจุบันของความสามารถด้านการวิจัย พบว่า ความสามารถด้านการ
วิจัยของครูด้านความรู้เท่ากับร้อยละ 42.70 ของคะแนนเต็ม ซึ่งต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก�ำหนดไว้ร้อยละ 60 โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.35 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.07 ความสามารถด้านการวิจัยของครูด้านทักษะ
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .609 และความสามารถ
ด้านการวิจัยของครูด้านคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .73 2. แนวทางการส่งเสริมความสามารถด้านการวิจัยของครูประกอบด้วย 2 หลักการ คือ 1. หลักการ
บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความสามารถของการวิจัยส�ำหรับครู ซึ่งประกอบด้วย 7 แนวทาง คือ (1) สร้างเครือ
ข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถาบันอุดมศึกษา (2) สร้างทีมงานและระบบพี่เลี้ยงด้านการวิจัยส�ำหรับ
ครูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (3) สร้างกลยุทธ์ให้ครูเกิดแรงจูงใจในการท�ำวิจัย (4) น�ำหลักการบริหาร
5W2H เพื่อวางแผนพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของครู (5) จัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการวิจัย
(6) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยมาให้ความรู้กับครู และ (7) จัดตั้งคลินิกวิจัยให้ค�ำปรึกษาด้าน
การวิจัยส�ำหรับครูแบบ Online และ 2. หลักการพัฒนาความสามารถของการวิจัยส�ำหรับครู ซึ่งประกอบด้วย
5 แนวทาง คือ (1) จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารโดยเน้นการลงมือปฏิบตั จิ ริง (2) น�ำกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) มาขับเคลือ่ นการผลิตผลงานวิจยั ของครู (3) จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมกระบวนการเรียน
รู้ด้านการวิจัยส�ำหรับครู (4) การให้ค�ำปรึกษาด้านการวิจัยโดยมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และ
(5) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานวิจัยของครูโดยระบบการนิเทศการวิจัยภายในโรงเรียน
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Abstract
This research aimed to 1) study the current states of teacher’s research ability in school for
the deaf in northeastern region and 2) study the guideline to enhance teacher’s research ability. This
research was mixed method research, consists of quantitative research and qualitative research. Samples were 142 teachers and 10 experts. Tools were a research knowledge test form, questionnaire of
current states for teacher’s research ability and in-depth interview form for the guideline to enhance
teacher’s research ability. The quantitative data were analyzed by basic statistics such as mean and
standard deviation and qualitative data were analyzed by content analysis. The research findings were
as follows: 1. The current states of teacher’s research ability were found that research ability of teachers
in knowledge equals 42.70 percent of the full scores, which was 60 percent lower than the criteria set
by the researchers, with an average of 21.35 and the standard deviation of 7.07. The research ability of
teachers in skills was at a medium level with an average of 3.32 and a standard deviation of .609 and
teachers’ research ability in characteristics was at a high level with an average of 3.96 and a standard
deviation of .73. 2. The guidelines for enhancing research ability included 2 principles. The first one
was the principle of management to enhance teacher’s research ability which consisted of 7 guidelines
which were (1) Establishing a network of cooperation between schools and higher education institutions,
(2) Team building and research mentor system for teachers, (3) Creating strategies for teachers to be
motivated to conduct research,(4) Applying the 5W2H management principles to plan the research ability
development of teachers, (5) Creating a short-term research training course, (6) Providing knowledge to
teachers by experts and (7) Setting the online research clinic for consulting clinic to teachers. The second
one was the principle of teacher’s research ability development which consisted of 5 guidelines which
were (1) Organizing workshops focusing on real hands-on practice, (2) The PLC (Professional Learning
Community) was used to drive the research output of teachers. (3) The activities to promote the research
learning process for teachers, (4) Research consulting by research experts and (5) Supervision monitoring
and evaluation of teacher research by the school internal supervision system
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การวิจัยถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�ำคัญใน
การพัฒนาประเทศ เนือ่ งจากเป็นเครือ่ งมือทีด่ ที สี่ ดุ
ในการแสวงหาค�ำตอบ ท�ำให้มนุษย์เข้าใจธรรมชาติ
ของโลกและจักรวาล โดยการวิจัยท�ำให้เกิดการ
พัฒนาความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น
ชนชาติใดทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการวิจยั ย่อมท�ำให้ชน
ชาตินนั้ ๆ มีความเจริญรุง่ เรืองและมีความเข้มแข็งใน
ทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม
พลั ง งาน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพืน้ ฐานและ
บริการ โทรคมนาคม การแพทย์และสาธารณสุข
คุณภาพชีวิตและสังคม การพัฒนาศักยภาพของ
มนุษย์และการศึกษา การปกครองและกฎหมาย
และด้านวัฒนธรรม (Kelly and Dianne, 2014)
รวมทัง้ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ บุคคลพิการ โดยการ
ขับเคลื่อนพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมกระบวนการ
วิ จั ย และผลิ ต ผลงานวิ จั ย อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อให้บุคคลพิการสามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างเท่า
เทียมกันในสังคมด้วยการใช้ประโยชน์จากผลงาน
วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี (Department of
Empowerment of Persons with Disabilities,
2018)
จากความส�ำคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนา
บุคคลพิการดังกล่าว บุคคลพิการจัดเป็นบุคคลกลุม่
หนึง่ ทีม่ คี วามผิดปกติทางด้านร่างกายทีส่ ง่ ผลท�ำให้
ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้เช่นเดียวกับ
บุคคลปรกติทวั่ ไป จึงท�ำให้เกิดข้อเสียเปรียบต่อการ
ด�ำรงชีวิต ขาดโอกาสด้านการศึกษา การประกอบ
อาชีพ และการยอมรับจากบุคคลในสังคม ดังนั้น
จึงต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเพื่อไม่
ให้เกิดข้อเสียเปรียบส�ำหรับการด�ำรงชีวิตในสังคม
ซึ่งบุคคลพิการแบ่งออกเป็น 9 ประเภทคือบุคคล
บกพร่องทางการมองเห็น บุคคลบกพร่องทางการ
ได้ยนิ บุคคลบกพร่องทางสติปญ
ั ญา บุคคลบกพร่อง
ทางร่างกาย บุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคล
บกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลบกพร่องทาง

พฤติกรรม บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้อน
(Phengphae, S. 2010)
ผลการรายงานจ�ำนวนสถิตขิ องบุคคลพิการ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า มีจำ� นวนผูพ้ กิ าร
มากทีส่ ดุ ในประเทศไทยจ�ำนวนทัง้ สิน้ 817,335 คน
ซึ่งจ�ำแนกตามประเภทความพิการได้ดังนี้ บุคคล
บกพร่องทางการเคลื่อนไหวจ�ำนวน 388,981 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.59 บุคคลบกพร่องทางการได้ยนิ
จ�ำนวน 154,318 คน คิดเป็นร้อยละ 18.88 บุคคล
บกพร่องทางการมองเห็นจ�ำนวน 109,331 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.38 บุคคลบกพร่องทางจิตใจ จ�ำนวน
68,158 คน คิดเป็นร้อยละ 8.34 บุคคลบกพร่อง
ทางสติปัญญาจ�ำนวน 52,038 คน คิดเป็นร้อยละ
6.37 บุคคลพิการซ้อนจ�ำนวน 37,406 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.58 บุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ จ�ำนวน
3,513 คน คิดเป็นร้อยละ 0.43 บุคคลออทิสติก
จ�ำนวน 2,783 คน คิดเป็นร้อยละ 0.34 และไม่
ระบุประเภทความพิการจ�ำนวน 807 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.10 (Department of Empowerment
of Persons with Disabilities, 2020)
จากสถานการณ์ข้างต้นรัฐบาลจึงมีนโย
บายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคล
พิการแห่งชาติ โดยได้กำ� หนดแผนการจัดการศึกษา
ส�ำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ.2560-2564 ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม และองค์ความรู้ที่มุ่งยก
ระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรม องค์ความ
รู้ และองค์กรแห่งนวัตกรรม ซึ่งรัฐบาลได้ก�ำหนด
มาตรการในการด� ำ เนิ น การดั ง นี้ 1.สนั บ สนุ น
และพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ แ ละงานวิ จั ย นวั ต กรรม
เทคโนโลยี สิ่งอ�ำนวยความสะดวกทุกด้านที่เกี่ยว
กับการศึกษาและการพัฒนาคนพิการ 2.ประสาน
ส่งเสริม สนับสนุนทุนการวิจัยเพื่อการจัดการเรียน
รู้ การบริการจัดการและองค์ความรูอ้ นื่ ๆ ตามความ
ต้องการของหน่วยงาน 3.ส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organizaวารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 หน้า 99 ฉบับที่ 2

tion) ในหน่วยงาน และหน่วยบริการการศึกษา เพือ่
รองรับการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและองค์กร
แห่งนวัตกรรม (Innovation Organization)
การจัดการเรียนการสอนส�ำหรับนักเรียน
พิการ สิ่งที่ส�ำคัญที่แสดงถึงศักยภาพของนักเรียน
คือ ความเชี่ยวชาญของผู้สอนและผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียน โดยงานวิจัยเป็นหลักฐานที่ส�ำคัญที่แสดง
ถึงคุณภาพของการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนพิการ (The National
Deaf Children’s Society, 2004) ดังนั้นการ
พัฒนาให้โรงเรียนโสตศึกษามีการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งส�ำคัญคือ การพัฒนา
ครู เพื่อให้ครูเข้าใจหลักการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนพิการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนทัง้ ในและนอกชัน้ เรียน ดังนัน้ การทีค่ รู
จะพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัย
การขับเคลื่อนด้วยการวิจัย โดยน�ำกระบวนการ
วิ จั ย มาแก้ ป ั ญ หาการเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย น การ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาระบบ
สารสนเทศส�ำหรับการจัดการเรียนการสอน รวม
ทั้งน�ำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถด�ำรงชีวิตใน
สังคมได้ ดังนัน้ การเตรียมครูผสู้ อนจึงมีความส�ำคัญ
เป็นอย่างยิ่ง (Karen and Cynthia, 2018)
จากการทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศ
พบว่ า ช่ ว งสิ บ ปี ที่ ผ ่ า นมาโรงเรี ย นโสตศึ ก ษาใน
หลาย ๆ ประเทศประสบปัญหาการขาดแคลนครูผู้
สอน นักวิชาการ และนักวิจัยด้านการศึกษาพิเศษ
ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการผลิตผลงาน
วิจัยด้านการศึกษาพิเศษ เนื่องจากขาดผู้คิดค้น
นวัตกรรมต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของนักเรียน (Paul, Mary,
Bonnie, 2010) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
Ruyam Kucuksuleymanoglu (2011) พบว่า
ครูขาดความรู้ด้านการวิจัย และขาดความรู้ความ
เข้าใจธรรมชาติของนักเรียนพิการและสอดคล้อง
หน้า 100 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

กับผลการวิจัยของ Ghulam, Abid and Misbah
Malik (2016) ซึ่งพบว่าปัจจุบันขาดแคลนงานวิจัย
เกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านด้านการศึกษาพิเศษ การน�ำ
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการศึกษาพิเศษ ดังนั้น
จึงเป็นช่องว่างท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนพิการแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
ผลงานวิจยั ของ Kelly and Dianne (2014) ซึง่ พบ
ว่า ครูประสบปัญหาเกี่ยวกับการท�ำวิจัย เช่น ขาด
การก�ำหนดค�ำถามการวิจัย เกิดความคลาดเคลื่อน
ในการสุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติไม่เหมาะสม ขาดการใช้
สถิติส�ำหรับวิเคราะห์ข้อมูลและเครื่องมือการวิจัย
ขาดความเที่ยงตรง
ส�ำหรับประเทศไทยยังประสบปัญหาเช่น
เดียวกับต่างประเทศต่างๆกล่าวคือ ผลการวิจยั ของ
Patjan, Ruannakarn,Phusee-orn, (2019) ผล
การวิจยั ของ Aksornchuen, T. (2013) ผลการวิจยั
ของ Chaiwatthanakunwanit, S. (2013) และ
รายงานแผนการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการฉบับ
ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) (Ministry of Education,
2018) พบว่า ครูโรงเรียนโสตศึกษาในประเทศไทย
ขาดความรูด้ า้ นการวิจยั ขาดความเชีย่ วชาญในการ
ออกแบบการวิจัย ขาดแรงจูงใจในการพัฒนางาน
วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการศึกษาส�ำหรับบุคคล
พิการ ขาดเวทีน�ำเสนอผลงานวิจัย และขาดการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Koonkaew, (2012) ที่กล่าวถึงปัญหา
ในการท� ำ วิ จั ย เพื่ อ การผลิ ต ผลงานวิ ช าการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า
ครูประสบปัญหาการเขียนความเป็นมาของการวิจยั
การเขียนวัตถุประสงค์การวิจยั การเขียนสมมุตฐิ าน
การก�ำหนดตัวอย่าง ระบุตัวแปรไม่ชัดเจน การ
เขียนนิยามศัพท์เฉพาะ การเขียนประโยชน์ที่ได้รับ
การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย การอ้างอิงเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครื่องมือและ
การหาคุณภาพของเครื่องมือ การออกแบบการ
วิจัย การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล น�ำเสนอผลการ
วิจยั ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั การเขียน

อภิปรายผลการวิจยั การเขียนข้อเสนอแนะการวิจยั
และการเขียนบรรณานุกรม
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงต้องการ
ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความสามารถด้านการ
วิจยั ของครูโรงเรียนโสตศึกษาในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เพื่อให้ครูสามารถน�ำกระบวนการวิจัย
ไปใช้ส�ำหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การแก้ปัญหาการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนพิการโดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพสืบไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ของความ
สามารถด้านการวิจัยของครูโรงเรียนโสตศึกษาใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมความ
สามารถด้านการวิจัยของครูโรงเรียนโสตศึกษาใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิจยั แบบผสม
ผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช้รูป
แบบการผสมผสานแบบต่อเนื่องเชิงอธิบาย (The
Explanatory Sequential Design) ตามแนวคิด
ของ Creswell (2007) ซึง่ ประกอบด้วยวิธกี ารวิจยั
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธกี าร
วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึง่ มีราย
ละเอียดดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 : วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research)
		 ผู้วิจัยศึกษาสภาพปัจจุบันของความ
สามารถด้านการวิจยั ของครูโรงเรียนโสตในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการทดสอบความรู้ด้าน
การวิจยั และสอบถามความสามารถด้านทักษะและ
คุณลักษณะของครู
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร คือ ครูผสู้ อนทีม่ กี ารได้ยนิ ปรกติ

ของโรงเรียนโสตศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ สังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่ง
ประกอบด้ ว ยโรงเรี ย นโสตศึ ก ษาจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จ�ำนวน 248
คน
ตัวอย่างคือ ครูผู้สอนที่มีการได้ยินปรกติ
ของโรงเรียนโสตศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ สังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่ง
ประกอบด้ ว ยโรงเรี ย นโสตศึ ก ษาจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนโสต
ศึ ก ษาจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด และโรงเรี ย นโสตศึ ก ษา
จังหวัดมุกดาหาร จ�ำนวน 142 คน
เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่า
จะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เนื่องจากผลการศึกษา
สภาพบริ บ ทความสามารถด้ า นการวิ จั ย ของครู
โรงเรียนโสตศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทัง้ 6 แห่งมีความเป็นเอกพันธ์ (Homogeneity) กัน
เนื่องจากครูมีสภาพปัญหาด้านการวิจัยคล้ายคลึง
กั น และครู ภายในโรงเรี ย นเดี ย วกั นมี ความวิ วิธ
พันธ์ (Heterogeneity) เนื่องจากครูแต่ละคนมี
ความสามารถด้านการวิจัยแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับระดับการศึกษา ความรู้ และประสบการณ์ใน
การท�ำงานวิจัย (Ministry of Education, 2018)
เครื่องมือการวิจัย
1. แบบทดสอบความรู้ด้านการวิจัยแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ�ำนวน 50 ข้อ มีค่าความ
เทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา โดยมีคา่ IOC ตัง้ แต่ .6 ถึง 1 ค่า
ความยากง่ายของข้อสอบมีคา่ ตัง้ แต่ .21 ถึง .76 ค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกโดยวิธีของ B-index มีค่าตั้งแต่ .20
ถึง .71 และค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบทดสอบโดยใช้
วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 หน้า 101 ฉบับที่ 2

วิธีของ Lovett เท่ากับ .77
2. แบบสอบถามสภาพปัจจุบันของความ
สามารถการวิจัยด้านทักษะแบบให้คะแนนการ
ประเมิน 5 ระดับคือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง
มาก และมากที่สุด มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ .80 ถึง 1 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
รายข้อมีคา่ เท่ากับ .50 ถึง .96 และความเชือ่ มัน่ ของ
แบบสอบถามโดยใช้วิธีของ Cronbach’s Alpha
เท่ากับ .98
3. แบบสอบถามสภาพปัจจุบันของความ
สามารถการวิจัยด้านคุณลักษณะ ประกอบด้วย
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่เอื้อต่อการท�ำวิจัย จรรยา
บรรณการวิ จั ย และเจตคติ ต ่ อ การวิ จั ย แบบให้
คะแนนการประเมิน 5 ระดับคือ น้อยที่สุด น้อย
ปานกลาง มาก และมากที่ สุ ด มี ค ่ า ความเที่ ย ง
ตรงเชิงเนื้อหาโดยมีค่า IOC ตั้งแต่ .80 ถึง 1 ค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อมีค่าเท่ากับ .27 ถึง .89 และ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีของ
Cronbach’s Alpha เท่ากับ .97
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ นื้ ฐาน คือ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้ น ตอนที่ 2 : วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research)
ผู ้ วิ จั ย ศึ ก ษาแนวทางการส่ ง เสริ ม ความ
สามารถด้านการวิจัยของครูโรงเรียนโสตศึกษาใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) ผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 10
คน
ผู้ให้ข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 10 คน
ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวิจยั จ�ำนวน 3 คน และผู้
เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษจ�ำนวน 7 คน
การเลือกผู้ให้ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเจาะจง (Purpoหน้า 102 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

sive Sampling) โดยใช้เกณฑ์คัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
ดังนี้
เกณฑ์คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย
(1) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา
วิจัยทางการศึกษา หรือมีความเชี่ยวชาญด้านวิจัย
ทางการศึกษา (2) มีประสบการณ์การท�ำงานด้าน
การพัฒนาครู หรือบุคลากรด้านการวิจัย (3) มีผล
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครู หรือบุคลากรทาง
ด้านการวิจัย
พิเศษ

เกณฑ์คดั เลือกผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการศึกษา

(1) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป
และเป็นบุคคลทีม่ คี วามรูด้ า้ นการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนโสตศึกษา หรือการศึกษาพิเศษ และ (2)
มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านการศึกษาพิเศษ
เครื่องมือการวิจัย
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย คื อ แบบบั น ทึ ก การ
สัมภาษณ์แนวทางการส่งเสริมความสามารถด้าน
การวิจยั ของครูโรงเรียนโสตศึกษาในเขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือแบบมีโครงสร้าง (Structural Interview) โดยผลการประเมินแบบสัมภาษณ์อยู่ใน
ระดับเหมาะสม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย ท� ำ หนั ง สื อ บั น ทึ ก จากคณะศึ ก ษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามถึงผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อขอความร่วมมือในการท�ำวิจัย จากนั้นชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และนัดหมายวัน และ
เวลาการสัมภาษณ์ ซึง่ สัมภาษณ์ผา่ นระบบ Zoom
Online Program โดยผู ้ วิ จั ย ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้
สัมภาษณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้การสัมภาษณ์
ซึ่งสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 2 - 15 เมษายน พ.ศ.
2563 ท่านละ 2 ชัว่ โมง (10.00-12.00 น.) ระหว่าง
สัมภาษณ์ผู้วิจัยบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ เพื่อน�ำ

ข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างข้อสรุปแนวทางการส่ง
เสริมความสามารถด้านการวิจยั ของครูโรงเรียนโสต
ศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การตรวจสอบข้อมูล
ผู้วิจัยตรวจสอบความตรงของข้อมูล (Validity) ทีไ่ ด้จากสนามวิจยั โดยการตรวจสอบข้อมูล
จากแหล่งบุคคลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกครูฝ่าย
วิชาการ จ�ำนวน 2 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis) จากนั้นสร้างข้อสรุป
เชิงพรรณนา และน�ำเสนอผลการวิจัย
ผลการวิจัย
1) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของความ
สามารถด้านการวิจัยของครูโรงเรียนโสตศึกษาใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย ความ
สามารถของการวิจัยด้านความรู้ ด้านทักษะ และ
ด้านคุณลักษณะ ซึ่งด้านคุณลักษณะประกอบด้วย
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่เอื้อต่อการท�ำวิจัย จรรยา
บรรณการวิจัย และเจตคติต่อการวิจัย ซึ่งผลการ
วิจัยปรากฏดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสามารถของการวิจยั ด้านความรูข้ องครูโรงเรียนโสตศึกษาในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ความสามารถของการวิจัยด้านความรู้

Χ

S.D.

1. ปัญหาการวิจัย (คะแนนเต็ม 12 คะแนน)
2. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย
(คะแนนเต็ม 6 คะแนน)
3. การออกแบบการวิจัย (คะแนนเต็ม 22 คะแนน)
4. การแปลความหมายผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย
(คะแนนเต็ม 7 คะแนน)
5. การเขียนรายงานการวิจัย (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)

5.25
2.58

2.18
1.46

ร้อยละของค่าเฉลี่ย
เทียบกับคะแนนเต็ม
43.75 น้อยกว่า 50.00
43.00 น้อยกว่า 50.00

9.33
2.96

3.45
1.67

42.41 น้อยกว่า 50.00
42.29 น้อยกว่า 50.00

1.31

0.84

43.67 น้อยกว่า 50.00

21.35

7.07

42.70 น้อยกว่า 50.00

ภาพรวม (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสามารถ
ของการวิจัยด้านความรู้ของครูโรงเรียนโสตศึกษาใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า ความสามารถ
ของการวิจยั ด้านความรูข้ องครูในภาพรวมทุกประเด็น
คิดเป็นร้อยละ 42.70 ซึ่งอยู่ในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ผู้
วิจัยก�ำหนดไว้ร้อยละ 60 (Srisa-ard, B., Seehamongkon, Y., Phusee-orn, S., Sawangboon, T.,
Erawan, W., Ruannakarn, P. & Wara-Asawapati
Srisa-ard, O. 2015) เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 50

คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.35 คะแนน และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.07
เมื่อจ�ำแนกตามประเด็นด้านความรู้ พบว่า
ครูมีความสามารถของการวิจัยด้านความรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาการวิจัยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 43.75 มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 5.25 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.18 รองลงมาคือการเขียนรายงานการวิจัย
คิดเป็นร้อยละ 43.67 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.31 และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .84 รองลงมาคือการ
วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 หน้า 103 ฉบับที่ 2

ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจยั คิดเป็น
ร้อยละ 43 มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.58 และมีสว่ นเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.46 รองลงมาคือ การออกแบบการ
วิจยั คิดเป็นร้อยละ 42.41 มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 9.33 และ
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.45 และการแปล

ความหมายผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัยมีค่าน้อย
ทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 42.29 มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.96 และ
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.67 ตามล�ำดับ ซึ่ง
ทุกประเด็นต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก�ำหนดไว้ร้อยละ 60
เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 50 คะแนน

ตารางที่ 2 สภาพปัจจุบันความสามารถของการวิจัยด้านทักษะของครูโรงเรียนโสตศึกษาในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ความสามารถของการวิจัยด้านความรู้

Χ

S.D.

ระดับของการปฏิบัติ

1. ปัญหาการวิจัย
2. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย
3. การออกแบบการวิจัย
4. การแปลความหมายผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย
5. การเขียนรายงานการวิจัย
6. การเผยแพร่ผลการวิจัย

3.47
3.26
3.41
3.37
3.45
2.95

.686
.690
.661
.686
.995
.939

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.32

.609

ปานกลาง

รวม

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันความสามารถของการวิจัยด้านทักษะของ
ครูโรงเรียนโสตศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือพบว่า ความสามารถของการวิจัยด้านทักษะ
ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .609
เมื่อจ�ำแนกตามทักษะพบว่าครูมีทักษะ
เกี่ยวกับการก�ำหนดปัญหาการวิจัยมากที่สุดมีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .686 รองลงมาคือการเขียนรายงานการ
วิจัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .995 รองลงมาคือการออกแบบ
การวิจัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และมีส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ .661 รองลงมาคือการแปล
ความหมายผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัยมีค่า
หน้า 104 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

เฉลี่ยเท่ากับ 3.37 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .686 รองลงมาคือการทบทวนวรรณกรรม
และกรอบแนวคิดการวิจัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .690 และ
การเผยแพร่ผลการวิจัยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 2.95 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .939 ตามล�ำดับ

ตารางที่ 3 สภาพปัจจุบันความสามารถของการวิจัยด้านคุณลักษณะของครูโรงเรียนโสตศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ความสามารถการวิจัยด้านคุณลักษณะ
1.ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เอื้อต่อการท�ำวิจัย
1.1 ความใฝ่รู้
1.2 ความคิดสร้างสรรค์
1.3 ความมุ่งมั่นในการท�ำวิจัย
1.4 การท�ำงานอย่างเป็นระบบ
รวม
2.ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
2.1 ความซื่อสัตย์
2.2 การรักษาความลับ
2.3 การเคารพสิทธิของตัวอย่าง
รวม
3.ด้านเจตคติต่อการวิจัย
3.1 การเห็นคุณค่าของการวิจัย
3.2 การยินดีที่จะท�ำวิจัย
รวม
รวม 3 ด้าน

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันความ
สามารถของการวิจัยด้านคุณลักษณะของครูโรงเรียน
โสตศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบ
ด้วย 3 ด้านคือ คุณลักษณะส่วนบุคคลที่เอื้อต่อการ
ท�ำวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย และเจตคติต่อการวิจัย
พบว่า โดยภาพรวมครูมรี ะดับคุณลักษณะอยูใ่ นระดับ
มากทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .73 เมื่อจ�ำแนกตามแต่ละ
คุณลักษณะ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่เอื้อต่อการท�ำวิจัย พบว่า
ครูมีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เอื้อต่อการท�ำวิจัยเกี่ยว
กับความใฝ่รู้มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .727 รองลงมา คือ
ความคิดสร้างสรรค์ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.67 และมีสว่ น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .691 รองลงมาคือ การ
ท�ำงานอย่างเป็นระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และมี

Χ

S.D.

ระดับของคุณลักษณะ

3.83
3.67
3.65
3.66
3.88

.727
.691
.743
.833
3.71

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.78
3.94
3.92
3.88

.752
1.368
.789
.811

มาก
มาก
มาก
มาก

4.08
4.06
4.07
3.96

.807
.757
.746
.73

มาก
มาก
มาก
มาก

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .833 และความมุ่งมั่น
ในการท�ำวิจัยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.65 และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .743 ตามล�ำดับ
จรรยาบรรณการวิจยั พบว่า ครูมจี รรยาบรรณการ
วิจัยเกี่ยวกับการรักษาความลับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.368 รองลงมาคือ การเคารพสิทธิของตัวอย่างมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .789 และความซื่อสัตย์มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
เท่ากับ 3.78 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
.752 ตามล�ำดับ
เจตคติต่อการวิจัยพบว่า ครูมีเจตคติต่อการวิจัย
เกี่ยวการเห็นคุณค่าของการวิจัยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
.807 รองลงมาคือ การยินดีที่จะท�ำวิจัย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 หน้า 105 ฉบับที่ 2

.757 ตามล�ำดับ
2) จากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ครูมีความรู้
ด้านการวิจัยในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก�ำหนดไว้
ร้อยละ 60 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42.70 ครูมีทักษะอยู่ใน
ระดับปานกลาง และมีคณ
ุ ลักษณะอยูใ่ นระดับมาก ซึง่
แสดงให้เห็นว่าครูตระหนักถึงความส�ำคัญของการวิจยั
เพือ่ การพัฒนานักเรียนพิการ แต่ครูยงั ขาดองค์ความรู้
และทักษะด้านการวิจยั ทีถ่ กู ต้อง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงน�ำผล
การวิจัยมาศึกษาแนวทางการส่งเสริมความสามารถ
ด้ า นการวิ จั ย ของครู โ ดยการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพตาม
แนวคิดการวิจัยเชิงผสมผสานวิธี (Mixed Method
Research) โดยใช้รปู แบบการผสมผสานแบบต่อเนือ่ ง
เชิงอธิบาย (The Explanatory Sequential Design)
ตามแนวคิดของ Creswell (2007) โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ และด้านการวิจัยเพื่อ
ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาส่งเสริม
ความสามารถด้านการวิจัยของครูโรงเรียนโสตศึกษา
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อน�ำไปใช้ในการ
แก้ปญั หาได้สอดคล้องกับสภาพแห่งความเป็นจริง ซึง่
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า แนวทางการส่งเสริม
ความสามารถด้านการวิจัยของครูโรงเรียนโสตในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย 2 หลักการคือ
หลักการบริหารจัดการเพือ่ ส่งเสริมความสามารถของ
การวิจยั ส�ำหรับครู และหลักการพัฒนาความสามารถ
ของการวิจัยส�ำหรับครู ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 หลั ก การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความ
สามารถของการวิจัยส�ำหรับครู ซึ่งเป็นขั้นของการ
วางแผนกระบวนการส่งเสริมความสามารถของการ
วิจัยส�ำหรับครูซึ่งประกอบด้วย 7 แนวทาง ดังนี้
2.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนด้านการวิจัย
ให้กับครูในฐานะพี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษาด้านการวิจัย
2.1.2 สร้างทีมงานและระบบพี่เลี้ยงด้านการวิจัย
ส�ำหรับครู โดยจัดให้มีกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความ
สามารถและมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยมารวม
กลุม่ กัน โดยมีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาครูให้มคี วามรูค้ วาม
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สามารถด้านการวิจัย ดังนั้นการสร้างทีมพี่เลี้ยงช่วย
ท�ำให้ครูได้รบั ความช่วยเหลือในการให้คำ� แนะน�ำด้าน
การวิจัย
2.1.3 สร้างกลยุทธ์ให้ครูเกิดแรงจูงใจในการท�ำวิจยั
ได้แก่ การมอบใบประกาศนียบัตร หรือใบรับรองให้กบั
ครูทผี่ า่ นหลักสูตรการฝึกอบรมการวิจยั ซึง่ เป็นกลยุทธ์
หนึ่งที่ท�ำให้ครูเกิดความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ
วิจัย และเป็นเครื่องหมายการันตีความสามารถด้าน
การวิจัยของครู
2.1.4 น�ำหลักการบริหาร 5W2H เพื่อวางแผน
พั ฒ นาความสามารถด้ า นการวิ จั ย ของครู โ ดยการ
ฝึกให้ครูวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยจาก What, Why,
Where, When, Who, How และ How many โดย
เริม่ จาก What ฝึกให้ครูสำ� รวจปัญหาในชัน้ เรียน Why
ฝึกให้ครูวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหา Where ฝึกให้ครู
วางแผนสถานที่ในการท�ำวิจัย Who ฝึกให้ครูคิดว่า
จะเก็บข้อมูลกับใคร How ฝึกให้ครูอธิบายว่าจะแก้
ปัญหาอย่างไร และ How many ฝึกให้ครูวางแผนงบ
ประมาณการท�ำวิจัย
2.1.5 จัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการ
วิจยั เพือ่ ส่งเสริมให้ครูมคี วามรูด้ า้ นการวิจยั นอกจาก
นี้อาจพัฒนาเป็นหลักสูตรระยะสั้นแบบ Online โดย
มีการจัดท�ำคลิป VDO การบรรยายของวิทยากรใน
แต่ละหน่วยการเรียน เพื่อสร้างความสนใจให้กับครู
และครูสามารถน�ำคลิป VDO เหล่านีม้ าทบทวนความ
รู้ได้
2.1.6 เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
วิจัยมาให้ความรู้กับครู ซึ่งจะท�ำให้ครูได้รับความ
รู้ ประสบการณ์ และได้รับค�ำแนะน�ำด้านการวิจัย
จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง ดังนั้นครูจึง
สามารถพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยได้ทั้งด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ
2.1.7 จัดตั้งคลินิกวิจัยให้ค�ำปรึกษาด้านการวิจัย
ส�ำหรับครูแบบออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการ
ให้ค�ำปรึกษาด้านการวิจัยส�ำหรับครู เพื่อให้ครูได้รับ
ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงการรับบริการ
ค�ำแนะน�ำ ซึ่งส่งผลท�ำให้ครูสามารถผลิตงานวิจัยได้

อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชา
2.2 หลักการพัฒนาความสามารถของการวิจัย
ส�ำหรับครู ซึ่งเป็นขั้นของการพัฒนาส่งเสริมความ
สามารถด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนา
ส่งเสริมความรู้ ทักษะการท�ำวิจัย และคุณลักษณะ
เพื่อให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีการ
วิจัย การน�ำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง โดยผ่าน
กระบวนการลงมือปฏิบัติจริง และมีคุณลักษณะต่อ
การเป็นครูนักวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 5 แนวทางดังนี้
2.2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นการลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยการอบรมให้ความรู้ด้านทฤษฎี และ
ฝึกการปฏิบัติ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อส่ง
เสริมความสามารถด้านการวิจัยของครูทั้งด้านความ
รู้ ทักษะ และด้านคุณลักษณะ ดังนั้นการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารโดยเน้นการปฏิบตั จิ ริงเป็นแนวทางทีเ่ หมาะ
สมส�ำหรับครู เนื่องจากครูได้ลงมือปฏิบัติจริง
2.2.2 น� ำ กระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) มาขับเคลื่อนการผลิตผล
งานวิจัยของครู ซึ่งกระบวนการ PLC เป็นกระบวน
การรวมกลุม่ กันของกลุม่ ครูผสู้ อนเพือ่ สร้างการเรียนรู้
การปฏิบตั งิ านร่วมกัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาผู้
เรียน ดังนั้นกระบวนการ PLC จึงเหมาะสมในการน�ำ
มาใช้ส�ำหรับการส่งเสริมความสามารถด้านการวิจัย
ของครู
2.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ด้านการวิจยั ส�ำหรับครูซงึ่ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมคือ
1) กิจกรรมกลุม่ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นการวิจยั 2)
กิจกรรมการน�ำเสนอผลงานวิจัย 3) กิจกรรมวิพากย์
ผลงานวิจัย และ 4) ประเมินความรู้ด้านการวิจัยของ
ครู
2.2.4 การให้คำ� ปรึกษาด้านการวิจยั โดยมีทปี่ รึกษา
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย เนื่องจากแนวทางดัง
กล่าวที่ปรึกษาด้านการวิจัยสามารถให้ค�ำแนะน�ำใน
การท�ำวิจยั ของครูได้ถกู ต้องตามหลักการ และสามารถ
แก้ปัญหาในการท�ำวิจัยของครูแต่ละคนได้สอดคล้อง
กับปัญหาที่ครูเผชิญอยู่ขณะท�ำวิจัย ดังนั้นจึงส่งผล
ท�ำให้ครูสามารถผลิตผลงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ

2.2.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานวิจัย
ของครูโดยระบบการนิเทศการวิจัยภายในโรงเรียน
เนื่องจากเป็นกระบวนการติดตามความก้าวหน้าใน
การท�ำวิจัย และตรวจสอบผลการด�ำเนินงานวิจัยของ
ครูด้วยกันภายในโรงเรียน ดังนั้นระบบการนิเทศการ
วิจยั ภายในโรงเรียน ติดตามและประเมินผลช่วยท�ำให้
ครูทงั้ หมดเกิดการพัฒนาความสามารถด้านการวิจยั ได้
อย่างเป็นระบบ และช่วยแก้ปญั หาการผลิตผลงานวิจยั
ของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อภิปรายผลการวิจัย
1) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของความสามารถ
ด้านการวิจัยของครูพบว่า ครูมีความสามารถด้าน
ความรู้คิดเป็นร้อยละ 42.70 ซึ่งต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัย
ก�ำหนดไว้รอ้ ยละ 60 โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 21.35 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.07 ทั้งนี้เนื่องจาก
ครูโรงเรียนโสตศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนใหญ่สำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสาขาที่
ส�ำเร็จการศึกษาเป็นสาขาอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับด้านการ
ศึกษาหรือการศึกษาพิเศษ ดังนัน้ จึงท�ำให้ครูขาดความ
รู้ความเข้าใจด้านการวิจัยอย่างถ่องแท้ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Patjan, Ruannakarn, Phusee-orn, (2019) และผลการศึกษาของ Yamtim,
(2017) พบว่า ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัยอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้สอดคล้อง
กับ Kelly and Dianne (2014) ที่กล่าวว่าปัญหา
ในการท�ำวิจัยที่พบบ่อย คือ ครูขาดความรู้ในการสุ่ม
ตัวอย่าง ใช้สถิติไม่เหมาะสม ขาดการก�ำหนดค�ำถาม
การวิจัย ขาดการใช้สถิติส�ำหรับวิเคราะห์ข้อมูล และ
เครื่องมือการวิจัยขาดความเที่ยงตรง ด้านทักษะอยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .609 ทั้งนี้เป็นผลมา
จากครูขาดความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยอย่างท่อง
แท้ ดังนั้นจึงท�ำให้ครูขาดทักษะในการท�ำวิจัยและ
ผลิตผลงานวิจัยไม่ถูกต้องตามทฤษฎีซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ Ruannakarn, (2018) พบว่าครูมี
ทักษะในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ใน
วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 หน้า 107 ฉบับที่ 2

ระดับปานกลางได้แก่ ทักษะการออกแบบการวิจัย
ทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลความหมายของ
ข้อมูล ทักษะการสร้างเครื่องมือการวิจัย ทักษะการ
วางแผนการวิจัย และทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัย และด้านคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก โดย
คุณลักษณะด้านเจตคติต่อการวิจัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.07 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .746 ด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่เอื้อต่อการท�ำวิจัย และด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.71 และ .811 ทั้งนี้
เนื่องจากครูโรงเรียนโสตศึกษาในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือส่วนใหญ่ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาส�ำหรับนักเรียนพิการ ดัง
นั้นครูจึงพยายามน�ำกระบวนการวิจัยมาใช้เพื่อผลิต
นวัตกรรมประกอบการสอนเพื่อแก้ปัญหาการเรียน
รู้ของนักเรียนพิการ แม้ว่าจะมีความรู้และทักษะ
ด้านการวิจัยน้อยก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับ Research
Center at NIDA (2017) ที่กล่าวถึงกรอบแนวคิด
ส�ำหรับการจัดท�ำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
วิจัยว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลส่งผลให้การด�ำเนินการ
วิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยความ
มุ่งมั่นในงาน การมีทัศนคติที่ดีต่อการวิจัย และการ
ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยโดยการยึดมั่นต่อหลัก
จรรยาบรรณ การเคารพและเก็บรักษาความลับของ
ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kongnual, (2014) ซึ่งพบว่าองค์ประกอบด้านคุณลักษณะ
ที่มีผลต่อความสามารถด้านการวิจัยของครูประกอบ
ด้วย 3 ด้านคือ 1) คุณลักษณะที่เอื้อต่อการท�ำวิจัย
ประกอบด้วยความใฝ่รู้ ความตั้งใจและมุ่งมั่น ความ
คิดสร้างสรรค์ ความมีระบบระเบียบในการท�ำงาน 2)
เจตคติที่มีต่อการวิจัยประกอบด้วยความพอใจและ
ยินดีที่จะท�ำวิจัย และเห็นคุณค่าของการวิจัย และ 3)
จรรยาบรรณของนักวิจัยประกอบด้วยความซื่อสัตย์
การรักษาความลับ และการรักษาสิทธิประโยชน์ส่วน
รวม
2) จากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ครูมีความ
รู้ด้านการวิจัยต�่ำกว่าเกณฑ์ ครูมีทักษะด้านการวิจัย
หน้า 108 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

ระดับปานกลาง และมีคณ
ุ ลักษณะอยูใ่ นระดับมาก ซึง่
แสดงให้เห็นว่าครูตระหนักถึงความส�ำคัญของการวิจยั
เพือ่ พัฒนานักเรียนพิการ แต่ยงั ขาดความรูแ้ ละทักษะ
ที่ถูกต้อง ดังนั้นเมื่อผู้วิจัยท�ำการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ
ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความ
สามารถด้านการวิจัยของครูเพื่อน�ำมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาได้สอดคล้องกับสภาพแห่งความเป็นจริง ซึง่ ผล
การวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า แนวทางการส่งเสริมความ
สามารถด้านการวิจัยของครูประกอบด้วย 2 หลัก
การ คือ 1.หลักการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความ
สามารถของการวิจัยส�ำหรับครู ซึ่งประกอบด้วย 7
แนวทางคือ 1.1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับสถาบันอุดมศึกษา 1.2) สร้างทีมงาน
และระบบพี่เลี้ยงด้านการวิจัยส�ำหรับครู 1.3) สร้าง
กลยุทธ์ให้ครูเกิดแรงจูงใจในการท�ำวิจัย 1.4) น�ำหลัก
การบริหาร 5W2H เพื่อวางแผนพัฒนาความสามารถ
ด้านการวิจัยของครู 1.5) จัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านการวิจัย 1.6) เชิญวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการวิจัยมาให้ความรู้กับครู และ 1.7)
จัดตั้งคลินิกให้ค�ำปรึกษาด้านการวิจัยส�ำหรับครูแบบ
Online ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นขั้นของการวางแผน
และจัดโครงสร้างส�ำหรับการส่งเสริมความสามารถ
ด้านการวิจัยของครู เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การน�ำแผนการด�ำเนินการไปสู่ขั้นของการปฏิบัติเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการวิจยั ของครู และ 2.หลัก
การพัฒนาความสามารถของการวิจัยส�ำหรับครู ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 แนวทาง คือ 2.1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การโดยเน้นการลงมือปฏิบตั จิ ริง 2.2) น�ำกระบวนการ
PLC (Professional Learning Community) มาขับ
เคลื่อนการผลิตผลงานวิจัยของครู 2.3) จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการวิจัยส�ำหรับ
ครู 2.4) การให้ค�ำปรึกษาด้านการวิจัยโดยมีที่ปรึกษา
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และ 2.5) นิเทศ
ติดตาม และประเมินผลงานวิจัยของครูโดยระบบ
การนิเทศการวิจัยภายในโรงเรียน ซึ่งแนวทางทั้ง 5
แนวทางดังกล่าวเป็นขั้นของการลงมือปฏิบัติเพื่อส่ง
เสริมความสามารถด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน

คุณลักษณะของครู ทั้งนี้เนื่องจากแนวทางทั้ง 2 หลัก
การดังกล่าวได้นำ� หลักการบริหารจัดการด้านการวิจยั
(research management) มาช่วยส่งเสริมให้ครูมี
ความสามารถด้านการวิจัยทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ
และด้านคุณลักษณะ โดยผ่านแนวทางดังกล่าวเข้า
สู่ขั้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้ครูเกิดความสามารถด้าน
การวิจัยทั้ง 3 ด้าน และส่งผลต่อการพัฒนานักเรียน
โดยใช้ผลการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้า
หมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Anekpunyakul, (2010) ทีก่ ล่าวถึงแนวทางการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยประกอบด้วยการใช้
กลไกนักวิจยั พีเ่ ลีย้ ง การจัดอบรมปฏิบตั กิ ารให้ความรู้
ด้านการวิจยั อย่างเป็นระยะ การก�ำหนดภาระงานด้าน
การวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อกระตุ้นให้ครู อาจารย์
และบุคลาการปฏิบตั กิ ารท�ำงานวิจยั และจัดระบบให้
ค�ำปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญการวิจยั ซึง่ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Yamtim, (2017) พบว่าแนวทางการ
สร้างศักยภาพการวิจัยของครูในชุมชนวิชาชีพเครือ
ข่ายวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความ
เชื่อมั่นในการวิจัยของครูโดยเน้นการวิจัยจากปัญหา
การจัดการเรียนรู้จริง 2) การส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการท�ำวิจัยของครู 3) การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหน่วยงานต้นสังกัด และมหาวิทยาลัยที่มีบทบาท

ในการพัฒนาครู 4) การนิเทศก�ำกับติดตามงานวิจัย
เป็นระยะๆ เพื่อให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างด�ำเนินการวิจัย และ 5) การเผยแพร่
ผลการวิจัยด้วยวิธีการหลากหลาย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ความสามารถการวิจัยด้าน
ความรู้อยู่ในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 และด้าน
ทักษะอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน
โสตศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหน่วย
งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรน� ำ แนวทางการส่ ง เสริ ม ความ
สามารถด้านการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการวางแผนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการวิจัยของครู เพื่อให้
ครู ส ามารถน� ำ กระบวนการวิ จั ย ไปใช้ ส� ำ หรั บ การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนพิการ
และความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไปควรน�ำผล
การวิจัยไปใช้ในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความ
สามารถด้านการวิจัยของครูโรงเรียนโสตศึกษาในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในลักษณะของการวิจยั และ
พัฒนา (Research and Development)
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