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บทคดัย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษา	สภาพการจัดการ	เปรียบเทียบสภาพการจัดการตามขนาดสถาน

ศกึษา	วเิคราะห์องค์ประกอบ	และ	น�าเสนอกลยทุธ์การจัดการพฒันาบุคลากรด้านการวิจัยในชัน้เรียนในสถานศึกษา	

ข้อมลูได้มาจากแบบสอบถาม	(ท่ีมคีวามตรงและความเทีย่งสูง)	ครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษา	เขต	42	จ�านวน	953	คน	จากประชากรทั้งหมด	2,389	คนใน	59	โรงเรียน	โดยใช้การเลือกสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน	ได้รับกลับคืน	777	ฉบับ	(85.39%	ของการเลือกสุ่ม)	สถิติที่ใช้	ได้แก่	จ�านวน	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าทีแบบ	One-sample	t-test	ระหว่างค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์	 (80%)	การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว	และ	การวิเคราะห์องค์ประกอบ	ส�าหรับผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบถูกน�าไป

จัดท�าเป็นกลยุทธ์และผ่านการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิ	10	คน	ผลการวิจัยพบว่า	1)	สภาพการจัดการพัฒนา

บุคลากรด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติ	(ในชั้นเรียน)	ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา	เขต	42	ในภาพรวม

ของแต่ละด้าน	อยู่ในระดับต�่ากว่าร้อยละ	80	(p	<.05)	ทั้ง	5	ด้านได้แก่	ด้านองค์กร	แรงจูงใจ	ความพึงพอใจต่อ

การปฏิบัติงาน	บทบาทและภาระงาน	(การวิจัย)	และ	ทักษะการวิจัย	2)	ขนาดของโรงเรียนมีผลท�าให้ครูผู้สอนมี

การบริหารจัดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 (ในชั้นเรียน)	แตกต่างกัน	 (p	<.05)	และ	พบว่า	ก)	ด้านองค์การ	 โรงเรียน

ขนาดใหญ่พิเศษ	(สัญลกัษณ์	  )	&	ขนาดกลาง	(สัญลกัษณ์	 )	&	ขนาดเล็ก	(สญัลักษณ์	 )	>	ขนาดใหญ่	(สัญลักษณ์	

)		ข)	ด้านแรงจูงใจ	 	&	 	>	 	&	 		ค)	ด้านความพึงพอใจ	 	&	 	>	 		ง)	ด้านบทบาทและภารงาน	(การ

วิจัย)		 	&	 	>	 	&	 	และ	ง)	ด้านทักษะการวิจัย	 	>	 		3)	ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า	มี	25	จาก

ทั้งหมด	81	ตัวแปร	(ค่าคะแนนองค์ประกอบมาตรฐานตั้งแต่	0.273	ถึง	0.444)	ถูกน�าไปใช้สร้างและพัฒนากลยุทธ์

การบรหิารจัดการพฒันาบคุลากรด้านการวจิยัในชัน้เรียนในสถานศกึษา	และ	4)	กลยทุธ์ทีส่มบรูณ์ทีผู่วิ้จยัสร้างและ

พัฒนาขึ้นมาโดยผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ	9	คน	ประกอบด้วย	9	ประเด็นยุทธศาสตร์ตามมุมมองเชิงทฤษฎี

ใน	Balanced	Scorecard	และ	14	ครงการสู่การปฏิบัติที่ต้องด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ภายใน	3	ปี

ค�าส�าคัญ:		กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร	วิจัยเชิงปฏิบัติการ	(ในชั้นเรียน)		สนง.เขตพื้นที่มัธยมศึกษา	เขต	42
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ABSTRACT

	 The	 objectives	 of	 this	 study	were	 to	 examine	 the	managerial	 situations,	 to	 compare	 the	

managerial	situations	with	school	sizes,	to	analyze	the	factors	of	managerial	situation,	and	to	present	

the	Strategy	for	Personnel	Development	with	the	Action	Research	(PDAR)	at	Schools	of	the	Consoli-

dated	Secondary	School	District	42	(the	CSSD	42),	Ministry	of	Education.		Data	from	teacher	question-

naires	(high	validity	and	reliability)	in	schools	at	the	CSSD	42,	953	subjects	of	all	population	2,389	at	

59	schools	by	multi-stage	random	sampling,	and	returning	777	subjects	(85.39%	of	random	sampling	

returned),	were	applied	in	this	study.		The	following	statistics	were	employed:	Frequency,	Percentage,	

Means,	Standard	Deviation,	One-sample	t-test	with	80%	criteria,	Multivariate	analysis	of	variance,	and	

Factor	analysis.		Also,	crucial	results	from	factor	analysis	were	developed	as	strategies	for	PDAR	through	

the	suggestion	of	10	experts	by	focus	group	discussion	technique.		Research	results	were	as	follows:	

1)	Managerial	situations	of	PDAR	at	the	CSSD	42),	as	a	whole	of	each	managerial	category	was	at	the	

below	level	of	80	percent,	(p	<.05).	Those	5	categories	were:	organization,	motivation,	satisfaction	on	

working	practice,	roles	and	mission	(research),	and	research	skills;	2)	School	sizes	made	the	PDAR	

significant	difference	at	the	.05	level.	It	revealed	that:	(a)	Organization	category	–	teachers	of	schools	in	

extra-large	size	( )	&	moderate	size	( )	&	small	size	( )	>	large	size	( ),	(b)	Motivation	category	-	

teachers	of	schools	in	extra-large	size	( )	&	moderate	size	( )	>	large	size	( )	and	small	size	( ),	(c)	

Satisfaction	on	working	practice	-	teachers	of	schools	in	extra-large	size	( )	&	moderate	size ( )	>	 	

large	size	( ),	(d)	Roles	and	mission	(research)	-		teachers	of	schools	in	extra-large	size	( )	&	moder-

ate	size	( )	>	large	size	( )	&	small	size	( ),	and	(e)	Research	skills	-	teachers	of	schools	in	extra-large	

size	( )	>	large	size		( );	3)	As	a	result	of	factor	analysis,	25	from	81	variables	(standardized	factor	

loads	0.273	to	0.444)	as	crucial	variables	were	developed	as	strategies	for	PDAR	at	the	CSSD	42;	and	

4)	Completed	strategies	designed	and	developed	by	researcher	through	the	critique	process	with	10	

experts	consisted	of	9	strategic	issues	of	perspectives	of	Balanced	Scorecard,	and	14	initiative	leading	

to	practice	with	the	operational	plans	within	3	years.	   
 
Keywords:	Personnel	Developmental	Strategy,	Classroom	Action	Research,	Secondary	School		 	

	 				Region	42				
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ความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหา
	 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าในหลายด้านและ

สถานการณ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เป็นยุค

โลกาภิวตัน์แห่งข่าวสาร	ความรู	้วัฒนธรรม	ทีท่�าให้วิถชีวิีต

เปลีย่นไปจากเดิม ผลจากความก้าวหน้าท�าให้เกดิการแลก

เปลีย่นความรูท้ีม่เีครอืข่ายขนาดใหญ่ในทกุมมุโลก	กระแส

แห่งการเรยีนรู	้ การเปลีย่นแปลงทางด้านวัฒนธรรม	 รูป

แบบการด�ารงชีวติ	สภาพเศรษฐกิจ	สังคม		ตลอดจนการ

จดัการศกึษาของคนในประเทศต่างๆ	ล้วนท�าให้คนต้องมี

การปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง	 การพัฒนา

องค์การให้ด�ารงอยูอ่ย่างมัน่คง ความรู้ของคนในชนชาติ

จ�าเป็นต้องมคีวามแขง็แกร่ง และสิง่ทีป่ระเทศต้องการคอื

ทรพัยากรมนษุย์ท่ีมคีวามรู้ ความสามารถ เพราะก่อให้

เกิดความได้เปรยีบและเสียเปรยีบในการแข่งขนักล่าวคอื

การทีบ่คุลากรในชาตมิคีวามรู้และสามารถน�าความรู้ความ

สามารถนั้นไปใช้ จะท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเต็ม

ศกัยภาพต่อองค์การ

	 บอนทสิ	 (Bontis,	1999)	 ให้ความเหน็ว่า	 ทุน

ขององค์การอาจประกอบด้วย	 ทุนมนษุย์	 ทุนโครงสร้าง	

และทุนความสัมพันธ์ โดยที่ทุนมนุษย์จะเก่ียวข้องกับ

ความรูท้ีส่ะสม	การศึกษา	ทักษะ	ทัศนคต	ิและประสบการณ์

ของคนในองค์การ	เป็นทุนท่ีสามารถสร้างศักยภาพ	สร้าง

คณุค่าให้กบัองค์การ	ในท�านองเดยีวกัน	ซูลทซ์	(Schultz,	

1971)	 กล่าวว่า	 การสร้างคนให้เกิดเป็นทุนมนษุย์	 เพือ่ที่

จะก่อให้เกดิประโยชน์ในการปรบัปรงุคณุภาพการท�างาน

และเพิม่ประสทิธผิลของงานนัน้ จ�าเป็นต้องมกีารลงทุนที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษา (Education) การฝึกอบรม	

(Training)	เพราะในตวัคนมทัีกษะและประสบการณ์ท่ีก่อ

ให้เกิดความช�านาญ	 ซ่ึงเป็น	 “ทุนความรู้”	 (Knowledge	

Capital) เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ	

เพราะ	“ความรู้”	คอื	“อ�านาจ”

	 ประ เทศ ไทยต ้ อ ง เผชิญกั บบริ บทการ

เปลีย่นแปลงของโลก	จงึได้มีการพฒันาองค์กรหรือหน่วย

งานเป็นแบบองค์รวมที่เน้นไปที่คน ดังที่แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที1่0 (พ.ศ.2550	-2554)

(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ,	2550)	ได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางทางการพฒันา

มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนได้รับการพัฒนาและมีโอกาส

พฒันาตนเองอย่างเตม็ศักยภาพ	 โดยเน้นการพัฒนาด้าน

วทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีวจิยั	และนวัตกรรม ดังนัน้การ

ศึกษาจึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนามนุษย์และสังคม	

พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาติ	พ.ศ.2542	(ส�านกังานการประถม

ศกึษาแห่งชาต,ิ	2542,	หน้า	14-16)	ได้ระบไุว้อย่างชดัเจน

ในเร่ืองเกีย่วกบัการวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน	 ใน

หมวด	4	แนวทางการจดัการศกึษา	มาตรา	24	ข้อ	5	ระบุ

ว่า	“จะส่งเสรมิสนบัสนนุให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศ	

สภาพแวดล้อม	 สื่อการเรียน และอ�านวยความสะดวก

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้	 รวมทั้ง

สามารถใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้”	

นอกจากนี	้ทกุฝ่ายจะต้องมีส่วนส่งเสรมิการจดัการศกึษา	

ค้นคว้า	 และ	 วิจัย	 เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ มา

ปรับปรุงและพัฒนางานด้านการศึกษาให้ครอบคลุมเป้า

หมายในการให้บริการในด้านโอกาสทางการศึกษา	

คณุภาพ	และประสทิธิภาพในการบรหิาร (ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน,	2554)

	 จากข้อมูลดังกล่าวได้ชีใ้ห้เห็นว่า	ทุกภาคส่วนได้

ให้ความส�าคัญกบัการวจิยั	เพราะเป็นกระบวนการส�าคญั

ในการค้นพบข้อเทจ็จรงิและวธีิการพฒันา	 ตลอดจนการ

แก้ปัญหาต่างๆ	 ให้ลลุ่วงไปด้วยดแีละมปีระสทิธภิาพ	 ซึง่

ตรงกบัแนวคดิของ	ซสูเลอร์	(Schuessler,	1964	)	ทีว่่า	

การวจิยัคอื	กระบวนการศกึษาค้นหาองค์ความรูท้ีเ่ชือ่ถอื

ได้	(Reliable	Knowledge)	เพือ่ทีจ่ะน�าความรูเ้หล่านัน้ไป

ช่วยแก้ปัญหาหรอืตดัสนิใจอย่างมีประสทิธิภาพ	 โดยการ

วิจัยเป็นกระบวนการ	 (Process)	 และ/หรือเทคนิควิธ	ี

(Techniques) ในการแสวงหาความรู้ (Knowledge)	ข้อ

เท็จจริง (Fact) ที่น ่าเชื่อถือได ้ (Rel iable) มี

วตัถุประสงค์	(Objective)	ทีแ่น่นอน	กระบวนการวจัิยจงึ

เกีย่วข้องกับทกุฝ่ายในสถานศกึษาทัง้ นกัเรยีน ครู	และ

ผูบ้รหิาร	โดยเฉพาะอย่างยิง่	วจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรียน	

(Classroom	Action	Research)	ทีเ่ป็นการน�าเอาผลการ

วจิยัไปใช้พฒันาการเรยีนการสอน มุ่งน�าความรูห้รอืแนว

คดิใหม่ๆ ไปพฒันาเทคนคิหรอืวธิกีารสอนเพือ่แก้ปัญหา

พัฒนาสถานศึกษาไปสู่คุณภาพการศึกษาที่แท้จริง	 (สม

ศกัดิ	์สนิธรุะเวชญ์,	2542,	หน้า	24)	ดงัน้ันการเรียนการ

สอนในยคุปฏริปูการศกึษา	จึงต้องมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั

และควรต้องค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคล ดงันัน้

พฤตกิรรมการสอนของครจูงึเป็นประเดน็ส�าคญัทีค่รตู้อง

เข้าใจเดก็ทกุคน เดก็แต่ละคนจะรบัรู้ได้
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ไม่เท่ากนัหรอืแตกต่างกันออกไป ทัง้นีข้ึน้อยูกั่บเทคนิควิธี

การสอนของครูการวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงเป็นส่วนหนึ่งที่

ท�าให้ครไูด้ทราบปัญหาและเทคนคิวิธกีารสอนในรปูแบบ

ต่างๆ ท่ีจะท�าให้ครูปรับพฤตกิรรมการสอนได้อย่างเหมาะ

สม โดยเปลีย่นบทบาทจากครสูอนหนงัสอืไปเป็นครผููส้อน

วิธีการแสวงหาความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้

โดยครจูะต้องปฏบิติัตามบทบาทใหม่นี้ ในท�านองเดียวกนั

การส่งเสรมิบทบาทของครใูนมติ	ิ“คร-ูนกัวจิยั”	(Teacher-

Researcher)	 เป็นการผสมผสานบทบาทของครใูนสอง

สถานะคือ	 1)	 ครูในฐานะของผูส้อนซ่ึงเป็นบทบาทหลัก	

และ	 2)	 ครใูนฐานะนกัวจิยัเชงิปฏบิตักิารซึง่เป็นบทบาท

เสรมิ	 โดยนยัน้ีโลกของการสอนและโลกของการวิจัยจะ

ไม่ใช่โลกท่ีแปลกแยกจากกัน	หากแต่ต้องผสานเข้าหากนั

มากขึ้น	 (ผ่องพรรณ	 ตรัยมงคลกูล,	 2544,	 หน้า	 1-2)	

แนวคิดนี้ตรงกับความเห็นของ	 สมหวัง	 พิธิยานุวัฒน์	

(2534,	หน้า	5)	ท่ีกล่าวว่า	แนวทางการพฒันาการศึกษา

ทัว่โลกได้พยายามให้ครผููส้อนเป็นนักวจิยั	และปรบับทบาท

การวจิยัให้เข้ากบัการเรยีนการสอนได้อย่างอตัโนมตัดิงันัน้

บทบาทของผู้บริหารจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งที่จะต้อง

สนบัสนนุ	 ส่งเสริม	และช่วยเหลอืบุคลากรในการพฒันา

ศกึษา	ค้นคว้า	วิจยั	เพือ่หาความรู้ใหม่ๆ	และน�าไปใช้ใน

การพฒันา	แก้ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน	

พยงุศกัด์ิ	 จนัทรสรุนิทร์	 (2541,	 หน้า	 8)	 กล่าวว่า	 การ

พฒันากระบวนการวจิยั	บคุคลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

จะต้องทราบทิศทางการส่งเสริมการวิจยัเป็นอย่างดี	 จาก

การศกึษาของ ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้

ฐาน	(2554)	พบว่า	การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มี

ความสามารถด้านการวิจยัยงัไม่ท่ัวถงึและเพยีงพอ	 ครผูู้

สอนน�าเอาผลการวจิยัไปใช้พฒันาการจดัการศึกษาน้อย

อาจเนือ่งมาจากครสู่วนใหญ่	ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจใน

กระบวนการท�างานวิจยั	 และเมือ่ท�างานวจิยัแล้ว กข็าด

การตรวจสอบความถูกต้อง	นอกจากนัน้ครูก็ยงัคงมภีาระ

งานสอนและงานพิเศษมาก	 จึงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะ

ท�างานวจิยั รวมท้ังผูท่ี้จะมาช่วยชีแ้นะการท�างานวจิยักมี็

น้อยมาก จากความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหาดงั

กล่าว	 ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาและค้นหากลยุทธ์การ

พัฒนาบุคคลด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการของบุคลากรใน

สถานศกึษา	 ท้ังนีเ้พือ่น�าข้อค้นพบไปปรับปรงุการปฏบัิติ

งานวิจยัเชงิปฏบิติัการหรอืวจิยัในชัน้เรยีนให้กบัครผููส้อน

ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับคุณภาพของ	 ครู	 ผู้เรียน

และพฒันาคณุภาพการศกึษาให้สนองตอบต่อ	พ.ร.บ.การ

ศกึษาแห่งชาต	ิพทุธศกัราช	2542	และ	ทีแ่ก้ไขปรบัปรงุ	

(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2545	มาตรา	24	(5)	ต่อไป	

วตัถุประสงค์ของการวจิยั	

	 1. เพือ่ศึกษาสภาพการจัดการพฒันาบุคลากร

ด้านการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในสถานศกึษาสงักดัส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 กระทรวง

ศกึษาธกิาร

	 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดการพัฒนา

บุคลากรด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนในสถาน

ศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	

42	กระทรวงศึกษาธกิาร	ตามขนาดของโรงเรยีน

	 3. เพือ่วเิคราะห์องค์ประกอบการจดัการพฒันา

บุคลากรด้านการวิจัยเชงิปฏบัิตกิารในสถานศึกษาสงักัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 42	

กระทรวงศกึษาธกิาร

	 4. เพือ่พฒันาและน�าเสนอกลยุทธ์การจัดการ

พฒันาบุคลากรด้านการวิจัยเชงิปฏบัิตกิารในสถานศกึษา

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	 เขต	 42	

กระทรวงศกึษาธกิาร

สมมติฐานของการวจิยั
	 1. สภาพการจัดการพัฒนาบุคลากรด้านการ

วจิยัเชงิปฏบัิตกิารในสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษา	เขต	42	กระทรวงศกึษาธกิาร	อยู่

ในระดบัสงู	(≥	80%)	อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั	.05

	 2. ขนาดของโรงเรยีน	(ขนาดใหญ่พเิศษ	ขนาด

ใหญ่	 ขนาดกลาง	 และ	 ขนาดเลก็)	 มผีลท�าให้สภาพการ

จัดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนในสถาน

ศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	

42	 กระทรวงศกึษาธกิาร	 แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัที่

ระดบั	.05

	 3. ปัจจัยทกุตวัทีน่�ามาใช้ในการศกึษาเป็นองค์

ประกอบส�าคญัของการจดัการพฒันาบคุลากรด้านการวจิยั

เชิงปฏิบัติการในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การ
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ศกึษามธัยมศกึษา	เขต	42	กระทรวง	ศึกษาธิการ ประกอบด้านองค์กร	 2)	 แนวคิด	 ทฤษฏี	 เกี่ยวกับองค์

ประกอบด้านบุคคล	 3)	 แนวคิด	 ทฤษฏี	 เกี่ยวกับองค์

ประกอบด้านแรงจงูใจ	4)		แนวคิด	ทฤษฏี	เกีย่วกบัองค์

ประกอบด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงา และ 5)	

แนวคิด	ทฤษฎ	ีเกีย่วกบัการรบัรูทั้กษะการวิจยั

ภาพ 1 กระบวนทศัน์ในการวิจยั

 2.		กระบวนทัศน์ของการวิจัย	ผูว้จัิยได้ด�าเนิน

การตามกระบวนทศัน์การวิจยั	 (Research	 Paradigm)	

เป็นไปตามแผนภาพท่ี	1

	 3.		กลุม่ตวัอย่างและการสุ่ม	กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้

ในการวิจัยเป็นกลุม่บคุลากรครูในสถานศึกษา	จ�านวน	953	

คน	จากทัง้หมด	2,389	คน	[ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างใช้

ตารางสุม่ของ	เครจซ่ี	และมอร์แกน	(Krejcie	and	Mor-

gan,	1970,	pp.	607-610	อ้างถงึใน	สทุธน	ูศรีไสย์,	2551,	

หน้า	 132-133)]	 และใช้การเลอืกสุม่แบบหลายขัน้ตอน	

(Multi-stage	Random	Sampling)	ท่ีระดับความเช่ือมัน่	

95%

	 4. ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยปัจจยั	

5	ด้านคอื	4.1)	ปัจจยัด้านองค์กร	4.2)	ปัจจยัด้านแรงจูงใจ	

4.3)	ปัจจยัด้านความพงึพอใจต่อการปฏบิตังิาน	4.4)	ปัจจยั

ด้านบทบาทและภาระงาน	 (การวิจัย)	 และ	 ปัจจัยด้าน

ทกัษะการวจิยั	

Factor Analysis 
(Standardized Factor Score Coefficient  .27) 
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ขอบเขตของการวจิยั
	 1.	การวจิยัคร้ังนีใ้ช้	แนวคิด	ทฤษฏี	หรือหลกั

ฐานส�าคญั 5 ประเดน็คอื	1)	แนวคดิ	ทฤษฏ	ีเกีย่วกบัองค์

ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการวจิยั
	 1. ผูบ้รหิารของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขต

พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	เขต	42	กระทรวง	ศึกษาธิการ	

สามารถน�าข้อมูลทีไ่ด้จากการวจิยัครัง้นีไ้ปประยุกต์ใช้หรอื

ประกอบการตัดสินใจเพ่ือจัดท�าแผนหรอืกลยุทธ์ให้เหมาะ

สมกับสภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่งได้อย่างเป็นรูป

ธรรมและเหมาะสม		

	 2.	ข้อมลูทีไ่ด้รบัจากการวจิยัครัง้นี	้ผูบ้รหิารหรือ

ผูท้ีเ่กีย่วข้องสามารถเลือกหรอืก�าหนดทศิทางหรอืแผนล่วง

หน้าหรือเลือกกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ได้จากข้อค้นพบ

จากการวจิยัในครัง้นี	้ให้สอดคล้องการปฏิบตัไิด้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ

	 3 . สถานศึ กษา ใน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา

มธัยมศกึษาในเขตอืน่ๆ	สามารถเลอืกกลยุทธ์การวจิยัเชิง

ปฏิบตักิารทีค้่นพบจากการวจิยัครัง้นีใ้ช้เป็นแนวทางหรอื

น�าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานสถานศึกษาได้ตาม

ความเหมาะสม

	 4. แนวทางการวจิยัคร้ังนีจ้ะเป็นประโยชน์กบั

ผู้วิจัยอื่นๆ	 ท่ีต้องการศึกษาและขยายผลให้องค์ความรู้

เกีย่วกบัการพฒันากลยทุธ์การวิจยัเชงิปฏบิติัการเพิม่ข้ึน	

อนัจะน�าไปสู่การพฒันาการศึกษาในท่ีสุด

วธิดี�าเนินการวจิยั
	 การวจิยันีเ้ป็นการวจัิยเชงิส�ารวจและพรรณนา	

(Survey	&	Descriptive	Research)	ข้อมูลทีน่�ามาศกึษา

ได้มาจาก แบบสอบถามการวิจัย [ตรวจสอบความตรง

(Validity) โดยผู ้ทรงคุณวุฒิมีค่าสัมประสิทธิ์ความ

สอดคล้องรวมท้ังฉบบัเป็น	0.934	และ	มค่ีาสมัประสทิธิ์

ความเทีย่งแบบอลัฟ่า ขณะลองใช้เป็น	 0.962]	 โดยการ

สอบถามจากบุคลากรครูในสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา	เขต	42	จ�านวน	953	คน	

จาก	2,389	คนใน	59	โรงเรียน	โดยใช้การเลือกสุม่แบบ

หลายขัน้ตอน	(Multi-stage	Random	Sampling)	ได้รบั

แบบสอบถามกลบัคนื	777	ฉบบั	(85.39%	ของการเลือกสุม่)	

ส่วนการก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างใช้ตารางสุม่ของ	เครจซี่	

และมอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan,	1970,	pp.	607-610	

อ้างถึงใน	 สุทธน	ูศรีไสย์,	 2551,	หน้า	 132-133)]	และ

ข้อมูลทัง้หมดถูกวเิคราะห์ด้วยค่าสถิต	ิจ�านวน	ร้อยละ	ค่า

เฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าทแีบบ	One-

sample	 t-test	 ระหว่างค่าเฉลีย่กบัเกณฑ์	 (80%)	 การ

วเิคราะห์ความแปรปรวนพหคุณูแบบทางเดยีว	และ	การ

วิเคราะห์องค์ประกอบ โดยการหมุนแกนแบบวารแิมกซ์

ผลจากการวเิคราะห์องค์ประกอบ ตวัแปรส�าคญัถกูน�าไป

จดัท�ากลยทุธ์ จะต้องมค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน	

(Standardized	 Factor Loading) ตัง้แต่	 0.27	 ขึน้ไป

ส่วนแนวทางการอธิบายประกอบตารางผู ้วิจัยได้ใช้

แนวทางการอธิบายของ	จ�ารสั ปานฟัก	(2555,	หน้า	81-

89)	โดยการพฒันากลยทุธ์ในเบือ้งต้นได้ใช้แนวคดิ	4	มมุ

มองใน	Balanced	Scorecard	(BSC) เป็นพืน้ฐานในการ

จ�าแนกและรวมกลุม่ประเดน็ส�าคญัเพือ่จดัท�าร่างกลยทุธ์

หรอืโครงการ	 (Initiatives)	 ส่วนในขัน้ต่อไปได้น�ากลยทุธ์

ดงักล่าวไปให้ผู้ทรงคณุวฒุจิ�านวน 9 คนช่วยกนัวพิากษ์

และให้ข้อเสนอแนะเพือ่ปรับรปูแบบให้มีความเหมาะสม	

โดยการจดัสนทนากลุม่	(Focus	Group)	และในขัน้สดุท้าย

ได้มกีารปรบัแก้ตามค�าแนะน�าของผูท้รงคณุวฒุแิละน�าไป

เขยีนในรายงานวจิยัฉบับสมบรูณ์ต่อไป	

ผลการวจิยั
	 1. สภาพการจัดการพัฒนาบุคลากรด้านการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนในสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	42	ในภาพ

รวม	ของ	ด้านองค์กร	ด้านแรงจงูใจ	ด้านความพงึพอใจ

ต่อการปฏบิตังิาน	 ด้านบทบาทและภาระงาน	 (การวจิยั)	

และ	ด้านทกัษะการวิจยั	อยูใ่นระดบัต�า่	(≤	80%,	p	<	.05)	

ดงัรายละเอยีดในภาพ	1	และตาราง	1

ภาพ 1	ภาพรวมสภาพการจดัการพฒันาบคุลากรด้านการวจิยัเชงิปฏิบตักิารในชัน้เรยีนในสถานศกึษา
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ตาราง	1	

สภาพการจดัการพฒันาบคุลากรด้านการวจิยัเชงิปฏิบัตกิารในชัน้เรียนในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศึกษา เขต 42 ในภาพรวมของทุกด้าน

ภาพรวมของดาน   X  SD t-value เกณฑ 

1.  ดานองคการ (Organization) 3.89 0.56 -5.49* ต่ํา 

2.  ดานแรงจูงใจ (Motivation) 3.65 0.67 -14.36* ต่ํา 

3.  ดานความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน (Satisfaction) 3.93 0.50 -3.71* ต่ํา 

4.  ดานบทบาทและภาระงาน (การวิจัย) 3.77 0.43 -15.24* ต่ํา 

5.  ดานทักษะการวิจัย 3.87 0.47 -7.84* ต่ํา 

รวม 3.82 0.41 -12.04* ต่ํา 
 

   * P < .05 

	 2. ขนาดของโรงเรียนมีผลท�าให้สภาพการ

จัดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเชิงปฏิบติการในชั้น

เรยีนในสถานศกึษาแตกต่างกัน	(p	<	.05)	ในภาพรวมทัง้	

5	ด้านคอื	ก)	ด้านองค์การ	ครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดใหญ่

พเิศษ	 ขนาดกลาง	 และ	 ขนาดเลก็	 มสีภาพการจดัการ

พฒันาบคุลากรด้านการวิจยัในชัน้เรียน สูงกว่า	โรงเรียน

ขนาดใหญ่ ข) ด้านแรงจงูใจ ครูผูส้อนในโรงเรียนขนาด

ใหญ่พเิศษ	 และ	 ขนาดกลาง	 มสีภาพการจดัการพฒันา

บุคลากรด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรีย สูงกว่า	

โรงเรยีนขนาดใหญ่	และ	ขนาดเลก็	ค)	ด้านความพงึพอใจ

ต่อการปฏิบติังาน ครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดใหญ่พเิศษ	

และ	ขนาดกลาง	มสีภาพการจดัการพฒันาบคุลากรด้าน

การวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรียน	สงูกว่า	โรงเรยีนขนาด

ใหญ่	ง)	ด้านบทบาทและภาระงาน	(การวจิยั)	ครผููส้อน

ในโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ	และ	ขนาดกลาง	มสีภาพการ

จัดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น

เรยีน สงูกว่า โรงเรยีนขนาดใหญ่	และ	ขนาดเลก็	 และ	

จ)	ด้านทกัษะการวิจยั	เกอืบทกุคูข่องขนาดโรงเรยีน ครผูู้

สอนมีทักษะการวิจัยไม่แตกต่างกัน	 ยกเว้นในโรงเรียน

ขนาดใหญ่พิเศษ ที่ครูผู้สอนมีสภาพการจัดการพัฒนา

บุคลากรด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	 สูงกว่า	

โรงเรยีนขนาดใหญ่

	  

ภาพ 2			ผลการเปรียบเทียบสภาพการจดัการพฒันาบุคลากรด้านการวิจยัในชัน้เรยีน	ตามขนาดโรงเรยีน
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 3.	 	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเพือ่ใช้จดัท�า

เป็นกลยุทธ์พฒันาบคุลากรด้านการวิจัยเชงิปฏบัิตกิารใน

ชั้นเรียนในสถานศึกษา	 พบว่า	 มี	 25	 จากทั้งหมด	 81	

ตวัแปร	(มคีะแนนองค์ประกอบมาตรฐานตัง้แต่	0.273	ถึง	

0.444)	 ถูกน�าไปพฒันาเป็นกลยุทธ์ฯ	 ผลการวเิคราะห์ใน

เบือ้งต้นพบว่า	 ค่าสมัประสทิธิก์ารวดัความเพยีงพอของ

ข้อมลูตามแบบ	ไกเซอร์	เมเยอร์-โอลกนิ	(KMO	Measure	

of	Sampling	Adequacy)	มค่ีาเท่ากับ	0.940	(p	<.05)	

โดยองค์ประกอบท้ังหมดสามารถอธิบายความแปรปรวน

ได้ 64.14% ส�าหรับประเด็นส�าคัญและน�้าหนักองค์

ประกอบมาตรฐานเป็นดังนี้	 3.1)	 ครูผู ้สอนเลือกใช้

แบบสอบถามส�าหรับการท�าวิจยั	(0.444),		3.2)	ครผููส้อน

ตัง้ปัญหาวจิยัจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกดิขึน้ในชัน้

เรยีน	(0.440),	3.3)	ครูผูส้อนตัง้ปัญหาวจิยัจากการสังเกต

และการส�ารวจสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชัน้เรียน	(0.433),	

3.4)	 ครผููส้อนเลอืกใช้แบบทดสอบ/แบบวดั/แบบฝึกหดั/

แบบฝึกหดั	ส�าหรับการท�าวจิยั	(0.391),	3.5)	ครผููส้อนเกบ็

รวบรวมข้อมลูได้ครบตามก�าหนด	 (0.373),	 3.6)	 การท�า

วจิยัเชงิปฏิบตักิารในช้ันเรียนตัง้อยู่บนพืน้ฐานของข้อเทจ็

จรงิและข้อมลูจริง	 (0.362),	3.7)	ครูผูส้อนท�าวิจยัโดยใช้

เครือ่งมอืมาตรฐาน	(0.361),	3.8)	การท�าวิจยัในชัน้เรยีน

ส่งผลกระทบในแง่ดีต่อผูเ้รยีน/คร/ูสถานศกึษา	 (0.360),	

3.9)	ถ้าจะให้ท�าวจิยัในชัน้เรยีนได้ด	ีจะต้องลดภาระหน้าท่ี

การท�างานประจ�าของครู	(0.356),	3.10)	ครูผูส้อนบนัทกึ

ข้อมูลทีร่วบรวมได้อย่างเป็นระบบ	(0.355),	3.11)	การท�า

วจิยัในช้ันเรียนท�าให้ครูทราบปัญหาของผู้เรียน	 และหา

แนวทาง	 แก้ไขและช่วยเหลือผู้เรียนได้ตรงประเด็น	

(0.328),	 3.12)	 การท�าวจิยัในชัน้เรยีนคอืภาระทีเ่พิม่ขึน้	

(0.327),	3.13)	ครผููส้อนสร้างเครือ่งมอืวจิยัโดยสร้างเอง

และปรบัปรงุจากเคร่ืองมอืทีมี่ลกัษณะใกล้เคยีง	 (0.322),	

3.14)	ครผููส้อนมีโอกาสใช้วธีิท�างานรปูแบบใหม่ทีแ่ตกต่าง

ไปจากเดมิ	(0.304),	3.15)	ครผููส้อนใช้สถติใินการวเิคราะห์

ข้อมูลได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม	(0.298),	3.16)	ครผูู้

สอนสร้างเครือ่งมอืวิจยัโดยสร้างเองและมีผูเ้ชีย่วชาญช่วย

ตรวจให้	(0.293),	3.17)	ครผููส้อนสะท้อนความคดิโดยการ

ค�านงึถงึประโยชน์ทีค่รจูะได้รบัจากการวจิยั	(0.290),	3.18)	

ครูผู้สอนสะท้อนความคิดโดยการน�าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ในการพฒันางาน	(0.289),	3.19)	ครผููส้อนเกบ็

รวบรวมข้อมูลโดยเน้นการตอบค�าถามว่า จะเก็บข้อมูล

จากท่ีไหน	 (0.283),	3.20)	ผลจากการท�าวจัิยในชัน้เรยีน

ท�าให้ผู้สอนมีโอกาสเลื่อนต�าแหน่งเป็นครูช�านาญการ/

เชีย่วชา และ/หรอิ	เชีย่วชาญพเิศษ	(0.281),	3.21)	ครผูู้

สอนเก็บรวบรวมข้อมลูโดยเน้นการตอบค�าถามว่า จะเกบ็

ข้อมลูอะไร	 (0.279),	 3.22)	 ครผูู้สอนเก็บรวบรวมข้อมลู

โดยเน้นการตอบค�าถามว่า จะเกบ็ข้อมลูเมือ่ไร	 (0.277),	

3.23)	 ครผููส้อนสรปุผลการวจิยัได้ถกูต้องและสมเหตสุม

ผล	 (0.276),	 3.24) ครผููส้อนเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยเน้น

การตอบค�าถามว่า ท�าไมต้องเก็บรวบรวมข้อมลู	(0.275),	

และ	 3.25)	 ผลจากการท�าวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีน

ท�าให้ผูส้อนได้รบัชือ่เสยีง	(0.273)		

	 4.	กลยทุธ์ฯ	ทีผู่ว้จิยัได้พฒันาขึน้มาและผ่านการ

วพิากษ์ของผูท้รงคณุวฒิุ10 คน เรียบร้อยแล้ว	ประกอบ

ด้วย	9	ประเด็นยทุธศาสตร์	14	โครงการ	(Initiatives)	สู่

การปฏบิตัทิีต้่องด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ภายใน	 3	 ปี	

สรปุได้ดงัตารางที	่2
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ตาราง	2		

โครงการ (Initiatives) ท่ีเป็นกลยุทธ์การจดัการพฒันาบคุลากรด้านการวจิยัเชงิปฏบิติัการในชัน้เรยีนในสถานศึกษา   

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 กระทรวงศกึษาธกิาร ตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี    

(ปรบัแก้ไขตามค�าแนะน�าของผูท้รงคณุวฒุแิล้ว)
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					4มมุมองทางการเงนิ	เนือ่งจากสถานศกึษาในเขตพืน้ที	่42	เป็นหน่วยงานของรัฐ	ต้องปฏบิตัติามนโยบายของกระทรวงศึกษา	และ	
พ.ร.บ.การศกึษา	ก�าหนดให้ครูในโรงเรียนต้องท�าวจิยั	(วจิยัในชัน้เรียน)	ดงัน้ันมุมมองด้านการเงนิ	จึงยงัไม่มีประเดน็ท่ีจะเป็นปัญหา	เพราะ

สถานศกึษามกีารจดังบประมาณไว้ให้ครไูด้ท�าการวิจยัในชัน้เรยีนอยูแ่ล้ว

อภปิรายผลการวจิยั
	 1.	ด้านการเรียนรู้และพฒันา	จากผลการวิจยัที่

พบว่า	ปัจจยัส�าคญัต่อการจดัการพฒันาบุคลากรด้านการ

วจิยัในชัน้เรยีนในอันดบัแรกคอื การพฒันาความรู้ความ

เข้าใจ	และทกัษะ	เกีย่วกบัขัน้ตอนกระบวนการการท�าวจิยั

เชงิปฏิบตักิารในชัน้เรยีน แม้ว่าครูเคยผ่านการอบรมการ

ท�าวจิยั	เคยท�าวจิยัท้ังเดีย่วและกลุม่มาแล้ว	แต่ไม่สามารถ

น�าผลการวจิยัไปใช้ในการเรียนการสอนได้	ปัญหาท่ีส�าคญั

คือ	 ครูยังมีความกังวลและขาดความมั่นใจท่ีจะลงมือ

ปฏบัิตเิกีย่วกบัขัน้ตอนการท�าวจิยั	 ข้อค้นพบนีส้อดคล้อง

กบังานวจิยัของ	ลัสดา	กองค�า	(2541)	ท่ีพบว่า	การวจิยั

ในชัน้เรยีน	 ครขูาดความสนใจและความรูค้วามเข้าใจใน

การวจิยั	ครทู�าวจิยัน้อย	ครูใช้งบประมาณส่วนตวัในการ

ท�าวจิยั	และสอดคล้องกับงานวจิยัของ	สริยา	ทองสมัคร	

(2538)	 ทีพ่บว่า	 สาเหตุท่ีครูไม่ท�าวจิยัเพราะว่า	 ไม่มเีงนิ

ทนุ	ไม่มคีวามรูใ้นกระบวนการวจิยั	ไม่มีแนวทางในการท�า

วจัิย	 ไม่มเีวลาในการท�าวิจยั	 ไม่มเีอกสารและงานวจิยัที่

เกี่ยวข้องเพียงพอ	 ไม่มีเครื่องมือ	 อุปกรณ์	 หรือวัสดุ

สนบัสนุนในการด�าเนนิการวจิยั	 และไม่มท่ีีปรึกษาหรือผู้

ช่วยเหลอืในการด�าเนนิการวจิยั	 ดงันัน้เพือ่ให้การพัฒนา

บุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาในเขต

พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	42	ประสบความส�าเรจ็	

ผูเ้กีย่วข้องโดยตรงควรต้องมุ่งเน้นการพฒันาความรูค้วาม

เข้าใจและทกัษะเก่ียวกบัขัน้ตอนกระบวนการการท�าวิจยั

ในชัน้เรยีนของครใูห้มคีณุภาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้

	 2.	ด้านระบบสารสนเทศ	จากผลการวจิยัพบว่า	

องค์ประกอบด้านระบบสารสนเทศ	 งบประมาณและสิง่

อ�านวยความสะดวกในการวจิยัในชัน้เรยีน	 แหล่งศกึษา

ค้นคว้าเกีย่ว	เป็นส่ิงส�าคญัและจ�าเป็นอย่างย่ิง	ส�าหรับครู

ผูส้อน	โดยครูสามารถสบืค้น	เอกสาร	ต�ารา	ทฤษฎีและ

งานวิจัยต่างๆ	 ทางอินเตอร์เนต	 ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มี

ความหลากหลาย	รวดเรว็	ให้ครูได้ใช้บริการ	ผลการวจิยั

ครัง้นีส้อดคล้องกบังานวจิยัของ	 บญัชา	 อึง๋สกลุ	 (2537,		

หน้า	65-73)	ทีส่รุปว่า	การจดัหาอปุกรณ์และสิง่อ�านวย

ความสะดวก	ตลอดจนการดแูลการท�าวิจยัของครูให้เป็น

ไปตามแผนหรอืปฏทินิปฏบัิตกิารวจัิย	จะเป็นการส่งเสรมิ

ให้ครมูคีวามส�าเรจ็ในการวจิยัได้เป็นอย่างด	ีนอกจากนีย้งั

สอดคล้องกบัการด�าเนนิงานของส�านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(2550,	หน้า	20)	ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่า	ผู้

บรหิารโรงเรียนต้องส่งเสรมิให้เกดิความส�าเร็จของงาน
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วจิยัโดยการจดัสรรงบประมาณ	 อปุกรณ์	 รวบรวมข้อมลู

สารสนเทศ	 วเิคราะห์ปัญหา	 ข้อบกพร่องจดุเด่นจุดด้อย

ของงานวจิยัในช้ันเรยีน	และสอดคล้องกบังานวิจัยของ	วรี

พล		ฉลาดแย้ม	(2544)	ท่ีพบว่า	ปัญหาการท�าวิจยัของครู

อยู่ในระดับมากได้แก่	 ขาดความรู้เกี่ยวกับหลักการวิจัย	

ขาดแหล่งศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการวิจยั	ไม่มีการสนบัสนนุ

การวจิยั	และ	ไม่มีผูเ้ชีย่วชาญให้ค�าปรึกษาในการท�าวจิยั	

รวมทัง้ตวัอย่างการท�าวจิยัทีม่คีวามสมบรูณ์ตามหลกัการ

ท�าวจัิยในชัน้เรียน	 และสอดคล้องกับงานวจิยัของ	 ชาติ

ชาย	ศรีแสง	(2545)	ท่ีพบว่า	ปัญหาการท�าวิจยัในชัน้เรยีน

คอื เวลาและงบประมาณ	ความรูเ้รือ่งการวจิยัในชัน้เรยีน	

และแหล่งความรู้และทีป่รกึษางานวิจยั	ส่วนด้านภาระงาน

ของครผููส้อนกเ็ป็นอกีประเดน็หนึง่ทีส่�าคญัทีน่่าจะนับเป็น

ส่วนหนึง่ของการเรยีนการสอน	เป็นงานในหน้าทีท่ีค่วรจะ

น�าผลการวจิยัมาประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพฒันาผู้

เรยีน	ส่วนใหญ่สถานศึกษายังไม่มกีารจดัเวลาการท�าวิจยั

ให้กบัครผููส้อน	ครูยังมภีาระหน้าท่ีปฏิบัตงิานประจ�าอืน่ๆ	

นอกเหนอืจากการสอนปกต	ิ ท�าให้ไม่มเีวลาเพยีงพอทีจ่ะ

ท�าวจิยัในชัน้เรียน	ประเดน็นีส้อดคล้องกบังานวจิยัของ	ส

รยิา	ทองสมัคร	(2538)	ท่ีพบว่า	สาเหตขุองการไม่ท�างาน

วจิยัของครู	เพราะว่า	ครูไม่มเีวลาในการท�าวจิยั	ดงัน้ันผู้

บรหิารโรงเรยีนหรอืผูท้ีเ่ก่ียวข้องควรจดัให้มชีัว่โมงเฉพาะ

การท�าวิจัยให้เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้มี

เวลาในการพฒันางานการวิจยั	

	 3. ด้านแรงจงูใจในการท�าวิจยัเชงิปฏบิตักิารใน

ชัน้เรยีน	ผลการวิจยัพบว่า	แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิมี์ผลต่อการ

ส่งเสรมิให้ครูท�าวิจยัในชัน้เรียน โดยท�าให้ครูมีก�าลงัใจใน

การท�างาน มคีวามรบัผดิชอบ สามารถท�างานวจิยัในชัน้

เรยีนได้อย่างมปีระสิทธภิาพ กล่าวคอื	มกีารสนบัสนุนให้

ผู้ปฎิบัติเกิดความรู้สึกว่า งานท่ีท�านั้นสามารถสร้างชื่อ

เสยีง	มโีอกาสเลือ่นต�าแหน่ง	ท้าทายความสามารถ	ครไูด้

ใช้ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์เต็มท่ี	ได้รับผลตอบแทน	เช่น	

เงินเดือน	 ได้รับการยกย่องชมเชย	 มีความก้าวหน้าใน

วชิาชีพ	ท�าให้ผูป้ฏิบตัมิคีวามพงึพอใจต่อการปฏบิตังิาน	ข้อ

ค้นพบนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ	 สมพงษ์	 เกษมสิน	

(2521,	หน้า	397)	ท่ีกล่าวว่า	สภาพในการปฏิบตังิานควร

มีการให้บ�าเหน็จรางวัล	 เลื่อนขั้นเลื่อนวิทยฐานะแก่ผู้

ปฏิบัติงานดี	 ย่อมเป็นเคร่ืองจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี

ความกระตอืรือร้นต่อการปฏบิตัหิน้าท่ีด้วยความขยนัขนั

แขง็	มคีวามมัน่ใจและมขีวญัก�าลงัใจทีด่	ีอนัเป็นหลกัของ

การให้บ�าเหน็จความดีความชอบ	 เป็นระบบของการ

ประเมินผลทีจ่ดัท�าขึน้เพือ่หาคณุค่าของบคุคลทีป่ฏบิตังิาน	

รวมทัง้สมรรถนะในการพฒันาตนเอง	แมคคลแีลนด์	(Mc-

Clelland,	1961,	p.	110	อ้างถงึใน	บุญช่วย	ศริเิกษ,	2540,	

หน้า	 142-143)	 ได้กล่าวถงึ	 ลักษณะของความส�าเรจ็ที่

ส�าคญัคอื	 ครจูะต้องมคีวามรบัผดิชอบสูง	 และแสวงหา

โอกาสทีจ่ะได้มส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหา	 มกีารตัง้เป้า

หมายไว้ในระดบักลาง	เพราะหากไม่ประสบผลส�าเรจ็แล้ว

จะรูส้กึไม่สบายใจ	 นอกจากนีก้ารได้รบัข้อมลูย้อนกลับที่

ทนัต่อเหตกุารณ์จะท�าให้ครผููส้อนเกดิแรงจงูใจซึง่จะน�าไป

สู่ความมานะพยายามส�าหรับการปฏิบัติงานให้ประสบ

ความส�าเรจ็สูงต่อไป

	 4. การเปรยีบเทียบขนาดของโรงเรียนกับสภาพ

การจดัการพฒันาบคุลากรด้านการวจัิยพบว่า	 ขนาดของ

โรงเรยีน	(ขนาดใหญ่พเิศษ	ขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	และ	

ขนาดเลก็)	มผีลท�าให้สภาพการจดัการพฒันาบคุลากรด้าน

การวิจัยในชัน้เรยีนในสถานศึกษาแตกต่างกันโดยพบว่า	

ในภาพรวมโรงเรยีนขนาดใหญ่	มสีภาพการจดัการพฒันา

บคุลากรด้านการวจิยัในช้ันเรยีนต�า่กว่าโรงเรยีนขนาดอืน่ๆ	

ใน	 5	 ด้านคอื	 ด้านองค์กร	 ด้านแรงจูงใจ	 ด้านความพงึ

พอใจต่อการปฏบิตังิาน	ด้านบทบาทและภาระหน้าที	่และ	

ด้านทกัษะการวิจยั	ในประเดน็นีผู้้เกีย่วข้องโดยตรง ควร

มีการศกึษาสาเหตทุีแ่ท้จรงิว่า	ท�าไมจงึเป็นเช่นนีเ้พราะข้อ

ค้นพบดงักล่าวจะแสดงให้เห็นศกัยภาพและความพร้อม

ของสถานศกึษาในอนัทีจ่ะมผีลส่งไปถงึคณุภาพของครผูู้

สอน	 โรงเรียน	 และ	 การพฒันาผูเ้รยีนอนัเป็นเป้าหมาย

ส�าคัญของการศกึษาต่อไป	

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย

	 1.1 จากผลการวจิยัทีพ่บว่า ขนาดของโรงเรยีน

มีผลต่อการปฏิบัติงานวิจัยในชัน้เรยีนของครแูตกต่างกัน

รวมทั้งในภาพรวมของสภาพการจัดการพัฒนาบุคลากร

ด้านการวิจัยในชัน้เรยีนอยู่ในระดบัต�า่เม่ือเปรยีบเทียบกับ

เกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ทัง้	 5	 ด้านคอืด้าน	 องค์กร	 แรงจูงใจ	 ด้าน

ความพงึพอใจต่อการปฏิบตังิาน	บทบาทและภาระหน้าที่	

และ	ทกัษะการวจิยั	ข้อค้นพบดงักล่าวสรปุได้ว่า	มวีกิฤต

เกีย่วกบัการปฏบัิตงิานวิจยัในชัน้เรยีนเกดิขึน้กบัครผููใ้นใน
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กจิกรรมนีอ้ย่างเป็นระบบ	ควรมกีารจดัท�าแผนกลยทุธ์ทีมี่

การก�าหนดระยะเวลาการด�าเนนิการให้ชดัเจน	 นอกจาก

นีค้วรมกีารศึกษางานวิจยัฉบบันีอ้ย่างละเอยีด	เพือ่น�าข้อ

ค้นพบทีเ่หมาะสมไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการวจิยั

ในช้ันเรยีนเพือ่เพิม่สมรรถนะของครใูนแต่ละสถานศกึษา

อย่างเป็นรปูธรรม	มหีน่วยงานรับผดิชอบโดยตรง	รวมทัง้

มรีะยะเวลาก�าหนดไว้อย่างชดัเจน

	 1.2	ในการจดัท�าแผนกลยุทธ์การพฒันาบคุลากร

ด้านการวจิยัในชัน้เรยีนของสถานศกึษา	 หน่วยงานทีรั่บ

ผดิชอบ	ควรมกีารวเิคราะห์นโยบาย	เป้าหมาย	วสัิยทัศน์	

ทัง้ในระดบักระทรวง	จงัหวัด	 เขตพืน้ท่ีการศึกษา	สถาน

ศกึษา	ให้มคีวามสอดคล้องกัน	โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจดั

ท�าแผนกลยุทธ์ของแต่ละสถานศึกษาควรมีทั้งแผนยุทธ์

ศาสตร์ระยะยาว	 (Strategic	 Plans)	 แผนปฏิบตักิารใน

แต่ละปี	 (Operational	Plans)	และ	แผนการแก้ปัญหา

เป็นระยะๆ (Problem Solving	Plans)	ทัง้นีเ้พือ่ให้มีการ

ด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

	 1.3	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง	 ควรมีการ

ประเมินผลความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นการ

ประเมินเพื่อพัฒนา/การประเมินผลในภาพรวม เพื่อ

ตดัสนิผลว่า	มีผลส�าเร็จหรือล้มเหลวมากน้อยเพยีงใด

	 1.4	 สถานศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษาน้ี	 ควร

มอบหมายให้หน่วยงานหนึง่หน่วยงานใดประสานงานและ

สร้างเครอืข่ายงานวิจยัในชัน้เรียน ระหว่างสถานศึกษา

กับหน่วยงานภายนอก	 เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้าน

เทคนคิกบัครผููส้อน รวมท้ังให้ข้อมลูเก่ียวกับการอบรมกับ

ครผููส้อนในสถานศกึษา

 2. ข้อเสนอแนะส�าหรบัการปฏบัิติการภายใน

สถานศกึษา

	 2.1 โรงเรียนควรส่งเสริม/สนับสนุนให้ครูมี

ความรูค้วามเข้าใจและมทีกัษะ สามารถท�าการวจิยัในชัน้

เรียนได้เป็นอย่างดีและโรงเรียนควรจัดงบประมาณ

สนบัสนนุให้เพยีงพอ ให้ครไูด้รบัความรูเ้พิม่เตมิในเรือ่ง

การวจิยั	โดยจดัให้มกีารศกึษาค้นคว้า	การอบรม	สมัมนา

ภายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรยีนละ	1	ครัง้	

	 2.2 ครูทุกคนต้องถือว่า งานวิจัยเป็นภาระ

หน้าท่ีทีพ่งึปฏบัิตอิย่างน้อยปีละ	1	เรือ่งเพือ่น�ามาพฒันา

ผูเ้รยีน	 โรงเรยีนควรจัดหาแหล่งสืบค้น	 เอกสารการวิจัย	

ตวัอย่างการวจิยั	ตดิต่อผูเ้ชีย่วชาญเป็นทีป่รกึษา	และควร

จดัให้ครมูกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัการวจิยัอย่างน้อย

ภาคเรยีนละ	1	ครัง้	

	 2.3 โรงเรยีนควรจดัตัง้หน่วยงาน “คลนิกิวจัิย

ในชัน้เรยีน”	เพือ่ให้ครมีูสถานทีส่�าหรบัรบัความช่วยเหลือ/

แลกเปลี่ยนเรียนรู้/อ�านวยความสะดวกให้กับครูผู้สอน

อย่างเป็นรปูธรรม	

	 3.		ข้อเสนอแนะส�าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป

	 3.1 การวิจัยในเรื่องนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้น	

เริม่จากการส�ารวจปัญหา วเิคราะห์และสังเคราะห์น�าเอา

ปัญหาที่ส�าคัญไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์ฯ	 ถ้าหากมีการน�า

กลยทุธ์นีไ้ปใช้ภายใน	 3	 ปีตามแนวทางและก�าหนดเวลา

แล้ว	 ควรมีการศึกษาซ�้าในประเด็น	 “การศึกษาความ

สมัพนัธ์เชงิเหตผุล	ระหว่างตวัแปรคดัสรรกบัความส�าเรจ็

ในการพฒันาบคุลากรด้านการวจิยัในชัน้เรยีน”	ในรปูของ

การวเิคราะห์เส้นทางหรอืการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชงิ

เหตผุล	 โดยเป็นการวเิคราะห์ในเชงิโครงสร้างการยนืยนั	

โดยผลจากการวิจยันีจ้ะท�าให้ผูวิ้จยัทราบในเชงิลกึว่า	 ผล

ส�าเรจ็หรอืประสทิธผิลของการด�าเนนิการดงักลา่วได้รบั

อทิธพิลทางตรง/ทางอ้อมมาจากตวัแปรใด หรอืส่งผ่าน

ตวัแปรใด	 และตวัแปรเหล่าน้ันสามารถท�านายผลส�าเรจ็

ได้มากน้อยเพยีงใด	 ซึง่ข้อค้นพบเหล่านีจ้ะท�าให้ผูบ้รหิาร

สามารถน�าข้อมลูไปใช้จดัท�านโยบาย/ปรบัปรงุแผนปฏบิตัิ

การหรือโครงการด�าเนินงานต่างๆ ให้มีคุณภาพและ

ประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้

		 3.2 ผู้สนใจสามารถน�าแนวทางจากรายงาน

วจิยัฉบบันี	้ ไปศกึษากบัเขตการศกึษาอืน่ๆ	(นอกเหนอืไป

จากสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ีส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศกึษา	เขต	42)	เป็นแนวทางในการศึกษาต่อยอด

สถานศึกษา ถ้าสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา/หน่วย

งานที่เกี่ยวข้องโดยตรง	 มีความจริงใจท่ีต้องการให้การ

ปฏบิตังิานวจิยัในชัน้เรียนมีคณุภาพและประสิทธผิลอย่าง

แท้จรงิ	จะต้องมีความจรงิใจและให้การสนบัสนนุส่งเสรมิ
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