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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษา สภาพการจัดการ เปรียบเทียบสภาพการจัดการตามขนาดสถาน
ศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบ และ น�ำเสนอกลยุทธ์การจัดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั ในชัน้ เรียนในสถานศึกษา
ข้อมูลได้มาจากแบบสอบถาม (ทีม่ คี วามตรงและความเทีย่ งสูง) ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา เขต 42 จ�ำนวน 953 คน จากประชากรทั้งหมด 2,389 คนใน 59 โรงเรียน โดยใช้การเลือกสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน ได้รับกลับคืน 777 ฉบับ (85.39% ของการเลือกสุ่ม) สถิติที่ใช้ ได้แก่ จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบ One-sample t-test ระหว่างค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ (80%) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว และ การวิเคราะห์องค์ประกอบ ส�ำหรับผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบถูกน�ำไป
จัดท�ำเป็นกลยุทธ์และผ่านการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการจัดการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติ (ในชั้นเรียน) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 42 ในภาพรวม
ของแต่ละด้าน อยู่ในระดับต�่ำกว่าร้อยละ 80 (p <.05) ทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านองค์กร แรงจูงใจ ความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงาน บทบาทและภาระงาน (การวิจัย) และ ทักษะการวิจัย 2) ขนาดของโรงเรียนมีผลท�ำให้ครูผู้สอนมี
การบริหารจัดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (ในชั้นเรียน) แตกต่างกัน (p <.05) และ พบว่า ก) ด้านองค์การ โรงเรียน
ขนาดใหญ่พเิ ศษ (สัญลักษณ์ ) & ขนาดกลาง (สัญลักษณ์ ) & ขนาดเล็ก (สัญลักษณ์ ) > 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�ำไปใช้สร้างและพัฒนากลยุทธ์
การบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั ในชัน้ เรียนในสถานศึกษา และ 4) กลยุทธ์ทสี่ มบูรณ์ทผี่ วู้ จิ ยั สร้างและ
พัฒนาขึ้นมาโดยผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน ประกอบด้วย 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามมุมมองเชิงทฤษฎี
ใน Balanced Scorecard และ 14 ครงการสู่การปฏิบัติที่ต้องด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์ภายใน 3 ปี
ค�ำส�ำคัญ:  กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร วิจัยเชิงปฏิบัติการ (ในชั้นเรียน)  สนง.เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 42
1
2
3

นักศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  
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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 Consolidated Secondary School District 42 (the CSSD 42), Ministry of Education.  Data from teacher questionnaires (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 ( ) & moderate 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
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าในหลายด้านและ
สถานการณ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เป็นยุค
โลกาภิวตั น์แห่งข่าวสาร ความรู้ วัฒนธรรม ทีท่ ำ� ให้วถิ ชี วี ติ
เปลีย่ นไปจากเดิม ผลจากความก้าวหน้าท�ำให้เกิดการแลก
เปลีย่ นความรูท้ มี่ เี ครือข่ายขนาดใหญ่ในทุกมุมโลก กระแส
แห่งการเรียนรู้ การเปลีย่ นแปลงทางด้านวัฒนธรรม รูป
แบบการด�ำรงชีวติ สภาพเศรษฐกิจ สังคม  ตลอดจนการ
จัดการศึกษาของคนในประเทศต่างๆ ล้วนท�ำให้คนต้องมี
การปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
องค์การให้ดำ� รงอยูอ่ ย่างมัน่ คง ความรูข้ องคนในชนชาติ
จ�ำเป็นต้องมีความแข็งแกร่ง และสิง่ ทีป่ ระเทศต้องการคือ
ทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี วามรู้ ความสามารถ เพราะก่อให้
เกิดความได้เปรียบและเสียเปรียบในการแข่งขันกล่าวคือ
การทีบ่ คุ ลากรในชาติมคี วามรูแ้ ละสามารถน�ำความรูค้ วาม
สามารถนั้นไปใช้ จะท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเต็ม
ศักยภาพต่อองค์การ
บอนทิส (Bontis, 1999) ให้ความเห็นว่า ทุน
ขององค์การอาจประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง
และทุนความสัมพันธ์ โดยที่ทุนมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับ
ความรูท้ สี่ ะสม การศึกษา ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณ์
ของคนในองค์การ เป็นทุนทีส่ ามารถสร้างศักยภาพ สร้าง
คุณค่าให้กบั องค์การ ในท�ำนองเดียวกัน ซูลทซ์ (Schultz,
1971) กล่าวว่า การสร้างคนให้เกิดเป็นทุนมนุษย์ เพือ่ ที่
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการท�ำงาน
และเพิม่ ประสิทธิผลของงานนัน้ จ�ำเป็นต้องมีการลงทุนที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา (Education) การฝึกอบรม
(Training) เพราะในตัวคนมีทกั ษะและประสบการณ์ทกี่ อ่
ให้เกิดความช�ำนาญ ซึง่ เป็น “ทุนความรู”้ (Knowledge
Capital) เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
เพราะ “ความรู”้ คือ “อ�ำนาจ”
ประเทศไทยต้ อ งเผชิ ญ กั บ บริ บ ทการ
เปลีย่ นแปลงของโลก จึงได้มกี ารพัฒนาองค์กรหรือหน่วย
งานเป็นแบบองค์รวมที่เน้นไปที่คน ดังที่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที1่ 0 (พ.ศ.2550 -2554)
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2550) ได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางทางการพัฒนา
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนได้รับการพัฒนาและมีโอกาส
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยเน้นการพัฒนาด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ดังนัน้ การ
ศึกษาจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนามนุษย์และสังคม
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ส�ำนักงานการประถม
ศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า 14-16) ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน
ในเรือ่ งเกีย่ วกับการวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน ใน
หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24 ข้อ 5 ระบุ
ว่า “จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผสู้ อนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ�ำนวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
สามารถใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้”
นอกจากนี้ ทุกฝ่ายจะต้องมีสว่ นส่งเสริมการจัดการศึกษา
ค้นคว้า และ วิจัย เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ มา
ปรับปรุงและพัฒนางานด้านการศึกษาให้ครอบคลุมเป้า
หมายในการให้ บ ริ ก ารในด้ า นโอกาสทางการศึ ก ษา
คุณภาพ และประสิทธิภาพในการบริหาร (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2554)
จากข้อมูลดังกล่าวได้ชใี้ ห้เห็นว่า ทุกภาคส่วนได้
ให้ความส�ำคัญกับการวิจยั เพราะเป็นกระบวนการส�ำคัญ
ในการค้นพบข้อเท็จจริงและวิธกี ารพัฒนา ตลอดจนการ
แก้ปญ
ั หาต่างๆ ให้ลลุ ว่ งไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ซึง่
ตรงกับแนวคิดของ ซูสเลอร์ (Schuessler, 1964 ) ทีว่ า่
การวิจยั คือ กระบวนการศึกษาค้นหาองค์ความรูท้ เี่ ชือ่ ถือ
ได้ (Reliable Knowledge) เพือ่ ทีจ่ ะน�ำความรูเ้ หล่านัน้ ไป
ช่วยแก้ปญ
ั หาหรือตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
วิจัยเป็นกระบวนการ (Process) และ/หรือเทคนิควิธี
(Techniques) ในการแสวงหาความรู้ (Knowledge) ข้อ
เท็ จ จริ ง (Fact) ที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ ได้ (Reliable) มี
วัตถุประสงค์ (Objective) ทีแ่ น่นอน กระบวนการวิจยั จึง
เกีย่ วข้องกับทุกฝ่ายในสถานศึกษาทัง้ นักเรียน ครู และ
ผูบ้ ริหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน
(Classroom Action Research) ทีเ่ ป็นการน�ำเอาผลการ
วิจยั ไปใช้พฒ
ั นาการเรียนการสอน มุง่ น�ำความรูห้ รือแนว
คิดใหม่ๆ ไปพัฒนาเทคนิคหรือวิธกี ารสอนเพือ่ แก้ปญ
ั หา
พัฒนาสถานศึกษาไปสู่คุณภาพการศึกษาที่แท้จริง (สม
ศักดิ์ สินธุระเวชญ์, 2542, หน้า 24) ดังนัน้ การเรียนการ
สอนในยุคปฏิรปู การศึกษา จึงต้องมุง่ เน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ
และควรต้องค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนัน้
พฤติกรรมการสอนของครูจงึ เป็นประเด็นส�ำคัญทีค่ รูตอ้ ง
เข้าใจเด็กทุกคน เด็กแต่ละคนจะรับรูไ้ ด้
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ไม่เท่ากันหรือแตกต่างกันออกไป ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั เทคนิควิธี
การสอนของครูการวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงเป็นส่วนหนึ่งที่
ท�ำให้ครูได้ทราบปัญหาและเทคนิควิธกี ารสอนในรูปแบบ
ต่างๆ ทีจ่ ะท�ำให้ครูปรับพฤติกรรมการสอนได้อย่างเหมาะ
สม โดยเปลีย่ นบทบาทจากครูสอนหนังสือไปเป็นครูผสู้ อน
วิธีการแสวงหาความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้
โดยครูจะต้องปฏิบตั ติ ามบทบาทใหม่นี้ ในท�ำนองเดียวกัน
การส่งเสริมบทบาทของครูในมิติ “ครู-นักวิจยั ” (TeacherResearcher) เป็นการผสมผสานบทบาทของครูในสอง
สถานะคือ 1) ครูในฐานะของผูส้ อนซึง่ เป็นบทบาทหลัก
และ 2) ครูในฐานะนักวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารซึง่ เป็นบทบาท
เสริม โดยนัยนีโ้ ลกของการสอนและโลกของการวิจยั จะ
ไม่ใช่โลกทีแ่ ปลกแยกจากกัน หากแต่ตอ้ งผสานเข้าหากัน
มากขึ้น (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2544, หน้า 1-2)
แนวคิดนี้ตรงกับความเห็นของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
(2534, หน้า 5) ทีก่ ล่าวว่า แนวทางการพัฒนาการศึกษา
ทัว่ โลกได้พยายามให้ครูผสู้ อนเป็นนักวิจยั และปรับบทบาท
การวิจยั ให้เข้ากับการเรียนการสอนได้อย่างอัตโนมัตดิ งั นัน้
บทบาทของผู้บริหารจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะต้อง
สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือบุคลากรในการพัฒนา
ศึกษา ค้นคว้า วิจยั เพือ่ หาความรูใ้ หม่ๆ และน�ำไปใช้ใน
การพัฒนา แก้ปญ
ั หาทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน
พยุงศักดิ์ จันทรสุรนิ ทร์ (2541, หน้า 8) กล่าวว่า การ
พัฒนากระบวนการวิจยั บุคคลและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จะต้องทราบทิศทางการส่งเสริมการวิจยั เป็นอย่างดี จาก
การศึกษาของ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน (2554) พบว่า การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถด้านการวิจยั ยังไม่ทวั่ ถึงและเพียงพอ ครูผู้
สอนน�ำเอาผลการวิจยั ไปใช้พฒ
ั นาการจัดการศึกษาน้อย
อาจเนือ่ งมาจากครูสว่ นใหญ่ ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจใน
กระบวนการท�ำงานวิจยั และเมือ่ ท�ำงานวิจยั แล้ว ก็ขาด
การตรวจสอบความถูกต้อง นอกจากนัน้ ครูกย็ งั คงมีภาระ
งานสอนและงานพิเศษมาก จึงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะ
ท�ำงานวิจยั รวมทัง้ ผูท้ จี่ ะมาช่วยชีแ้ นะการท�ำงานวิจยั ก็มี
น้อยมาก จากความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหาดัง
กล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและค้นหากลยุทธ์การ
พัฒนาบุคคลด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการของบุคลากรใน
สถานศึกษา ทัง้ นีเ้ พือ่ น�ำข้อค้นพบไปปรับปรุงการปฏิบตั ิ
งานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารหรือวิจยั ในชัน้ เรียนให้กบั ครูผสู้ อน

ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับคุณภาพของ ครู ผู้เรียน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สนองตอบต่อ พ.ร.บ.การ
ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ ทีแ่ ก้ไขปรับปรุง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 (5) ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. เพือ่ ศึกษาสภาพการจัดการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 42 กระทรวง
ศึกษาธิการ
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนในสถาน
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต
42 กระทรวงศึกษาธิการ ตามขนาดของโรงเรียน
3. เพือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในสถานศึกษาสังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 42
กระทรวงศึกษาธิการ
4. เพือ่ พัฒนาและน�ำเสนอกลยุทธ์การจัดการ
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
กระทรวงศึกษาธิการ

สมมติฐานของการวิจยั

1. สภาพการจัดการพัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 กระทรวงศึกษาธิการ อยู่
ในระดับสูง (≥ 80%) อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .05
2. ขนาดของโรงเรียน (ขนาดใหญ่พเิ ศษ ขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก) มีผลท�ำให้สภาพการ
จัดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนในสถาน
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต
42 กระทรวงศึกษาธิการ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญที่
ระดับ .05
3. ปัจจัยทุกตัวทีน่ ำ� มาใช้ในการศึกษาเป็นองค์
ประกอบส�ำคัญของการจัดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั
เชิงปฏิบัติการในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การ

33

34
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ศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 กระทรวง ศึกษาธิการ

ประกอบด้านองค์กร 2) แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับองค์
ประกอบด้านบุคคล 3) แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับองค์
ขอบเขตของการวิจยั
ประกอบด้านแรงจูงใจ 4)  แนวคิด ทฤษฏี เกีย่ วกับองค์
1. การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ แนวคิด ทฤษฏี หรือหลัก ประกอบด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงา และ 5)
ฐานส�ำคัญ 5 ประเด็นคือ 1) แนวคิด ทฤษฏี เกีย่ วกับองค์ แนวคิด ทฤษฎี เกีย่ วกับการรับรูท้ กั ษะการวิจยั
ภาพ 1 กระบวนทัศน์ในการวิจยั
Factor Analysis
(Standardized Factor Score Coefficient

.27)

Crucial Variables

Organization

Initial Model
(Strategic Planning for 3 years)

Crucial Variables

!

Motivation
Satisfaction

Learning
Growth

Role & Working
Loads

Internal
Process

Financial
Support

Customer

Initiatives
Objectives, KPI, Baseline data, Target, year, agency, etc

Research
Skills
Final Strategy for Action
Research Development

2.  กระบวนทัศน์ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนิน
การตามกระบวนทัศน์การวิจยั (Research Paradigm)
เป็นไปตามแผนภาพที่ 1
3.  กลุม่ ตัวอย่างและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้
ในการวิจยั เป็นกลุม่ บุคลากรครูในสถานศึกษา จ�ำนวน 953
คน จากทัง้ หมด 2,389 คน [ก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างใช้
ตารางสุม่ ของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610 อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551,
หน้า 132-133)] และใช้การเลือกสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน
(Multi-stage Random Sampling) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่
95%
4. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา ประกอบด้วยปัจจัย
5 ด้านคือ 4.1) ปัจจัยด้านองค์กร 4.2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
4.3) ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อการปฏิบตั งิ าน 4.4) ปัจจัย

Focus Group
By Experts

ด้านบทบาทและภาระงาน (การวิจัย) และ ปัจจัยด้าน
ทักษะการวิจยั

ประโยชน์ทไี่ ด้รบ
ั จากการวิจยั

1. ผูบ้ ริหารของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 กระทรวง ศึกษาธิการ
สามารถน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั ครัง้ นีไ้ ปประยุกต์ใช้หรือ
ประกอบการตัดสินใจเพือ่ จัดท�ำแผนหรือกลยุทธ์ให้เหมาะ
สมกับสภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่งได้อย่างเป็นรูป
ธรรมและเหมาะสม  
2. ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการวิจยั ครัง้ นี้ ผูบ้ ริหารหรือ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องสามารถเลือกหรือก�ำหนดทิศทางหรือแผนล่วง
หน้าหรือเลือกกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ได้จากข้อค้นพบ
จากการวิจยั ในครัง้ นี้ ให้สอดคล้องการปฏิบตั ไิ ด้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ
3. สถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาในเขตอืน่ ๆ สามารถเลือกกลยุทธ์การวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารทีค่ น้ พบจากการวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้เป็นแนวทางหรือ
น�ำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานสถานศึกษาได้ตาม
ความเหมาะสม
4. แนวทางการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะเป็นประโยชน์กบั
ผู้วิจัยอื่นๆ ที่ต้องการศึกษาและขยายผลให้องค์ความรู้
เกีย่ วกับการพัฒนากลยุทธ์การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพิม่ ขึน้
อันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาการศึกษาในทีส่ ดุ

วิธด
ี ำ� เนินการวิจยั

การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจและพรรณนา
(Survey & Descriptive Research) ข้อมูลทีน่ ำ� มาศึกษา
ได้มาจาก แบบสอบถามการวิจัย [ตรวจสอบความตรง
(Validity) โดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วาม
สอดคล้องรวมทัง้ ฉบับเป็น 0.934 และ มีคา่ สัมประสิทธิ์
ความเทีย่ งแบบอัลฟ่า ขณะลองใช้เป็น 0.962] โดยการ
สอบถามจากบุคลากรครูในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จ�ำนวน 953 คน
จาก 2,389 คนใน 59 โรงเรียน โดยใช้การเลือกสุม่ แบบ
หลายขัน้ ตอน (Multi-stage Random Sampling) ได้รบั
แบบสอบถามกลับคืน 777 ฉบับ (85.39% ของการเลือกสุม่ )
ส่วนการก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างใช้ตารางสุม่ ของ เครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610
อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551, หน้า 132-133)] และ
ข้อมูลทัง้ หมดถูกวิเคราะห์ดว้ ยค่าสถิติ จ�ำนวน ร้อยละ ค่า

เฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบ Onesample t-test ระหว่างค่าเฉลีย่ กับเกณฑ์ (80%) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคณ
ู แบบทางเดียว และ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ โดยการหมุนแกนแบบวาริแมกซ์
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ตัวแปรส�ำคัญถูกน�ำไป
จัดท�ำกลยุทธ์ จะต้องมีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน
(Standardized Factor Loading) ตัง้ แต่ 0.27 ขึน้ ไป
ส่ ว นแนวทางการอธิ บ ายประกอบตารางผู ้ วิ จั ย ได้ ใ ช้
แนวทางการอธิบายของ จ�ำรัส ปานฟัก (2555, หน้า 8189) โดยการพัฒนากลยุทธ์ในเบือ้ งต้นได้ใช้แนวคิด 4 มุม
มองใน Balanced Scorecard (BSC) เป็นพืน้ ฐานในการ
จ�ำแนกและรวมกลุม่ ประเด็นส�ำคัญเพือ่ จัดท�ำร่างกลยุทธ์
หรือโครงการ (Initiatives) ส่วนในขัน้ ต่อไปได้นำ� กลยุทธ์
ดังกล่าวไปให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 9 คนช่วยกันวิพากษ์
และให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ปรับรูปแบบให้มคี วามเหมาะสม
โดยการจัดสนทนากลุม่ (Focus Group) และในขัน้ สุดท้าย
ได้มกี ารปรับแก้ตามค�ำแนะน�ำของผูท้ รงคุณวุฒแิ ละน�ำไป
เขียนในรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ตอ่ ไป

ผลการวิจยั

1. สภาพการจัดการพัฒนาบุคลากรด้านการ
วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ในภาพ
รวม ของ ด้านองค์กร ด้านแรงจูงใจ ด้านความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบตั งิ าน ด้านบทบาทและภาระงาน (การวิจยั )
และ ด้านทักษะการวิจยั อยูใ่ นระดับต�ำ 
่ (≤ 80%, p < .05)
ดังรายละเอียดในภาพ 1 และตาราง 1

ภาพ 1 ภาพรวมสภาพการจัดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนในสถานศึกษา
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ตาราง 1
สภาพการจัดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ในภาพรวมของทุกด้าน
1.
2.
3.
4.
5.

ภาพรวมของดาน

ดานองคการ (Organization)
ดานแรงจูงใจ (Motivation)
ดานความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน (Satisfaction)
ดานบทบาทและภาระงาน (การวิจัย)
ดานทักษะการวิจัย

รวม

X

3.89
3.65
3.93
3.77
3.87

3.82

SD

t-value

0.41

-12.04*

0.56
0.67
0.50
0.43
0.47

-5.49*
-14.36*
-3.71*
-15.24*
-7.84*

เกณฑ
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

ต่ํา

* P < .05

2. ขนาดของโรงเรียนมีผลท�ำให้สภาพการ
จัดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเชิงปฏิบติการในชั้น
เรียนในสถานศึกษาแตกต่างกัน (p < .05) ในภาพรวมทัง้
5 ด้านคือ ก) ด้านองค์การ ครูผสู้ อนในโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก มีสภาพการจัดการ
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั ในชัน้ เรียน สูงกว่า โรงเรียน
ขนาดใหญ่ ข) ด้านแรงจูงใจ ครูผสู้ อนในโรงเรียนขนาด
ใหญ่พเิ ศษ และ ขนาดกลาง มีสภาพการจัดการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรีย สูงกว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่ และ ขนาดเล็ก ค) ด้านความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบตั งิ าน ครูผสู้ อนในโรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ

และ ขนาดกลาง มีสภาพการจัดการพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน สูงกว่า โรงเรียนขนาด
ใหญ่ ง) ด้านบทบาทและภาระงาน (การวิจยั ) ครูผสู้ อน
ในโรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ และ ขนาดกลาง มีสภาพการ
จัดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน สูงกว่า โรงเรียนขนาดใหญ่ และ ขนาดเล็ก และ
จ) ด้านทักษะการวิจยั เกือบทุกคูข่ องขนาดโรงเรียน ครูผู้
สอนมีทักษะการวิจัยไม่แตกต่างกัน ยกเว้นในโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ ที่ครูผู้สอนมีสภาพการจัดการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน สูงกว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่

ภาพ 2   ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั ในชัน้ เรียน ตามขนาดโรงเรียน
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3.   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเพือ่ ใช้จดั ท�ำ
เป็นกลยุทธ์พฒ
ั นาบุคลากรด้านการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารใน
ชั้นเรียนในสถานศึกษา พบว่า มี 25 จากทั้งหมด 81
ตัวแปร (มีคะแนนองค์ประกอบมาตรฐานตัง้ แต่ 0.273 ถึง
0.444) ถูกน�ำไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์ฯ ผลการวิเคราะห์ใน
เบือ้ งต้นพบว่า ค่าสัมประสิทธิก์ ารวัดความเพียงพอของ
ข้อมูลตามแบบ ไกเซอร์ เมเยอร์-โอลกิน (KMO Measure
of Sampling Adequacy) มีคา่ เท่ากับ 0.940 (p <.05)
โดยองค์ประกอบทัง้ หมดสามารถอธิบายความแปรปรวน
ได้ 64.14% ส�ำหรับประเด็นส�ำคัญและน�้ำหนักองค์
ประกอบมาตรฐานเป็นดังนี้ 3.1) ครูผู้สอนเลือกใช้
แบบสอบถามส�ำหรับการท�ำวิจยั (0.444),  3.2) ครูผสู้ อน
ตัง้ ปัญหาวิจยั จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชัน้
เรียน (0.440), 3.3) ครูผสู้ อนตัง้ ปัญหาวิจยั จากการสังเกต
และการส�ำรวจสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชัน้ เรียน (0.433),
3.4) ครูผสู้ อนเลือกใช้แบบทดสอบ/แบบวัด/แบบฝึกหัด/
แบบฝึกหัด ส�ำหรับการท�ำวิจยั (0.391), 3.5) ครูผสู้ อนเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ครบตามก�ำหนด (0.373), 3.6) การท�ำ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อเท็จ
จริงและข้อมูลจริง (0.362), 3.7) ครูผสู้ อนท�ำวิจยั โดยใช้
เครือ่ งมือมาตรฐาน (0.361), 3.8) การท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน
ส่งผลกระทบในแง่ดตี อ่ ผูเ้ รียน/ครู/สถานศึกษา (0.360),
3.9) ถ้าจะให้ทำ� วิจยั ในชัน้ เรียนได้ดี จะต้องลดภาระหน้าที่
การท�ำงานประจ�ำของครู (0.356), 3.10) ครูผสู้ อนบันทึก
ข้อมูลทีร่ วบรวมได้อย่างเป็นระบบ (0.355), 3.11) การท�ำ
วิจยั ในชัน้ เรียนท�ำให้ครูทราบปัญหาของผูเ้ รียน และหา
แนวทาง แก้ไขและช่วยเหลือผู้เรียนได้ตรงประเด็น
(0.328), 3.12) การท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนคือภาระทีเ่ พิม่ ขึน้

(0.327), 3.13) ครูผสู้ อนสร้างเครือ่ งมือวิจยั โดยสร้างเอง
และปรับปรุงจากเครือ่ งมือทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียง (0.322),
3.14) ครูผสู้ อนมีโอกาสใช้วธิ ที ำ� งานรูปแบบใหม่ทแี่ ตกต่าง
ไปจากเดิม (0.304), 3.15) ครูผสู้ อนใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (0.298), 3.16) ครูผู้
สอนสร้างเครือ่ งมือวิจยั โดยสร้างเองและมีผเู้ ชีย่ วชาญช่วย
ตรวจให้ (0.293), 3.17) ครูผสู้ อนสะท้อนความคิดโดยการ
ค�ำนึงถึงประโยชน์ทคี่ รูจะได้รบั จากการวิจยั (0.290), 3.18)
ครูผู้สอนสะท้อนความคิดโดยการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางาน (0.289), 3.19) ครูผสู้ อนเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยเน้นการตอบค�ำถามว่า จะเก็บข้อมูล
จากทีไ่ หน (0.283), 3.20) ผลจากการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน
ท�ำให้ผู้สอนมีโอกาสเลื่อนต�ำแหน่งเป็นครูช�ำนาญการ/
เชีย่ วชา และ/หริอ เชีย่ วชาญพิเศษ (0.281), 3.21) ครูผู้
สอนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเน้นการตอบค�ำถามว่า จะเก็บ
ข้อมูลอะไร (0.279), 3.22) ครูผสู้ อนเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยเน้นการตอบค�ำถามว่า จะเก็บข้อมูลเมือ่ ไร (0.277),
3.23) ครูผสู้ อนสรุปผลการวิจยั ได้ถกู ต้องและสมเหตุสม
ผล (0.276), 3.24) ครูผสู้ อนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเน้น
การตอบค�ำถามว่า ท�ำไมต้องเก็บรวบรวมข้อมูล (0.275),
และ 3.25) ผลจากการท�ำวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน
ท�ำให้ผสู้ อนได้รบั ชือ่ เสียง (0.273)  
4. กลยุทธ์ฯ ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ มาและผ่านการ
วิพากษ์ของผูท้ รงคุณวุฒ1ิ 0 คน เรียบร้อยแล้ว ประกอบ
ด้วย 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 14 โครงการ (Initiatives) สู่
การปฏิบตั ทิ ตี่ อ้ งด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์ภายใน 3 ปี
สรุปได้ดงั ตารางที่ 2
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ตาราง 2
โครงการ (Initiatives) ทีเ่ ป็นกลยุทธ์การจัดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนในสถานศึกษา 		
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 กระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี 			
(ปรับแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผูท้ รงคุณวุฒแิ ล้ว)
/
(Strategic Map/
Strategic Issues)

1.

(Objective)

(Baseline Data) (Target)

(KPI)

(Initiatives)

1.1
/

(

)

/

/
/

/

/

(

)

/
(

)

(

)

)

(

1.

/

ผู้อื่น
และเทคนิ
ค
การใช้
ผูอ้ นื่ และเทคนิคการ
แบบสอบถาม
ใช้

1.

/

สถานศึกษา
ผ่านการอบรม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในชั้น
เรียนและเทคนิคการสร้างและ
ใช้แบบสอบถาม”
)

(

/

(

)
(

1.

1.

/

/

การเขียนรายงาน
ผ

/

/

(

(

)

)
(

)

(

)

)
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2.

2.1

1-3

/
(

-

“จั
“ ดท�ำและพัฒนาระบบการ
ค้นคว้าข้อมูลทางสือ่ ออนไลน์
” กษา”
ภายในสถานศึ
(
1-3

1-3

/

1-3

1

-

“
(

-

“

1

-

/

”
1

2.2
1

”
1-3

/

/

/

(

1

(

/ /

.
.1
-

“
”(

11

/
(

/

/

1

3

1

1
/

“

1

(

”

13
“
”
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3.2

(

(3 3

/
/

1
2
3

)

0
1
2

1
2
3

14.

“

(

1

)

/
/
/
)

/

4.

(

)4**

      4มุมมองทางการเงิน เนือ่ งจากสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่ 42 เป็นหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายของกระทรวงศึกษา และ

พ.ร.บ.การศึกษา ก�ำหนดให้ครูในโรงเรียนต้องท�ำวิจยั (วิจยั ในชัน้ เรียน) ดังนัน้ มุมมองด้านการเงิน จึงยังไม่มปี ระเด็นทีจ่ ะเป็นปัญหา เพราะ
สถานศึกษามีการจัดงบประมาณไว้ให้ครูได้ทำ� การวิจยั ในชัน้ เรียนอยูแ่ ล้ว

อภิปรายผลการวิจยั

1. ด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนา จากผลการวิจยั ที่
พบว่า ปัจจัยส�ำคัญต่อการจัดการพัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจยั ในชัน้ เรียนในอันดับแรกคือ การพัฒนาความรูค้ วาม
เข้าใจ และทักษะ เกีย่ วกับขัน้ ตอนกระบวนการการท�ำวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน แม้วา่ ครูเคยผ่านการอบรมการ
ท�ำวิจยั เคยท�ำวิจยั ทัง้ เดีย่ วและกลุม่ มาแล้ว แต่ไม่สามารถ
น�ำผลการวิจยั ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ปัญหาทีส่ ำ� คัญ
คือ ครูยังมีความกังวลและขาดความมั่นใจที่จะลงมือ
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับขัน้ ตอนการท�ำวิจยั ข้อค้นพบนีส้ อดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ลัสดา กองค�ำ (2541) ทีพ่ บว่า การวิจยั
ในชัน้ เรียน ครูขาดความสนใจและความรูค้ วามเข้าใจใน
การวิจยั ครูทำ� วิจยั น้อย ครูใช้งบประมาณส่วนตัวในการ
ท�ำวิจยั และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สริยา ทองสมัคร
(2538) ทีพ่ บว่า สาเหตุทคี่ รูไม่ทำ� วิจยั เพราะว่า ไม่มเี งิน
ทุน ไม่มคี วามรูใ้ นกระบวนการวิจยั ไม่มแี นวทางในการท�ำ
วิจยั ไม่มเี วลาในการท�ำวิจยั ไม่มเี อกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องเพียงพอ ไม่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือวัสดุ
สนับสนุนในการด�ำเนินการวิจยั และไม่มที ปี่ รึกษาหรือผู้
ช่วยเหลือในการด�ำเนินการวิจยั ดังนัน้ เพือ่ ให้การพัฒนา

บุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาในเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประสบความส�ำเร็จ
ผูเ้ กีย่ วข้องโดยตรงควรต้องมุง่ เน้นการพัฒนาความรูค้ วาม
เข้าใจและทักษะเกีย่ วกับขัน้ ตอนกระบวนการการท�ำวิจยั
ในชัน้ เรียนของครูให้มคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
2. ด้านระบบสารสนเทศ จากผลการวิจยั พบว่า
องค์ประกอบด้านระบบสารสนเทศ งบประมาณและสิง่
อ�ำนวยความสะดวกในการวิจยั ในชัน้ เรียน แหล่งศึกษา
ค้นคว้าเกีย่ ว เป็นสิง่ ส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับครู
ผูส้ อน โดยครูสามารถสืบค้น เอกสาร ต�ำรา ทฤษฎีและ
งานวิจัยต่างๆ ทางอินเตอร์เนต ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มี
ความหลากหลาย รวดเร็ว ให้ครูได้ใช้บริการ ผลการวิจยั
ครัง้ นีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของ บัญชา อึง๋ สกุล (2537,  
หน้า 65-73) ทีส่ รุปว่า การจัดหาอุปกรณ์และสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวก ตลอดจนการดูแลการท�ำวิจยั ของครูให้เป็น
ไปตามแผนหรือปฏิทนิ ปฏิบตั กิ ารวิจยั จะเป็นการส่งเสริม
ให้ครูมคี วามส�ำเร็จในการวิจยั ได้เป็นอย่างดี นอกจากนีย้ งั
สอดคล้องกับการด�ำเนินงานของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2550, หน้า 20) ทีไ่ ด้กล่าวไว้วา่ ผู้
บริหารโรงเรียนต้องส่งเสริมให้เกิดความส�ำเร็จของงาน
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วิจยั โดยการจัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์ รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศ วิเคราะห์ปญ
ั หา ข้อบกพร่องจุดเด่นจุดด้อย
ของงานวิจยั ในชัน้ เรียน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีร
พล  ฉลาดแย้ม (2544) ทีพ่ บว่า ปัญหาการท�ำวิจยั ของครู
อยู่ในระดับมากได้แก่ ขาดความรู้เกี่ยวกับหลักการวิจัย
ขาดแหล่งศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับการวิจยั ไม่มกี ารสนับสนุน
การวิจยั และ ไม่มผี เู้ ชีย่ วชาญให้คำ� ปรึกษาในการท�ำวิจยั
รวมทัง้ ตัวอย่างการท�ำวิจยั ทีม่ คี วามสมบูรณ์ตามหลักการ
ท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาติ
ชาย ศรีแสง (2545) ทีพ่ บว่า ปัญหาการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน
คือ เวลาและงบประมาณ ความรูเ้ รือ่ งการวิจยั ในชัน้ เรียน
และแหล่งความรูแ้ ละทีป่ รึกษางานวิจยั ส่วนด้านภาระงาน
ของครูผสู้ อนก็เป็นอีกประเด็นหนึง่ ทีส่ ำ� คัญทีน่ า่ จะนับเป็น
ส่วนหนึง่ ของการเรียนการสอน เป็นงานในหน้าทีท่ คี่ วรจะ
น�ำผลการวิจยั มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปญ
ั หาและพัฒนาผู้
เรียน ส่วนใหญ่สถานศึกษายังไม่มกี ารจัดเวลาการท�ำวิจยั
ให้กบั ครูผสู้ อน ครูยงั มีภาระหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านประจ�ำอืน่ ๆ
นอกเหนือจากการสอนปกติ ท�ำให้ไม่มเี วลาเพียงพอทีจ่ ะ
ท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน ประเด็นนีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของ ส
ริยา ทองสมัคร (2538) ทีพ่ บว่า สาเหตุของการไม่ทำ� งาน
วิจยั ของครู เพราะว่า ครูไม่มเี วลาในการท�ำวิจยั ดังนัน้ ผู้
บริหารโรงเรียนหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องควรจัดให้มชี วั่ โมงเฉพาะ
การท�ำวิจัยให้เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้มี
เวลาในการพัฒนางานการวิจยั
3. ด้านแรงจูงใจในการท�ำวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารใน
ชัน้ เรียน ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิม์ ผี ลต่อการ
ส่งเสริมให้ครูทำ� วิจยั ในชัน้ เรียน โดยท�ำให้ครูมกี ำ� ลังใจใน
การท�ำงาน มีความรับผิดชอบ สามารถท�ำงานวิจยั ในชัน้
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการสนับสนุนให้
ผู้ปฎิบัติเกิดความรู้สึกว่า งานที่ท�ำนั้นสามารถสร้างชื่อ
เสียง มีโอกาสเลือ่ นต�ำแหน่ง ท้าทายความสามารถ ครูได้
ใช้ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์เต็มที่ ได้รบั ผลตอบแทน เช่น
เงินเดือน ได้รับการยกย่องชมเชย มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ท�ำให้ผปู้ ฏิบตั มิ คี วามพึงพอใจต่อการปฏิบตั งิ าน ข้อ
ค้นพบนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ สมพงษ์ เกษมสิน
(2521, หน้า 397) ทีก่ ล่าวว่า สภาพในการปฏิบตั งิ านควร
มีการให้บ�ำเหน็จรางวัล เลื่อนขั้นเลื่อนวิทยฐานะแก่ผู้
ปฏิบัติงานดี ย่อมเป็นเครื่องจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความกระตือรือร้นต่อการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความขยันขัน

แข็ง มีความมัน่ ใจและมีขวัญก�ำลังใจทีด่ ี อันเป็นหลักของ
การให้บ�ำเหน็จความดีความชอบ เป็นระบบของการ
ประเมินผลทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ หาคุณค่าของบุคคลทีป่ ฏิบตั งิ าน
รวมทัง้ สมรรถนะในการพัฒนาตนเอง แมคคลีแลนด์ (McClelland, 1961, p. 110 อ้างถึงใน บุญช่วย ศิรเิ กษ, 2540,
หน้า 142-143) ได้กล่าวถึง ลักษณะของความส�ำเร็จที่
ส�ำคัญคือ ครูจะต้องมีความรับผิดชอบสูง และแสวงหา
โอกาสทีจ่ ะได้มสี ว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหา มีการตัง้ เป้า
หมายไว้ในระดับกลาง เพราะหากไม่ประสบผลส�ำเร็จแล้ว
จะรูส้ กึ ไม่สบายใจ นอกจากนีก้ ารได้รบั ข้อมูลย้อนกลับที่
ทันต่อเหตุการณ์จะท�ำให้ครูผสู้ อนเกิดแรงจูงใจซึง่ จะน�ำไป
สู่ความมานะพยายามส�ำหรับการปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส�ำเร็จสูงต่อไป
4. การเปรียบเทียบขนาดของโรงเรียนกับสภาพ
การจัดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั พบว่า ขนาดของ
โรงเรียน (ขนาดใหญ่พเิ ศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก) มีผลท�ำให้สภาพการจัดการพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจยั ในชัน้ เรียนในสถานศึกษาแตกต่างกันโดยพบว่า
ในภาพรวมโรงเรียนขนาดใหญ่ มีสภาพการจัดการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจยั ในชัน้ เรียนต�ำ่ กว่าโรงเรียนขนาดอืน่ ๆ
ใน 5 ด้านคือ ด้านองค์กร ด้านแรงจูงใจ ด้านความพึง
พอใจต่อการปฏิบตั งิ าน ด้านบทบาทและภาระหน้าที่ และ
ด้านทักษะการวิจยั ในประเด็นนีผ้ เู้ กีย่ วข้องโดยตรง ควร
มีการศึกษาสาเหตุทแี่ ท้จริงว่า ท�ำไมจึงเป็นเช่นนีเ้ พราะข้อ
ค้นพบดังกล่าวจะแสดงให้เห็นศักยภาพและความพร้อม
ของสถานศึกษาในอันทีจ่ ะมีผลส่งไปถึงคุณภาพของครูผู้
สอน โรงเรียน และ การพัฒนาผูเ้ รียนอันเป็นเป้าหมาย
ส�ำคัญของการศึกษาต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ขนาดของโรงเรียน
มีผลต่อการปฏิบตั งิ านวิจยั ในชัน้ เรียนของครูแตกต่างกัน
รวมทั้งในภาพรวมของสภาพการจัดการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจยั ในชัน้ เรียนอยูใ่ นระดับต�ำ่ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ทงั้ 5 ด้านคือด้าน องค์กร แรงจูงใจ ด้าน
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั งิ าน บทบาทและภาระหน้าที่
และ ทักษะการวิจยั ข้อค้นพบดังกล่าวสรุปได้วา่ มีวกิ ฤต
เกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านวิจยั ในชัน้ เรียนเกิดขึน้ กับครูผใู้ นใน
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สถานศึกษา ถ้าสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา/หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องโดยตรง มีความจริงใจที่ต้องการให้การ
ปฏิบตั งิ านวิจยั ในชัน้ เรียนมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิผลอย่าง
แท้จริง จะต้องมีความจริงใจและให้การสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมนีอ้ ย่างเป็นระบบ ควรมีการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ทมี่ ี
การก�ำหนดระยะเวลาการด�ำเนินการให้ชดั เจน นอกจาก
นีค้ วรมีการศึกษางานวิจยั ฉบับนีอ้ ย่างละเอียด เพือ่ น�ำข้อ
ค้นพบทีเ่ หมาะสมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวิจยั
ในชัน้ เรียนเพือ่ เพิม่ สมรรถนะของครูในแต่ละสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง รวมทัง้
มีระยะเวลาก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน
1.2 ในการจัดท�ำแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจยั ในชัน้ เรียนของสถานศึกษา หน่วยงานทีร่ บั
ผิดชอบ ควรมีการวิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย วิสยั ทัศน์
ทัง้ ในระดับกระทรวง จังหวัด เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถาน
ศึกษา ให้มคี วามสอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัด
ท�ำแผนกลยุทธ์ของแต่ละสถานศึกษาควรมีทั้งแผนยุทธ์
ศาสตร์ระยะยาว (Strategic Plans) แผนปฏิบตั กิ ารใน
แต่ละปี (Operational Plans) และ แผนการแก้ปญ
ั หา
เป็นระยะๆ (Problem Solving Plans) ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มกี าร
ด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ควรมีการ
ประเมินผลความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นการ
ประเมินเพื่อพัฒนา/การประเมินผลในภาพรวม เพื่อ
ตัดสินผลว่า มีผลส�ำเร็จหรือล้มเหลวมากน้อยเพียงใด
1.4 สถานศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานี้ ควร
มอบหมายให้หน่วยงานหนึง่ หน่วยงานใดประสานงานและ
สร้างเครือข่ายงานวิจยั ในชัน้ เรียน ระหว่างสถานศึกษา
กับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิคกับครูผสู้ อน รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการอบรมกับ
ครูผสู้ อนในสถานศึกษา
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการปฏิบตั กิ ารภายใน
สถานศึกษา
2.1 โรงเรียนควรส่งเสริม/สนับสนุนให้ครูมี
ความรูค้ วามเข้าใจและมีทกั ษะ สามารถท�ำการวิจยั ในชัน้
เรียนได้เป็นอย่างดีและโรงเรียนควรจัดงบประมาณ

สนับสนุนให้เพียงพอ ให้ครูได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติมในเรือ่ ง
การวิจยั โดยจัดให้มกี ารศึกษาค้นคว้า การอบรม สัมมนา
ภายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้
2.2 ครูทุกคนต้องถือว่า งานวิจัยเป็นภาระ
หน้าทีท่ พี่ งึ ปฏิบตั อิ ย่างน้อยปีละ 1 เรือ่ งเพือ่ น�ำมาพัฒนา
ผูเ้ รียน โรงเรียนควรจัดหาแหล่งสืบค้น เอกสารการวิจยั
ตัวอย่างการวิจยั ติดต่อผูเ้ ชีย่ วชาญเป็นทีป่ รึกษา และควร
จัดให้ครูมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับการวิจยั อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครัง้
2.3 โรงเรียนควรจัดตัง้ หน่วยงาน “คลินกิ วิจยั
ในชัน้ เรียน” เพือ่ ให้ครูมสี ถานทีส่ ำ� หรับรับความช่วยเหลือ/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/อ�ำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอน
อย่างเป็นรูปธรรม
3.  ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
3.1 การวิจัยในเรื่องนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้น
เริม่ จากการส�ำรวจปัญหา วิเคราะห์และสังเคราะห์นำ� เอา
ปัญหาที่ส�ำคัญไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์ฯ ถ้าหากมีการน�ำ
กลยุทธ์นไี้ ปใช้ภายใน 3 ปีตามแนวทางและก�ำหนดเวลา
แล้ว ควรมีการศึกษาซ�้ำในประเด็น “การศึกษาความ
สัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับความส�ำเร็จ
ในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั ในชัน้ เรียน” ในรูปของ
การวิเคราะห์เส้นทางหรือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
เหตุผล โดยเป็นการวิเคราะห์ในเชิงโครงสร้างการยืนยัน
โดยผลจากการวิจยั นีจ้ ะท�ำให้ผวู้ จิ ยั ทราบในเชิงลึกว่า ผล
ส�ำเร็จหรือประสิทธิผลของการด�ำเนินการดังกล่าวได้รบั
อิทธิพลทางตรง/ทางอ้อมมาจากตัวแปรใด หรือส่งผ่าน
ตัวแปรใด และตัวแปรเหล่านัน้ สามารถท�ำนายผลส�ำเร็จ
ได้มากน้อยเพียงใด ซึง่ ข้อค้นพบเหล่านีจ้ ะท�ำให้ผบู้ ริหาร
สามารถน�ำข้อมูลไปใช้จดั ท�ำนโยบาย/ปรับปรุงแผนปฏิบตั ิ
การหรือโครงการด�ำเนินงานต่างๆ ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
3.2 ผู้สนใจสามารถน�ำแนวทางจากรายงาน
วิจยั ฉบับนี้ ไปศึกษากับเขตการศึกษาอืน่ ๆ (นอกเหนือไป
จากสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีส่ ำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42) เป็นแนวทางในการศึกษาต่อยอด
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