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The Enhancing Performance Model for Research Development of Educational Service
Area Office
ชื่อผูว้ ิ จยั ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รกั ษ์* และคณะ**
ปี ที่ดำเนิ นกำรวิ จยั แล้วเสร็จ 2554
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบการส่งเสริมการดาเนินการเพื่อพัฒนางานวิจยั
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และ 2) นาเสนอรูปแบบการส่งเสริมการดาเนินการเพื่อพัฒนางานวิจยั
ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา เครื่อ งมือรวบรวมข้อมูล คือ แบบวิเคราะห์เนื้อหา แบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง และ แบบสอบถามชนิดจัดลาดับคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา จานวน 60 เขต ผู้ให้ข้อมูลเขตพื้นที่ละ 7 คน ประกอบด้วย รองผู้อานวยการเขตพื้นที่
การศึกษาฝ่ายบุคคล หัวหน้ างานนิเทศ ศึกษานิเทศก์ผู้รบั ผิดชอบงานวิจยั ผู้อานวยการโรงเรียน รอง
ผูอ้ านวยการทีร่ บั ผิดชอบงานวิจยั ครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รวม 420 คน สถิตทิ ใ่ี ช้ใน
การวิเ คราะห์ข้อ มูล คือ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน สถิติก ารวิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ และสถิตวิ เิ คราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ผลการวิจยั พบว่า 1) องค์ประกอบการ
ส่งเสริมการดาเนินการเพื่อพัฒนางานวิจยั ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี 6 องค์ประกอบ คือ
(1) วัฒนธรรมองค์กร (2) การส่งเสริมการดาเนินการ (3) การพัฒนาบุคลากร (4) การกากับ ติดตามและ
ประเมินผล (5) องค์กรเครือข่าย (6) แรงจูงใจ และ 2) รูปแบบการส่งเสริมการดาเนินการเพื่อพัฒนา
งานวิจ ยั ของส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาเป็ น รูปแบบพหุอ งค์ป ระกอบที่มคี วามสัมพันธ์เ ชิง เหตุ ผ ล
ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการ และแนวคิดตามกรอบการวิจยั
บทนำ
กระแสโลกาภิว ัต น์ เป็ น ป จั จัย ผลัก ดัน ส าคัญ ที่ท าให้ ส ัง คมโลกเคลื่อ นเข้า สู่ ส ัง คมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ อย่างรวดเร็ว ทุกองค์การต่างพยายามเรียนรูท้ จ่ี ะเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งสู่การ
พัฒนาและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงรุก เพื่อทาให้องค์การมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เป็ นที่
ยอมรับอย่างสากลว่า “การวิจยั (research)” เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สาคัญที่สุดในการพัฒนา
องค์ก ารสู่สงั คมเศรษฐกิจฐานความรู้ เพราะผลผลิตและผลลัพธ์ของการวิจยั ก่อ ให้เ กิดทัง้ ความรู้ และ
นวัตกรรม ดังนัน้ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วจึงทุ่มเททรัพยากรให้กบั การวิจยั อย่างต่อเนื่อง และถือเป็ นนโยบาย
สาคัญของรัฐที่ต้องให้การสนับสนุ นเป็ นพิเศษ เพื่อให้ประเทศเจริญก้าวหน้ า พึ่งพาตนเองและสามารถ
แข่งขันกับนานาประเทศได้ สาหรับประเทศไทยในช่วงหลายสิบปี ทผ่ี ่านมาได้พยายามผลักดันให้ทุกฝ่าย
*

หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ว่าทีพ่ นั ตรี ดร.นพดล เจนอักษร อาจารย์ ดร.สาเริง อ่อนสัมพันธุ์ อาจารย์ ดร.วรกาญจณ์ สุขสดเขียว
อาจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ ์ อาจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ และ อาจารย์ ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา
**
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เห็น ความส าคัญ ของการวิจ ยั และใช้ ก ารวิจ ยั เป็ น เครื่อ งมือ ในการพัฒ นาประเทศ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้ความสาคัญกับการวิจยั โดยกาหนดเป็ นนโยบายส่งเสริมและสนับสนุ น
การศึก ษาวิจ ัย ในทุ ก ศิล ปวิท ยาการสาขาต่ า งๆ เพื่อ การพัฒ นาประเทศอย่ า งสอดคล้อ งกับ ยุ ค แห่ ง
การแข่งขันทีต่ ้องใช้ความรูเ้ ป็ นฐาน (สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, 2547 : 1) และไปในทิศทาง
เดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5–10 โดยสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ได้จดั ทานโยบายการส่งเสริมสนับสนุ นการวิจยั ของชาติอย่างเป็ นรูปธรรมตัง้ แต่ พ.ศ. 2520 เรื่อยมาจนถึง
ปจั จุบนั ประกอบกับปจั จุบนั ประเทศไทยกาลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ท่เี น้ นการสร้ างองค์ความรู้จากการวิจยั การสนับสนุ นการวิจยั จึงเป็ นการ
สนับสนุนเพื่อสร้างการเปลีย่ นแปลงทีด่ กี ว่าให้กบั องค์การ ดังนัน้ การส่งเสริมการวิจยั และสนับสนุ นนักวิจยั
จึงเป็นพันธกิจทีส่ าคัญและต้องทาให้สาเร็จ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เป็ นองค์กรหลักที่มบี าทบาทและภารกิจเกี่ยวกับ
การจัดและส่งเสริมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยมีสถานศึกษาเป็ นหน่ วยปฏิบตั กิ ารจัดการศึกษา สานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีหน้าทีก่ ากับ ประสาน และส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายการให้บริการด้าน
สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ บทบาทหนึ่งทีจ่ ะต้องดาเนินการคือ การส่งเสริมสนับสนุ นให้ครู
และบุค ลากรทางการศึก ษาทาวิจยั ทางการศึกษา การวิจยั ในชัน้ เรียน การวิจยั คิดค้นนวัต กรรมทาง
การศึกษาที่สามารถนามาแก้ไขปญั หาได้ และเพื่อให้การดาเนินการส่งเสริมการดาเนินการเพื่อพัฒนา
งานวิจยั ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินไปอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษา จึงดาเนินการศึกษาวิจยั เรื่อง “รูปแบบการดาเนินการส่งเสริมการดาเนินการเพื่อพัฒนา
งานวิจยั ของสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา” เพื่อ ได้ข้อค้นพบที่ดแี ละเหมาะสม ซึ่งนาไปใช้เป็ น แนว
ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบองค์ประกอบการส่งเสริมการดาเนินการเพื่อพัฒนางานวิจยั ของสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา
2. เพื่อนาเสนอรูปแบบการส่งเสริมการดาเนินการเพื่อพัฒนางานวิจยั ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
วิ ธีกำรศึกษำ
ผูว้ จิ ยั ดาเนินวิธกี ารศึกษาตามระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตามลาดับดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ตวั แปรเกี่ยวกับการส่งเสริมการดาเนินการเพื่อพัฒนางานวิจยั
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา โดยการวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ตวั แปรจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ตัว แปรจากการระดมสมอง วิเ คราะห์ต ัวแปรจากแบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaire) ของ
ศึกษานิเทศก์
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2. การสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือวิจยั ดังนี้
สังเคราะห์ต ัวแปรการส่ งเสริมการดาเนินการเพื่อ พัฒนางานวิจยั ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทัง้ หมด (จากข้อ 1) โดยใช้วธิ กี ารสังเคราะห์เนื้อหา แล้วพัฒนาเป็ น แบบสอบถาม โดยผ่านการ
ตรวจสอบความตรง(IOC) และทาการทดลองใช้ (try out) กับผูท้ ่ไี ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 35 คน ได้
ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับเท่ากับ 0.985
3. กลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง และผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนี้
สุ่มตัวอย่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่าง แบบแบ่งกลุ่ม
(cluster sampling) ตามภูมภิ าค จานวน 4 ภาค แต่ละภาคสุ่มจากสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาโดย
วิธกี ารสุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified random sampling) ภาคละ 15 เขตพืน้ ที่ รวม 60 เขต
ผู้ใ ห้ข้อ มูล ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาละ 7 คน ประกอบด้ว ย รองผู้อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฝ่ายบุคลากร หัวหน้ ากลุ่มนิเทศ และ ศึกษานิเทศก์ผู้รบั ผิดชอบงานวิจยั
ประเภทละ 1 คน นอกจากนี้ให้สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเลือกโรงเรียนในสังกัดจานวน 1 โรงและ
กาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลในโรงเรียนนัน้ 4 คนได้แก่ ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการผูร้ บั ผิดชอบงานวิจยั ครู และ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รวมผู้ให้ขอ้ มูลทัง้ สิ้นจาก 60 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเท่ากับ
420 คน
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยสถิติ
ต่อไปนี้ ค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย่ ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิตวิ เิ คราะห์ตวั
ประกอบประเภทการวิเคราะห์เชิงสารวจ ใช้สถิตวิ เิ คราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ผลกำรวิ จยั
รูปแบบการส่งเสริมการดาเนินการเพื่อพัฒนางานวิจยั ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา พบว่า
1. องค์ประกอบการส่งเสริมการดาเนินการเพื่อพัฒนางานวิจยั ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มี 6 องค์ประกอบ คือ (1) วัฒนธรรมองค์การ (organizational culture) บรรยายด้วย 15 ตัวแปร (2) การ
ส่งเสริมการดาเนินการ (enhancing performance) บรรยายด้วย 18 ตัวแปร (3) การพัฒนาบุคลากร
(personnel development) บรรยายด้วย 12 ตัวแปร (4) การกากับติดตามและประเมินผล (monitor and
assessment) บรรยายด้วย 7 ตัวแปร (5) องค์กรเครือข่าย (network) บรรยายด้วย 8 ตัวแปร และ
(6) แรงจูงใจ (motivation) บรรยายด้วย 5 ตัวแปร
2. รูปแบบการส่งเสริมการดาเนินการเพื่อพัฒนางานวิจยั ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเป็ น
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ โดยองค์กรเครือข่าย วัฒนธรรมองค์การ
การส่งเสริมการดาเนินการ และแรงจูงใจ มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการกากับติดตามและประเมินผลส่วนการ
พัฒนาบุคลากรส่งผลทางอ้อมต่อการกากับติดตามและประเมินผล
รูปแบบการส่งเสริมการดาเนินการเพื่อพัฒนางานวิจยั ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีหลักการและแนวคิดตามกรอบการวิจยั
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สรุปและอภิ ปรำยผลกำรศึกษำ
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. องค์ประกอบการส่งเสริมการดาเนินการเพื่อพัฒนางานวิจยั ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ
1.1 องค์ประกอบวัฒนธรรมองค์การ บรรยายด้วย 15 ตัวแปร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ริทชี่ (Ritchie 2006 : 13) พบว่า การสนับสนุ น การสร้างบรรยากาศองค์การ การสร้างวัฒนธรรมการวิจยั
แก่ครู และการสนับสนุ นจากบุคลากรผู้มคี วามรูค้ วามชานาญด้านวิจยั ให้ช่วยเหลือด้านข้อมูล คาแนะนา
ช่วยเหลือจากบุคคลผู้ชานาญการวิจยั ทาให้ครูมแี รงจูงใจในการทาวิจ ั ยจากแรงผลักดันจากที่ทางาน
วัฒนธรรมการทางานแบบเครือข่ายส่งผลต่อการตัดสินใจทางานวิจยั ของครู การส่งเสริมเครือข่ายการวิจยั
ของสานักงานเขตพืน้ ทีแ่ ละสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม การสื่อสารแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละช่วยเติม
เต็มในสิง่ ทีไ่ ม่รู้ เช่นเดียวกับวิจยั ของ กิตชิ ยั ปญั ญาวัน (2548 : 136-139) พบว่า การประสานกลุ่มต่างๆ
ทาให้เกิดเป็ นเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบตั งิ านนัน้ ต้องอาศัยกระบวนการติดต่อสื่อสาร และการ
ปฏิสมั พันธ์เป็ นสาคัญ ผลทีเ่ กิดคือ เกิดระบบความสัมพันธ์ในเครือข่ายแบบช่วยเหลือเกื้อกูลในการร่วม
ปฏิบ ัติง านควบคู่ ไ ปกับ กระบวนการเรีย นรู้ร ะหว่ า งท างาน โดยเครือ ข่า ยให้ค วามส าคัญ กับ การจัด
การความรู้และประสบการณ์ บนพื้นฐานความสัมพันธ์ท่มี อี ยู่เดิมของกลุ่มคน การผสมภาคีหลากหลาย
การผสานความรูส้ มัยใหม่กบั ความรูพ้ น้ื บ้าน ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนา รวมถึงการใช้ ทรัพยากรใน
ท้องถิน่ ในการดาเนินงานทีส่ นับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ และสุดท้ายคือ การส่งเสริมการพัฒนาให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทกั ษะในการเขียนรายงาน
1.2 องค์ประกอบการส่งเสริมการดาเนินการ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ สมพงศ์ เกษมสิน
(สมพงษ์ เกษมสิน 2540 : 70 อ้างถึงใน พจนันท์ ร่มสนธิ ์ 2543 : 10) กล่าวว่า ในการบริหารงานนัน้
จะต้องส่งเสริมสนับสนุ นทรัพยากรการบริหารซึง่ เป็ นปจั จัยพืน้ ฐานทีใ่ ช้ในการบริหาร อีกทัง้ สอดคล้องกับ
ธเนศ ต่วนชะเอม (2538 : 3-4) ได้สรุปว่าความสาเร็จของงานวิจยั ขึน้ อยู่กบั ระบบการบริหารงานวิจยั
นับว่าเป็ นกลไกทีม่ คี วามสาคัญ มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับทรัพยากร หรือปจั จัยต่าง ๆ มากมาย
ปจั จัยทีส่ าคัญในการบริหารงานวิจยั มี 4 อย่าง หรือ 4 M’s ได้แก่ บุคลากรการวิจยั งบประมาณการวิจยั
วัสดุ-อุปกรณ์ ดังนัน้ การสนับสนุ นส่งเสริมและจัดหาอุปกรณ์เพื่อการวิจยั จึงมีความสาคัญจ่อการส่งเสริม
การดาเนินการวิจยั เพื่อ สู่ว ิจยั ที่มคี ุ ณภาพสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ใ ช้ส นับสนุ นให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ
1.3 องค์ประกอบการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัลยกร มันถาวรวงศ์
่
(2547 : 48) ได้ศกึ ษาพบว่า การส่งเสริมการวิจยั และเกิดผลสัมฤทธิ ์อย่างเป็ นรูปธรรมนัน้ ขึน้ อยู่กบั
ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะเป็ นบุคคลที่มอี านาจในการบริหารและอยู่ใกล้ชดิ ครูมากที่สุด ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูได้มกี ารศึกษาค้นคว้า ด้านการวิจยั เพื่อหาความรูใ้ หม่ในการ
นาไปใช้ในการพัฒนาแก้ปญั หาที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในชัน้ เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็ นไปตามที่ จิราภา ล่วงลือ (2547 : 47) กล่าวว่า การทีจ่ ะนาผลการวิจยั ในชัน้ เรียนไปใช้ในการ
แก้ปญั หา ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนได้นนั ้ จะต้องมีปจั จัยทีจ่ ะช่วยส่งเสริม หรือสนับสนุ นให้
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เกิดแรงจูงใจในการทางาน สนับสนุ นปจั จัยทางด้านวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ เวลา และส่งเสริม
ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงานของผูว้ จิ ยั ด้วย
1.4 องค์ประกอบการกากับติดตามและประเมินผล ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไพรซ์
(Price 1968 : 1) พบว่า การกากับติดตามและประเมินผลขึน้ อยู่กบั คุณภาพของ 5 องค์ประกอบ คือ การ
ผลิต กาลังการผลิตและใช้ทรัพยากร การยินยอมการปฏิบตั ติ ามการยอมรับบรรทัดฐานขององค์การ ขวัญ
ความพอใจและแรงจูงใจของบุค ลากร ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถตอบสนองต่ อ การ
เปลีย่ นแปลง และความเป็นปึกแผ่น เช่นเดียวกับข้อเสนอของ วิจารณ์ พานิช (2546 : 5) ทีว่ ่า การกากับ
ติดตามและประเมินผลสาหรับ การบริหารงานวิจยั จาเป็ นอย่างยิง่ ต้องมีการประยุกต์ใช้หลักการ และ
วิธกี ารการจัดการตามกระบวนการของการวิจยั ประกอบด้วย นโยบายและการวางแผนงานวิจยั การ
ส่งเสริมและสนับสนุ นการทาวิจยั การเผยแพร่ผลงานและการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ เพื่อดึง
ศักยภาพของคนในสังคม เพื่อสร้างการเปลีย่ นแปลงทีพ่ งึ ประสงค์
1.5 องค์ประกอบการองค์กรเครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลาพอง กลมกูล
(2548 : บทคัดย่อ) พบว่าโมเดลเครือข่ายวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย 3 รูปแบบ
ย่อยคือ รูปแบบเครือข่ายวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนภายในโรงเรียน รูปแบบเครือข่ายวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้
เรียนภายในกลุ่มโรงเรียนและรูปแบบเครือข่ายวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนภายในกลุ่มโรงเรี ยนและรูปแบบ
เครือข่ายวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนภายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ แพรทช์
เลอร์ (Pratschler 2009 : 18 ) พบว่า บุคคลทีเ่ ป็ นครูพเ่ี ลีย้ งรูส้ กึ ดีต่อหน้าทีข่ องตน เกิดการเรียนรูเ้ ติบโต
ทางวิชาชีพ ครูได้รบั การดูแล และรูส้ กึ มีกาลังใจและมีความต้องการเรียนรูเ้ ติบโตด้านวิชาการ และการทา
วิจยั เพื่อพัฒนาการปฏิบตั งิ านสอนในชัน้ เรียน แสดงให้เห็นว่า ระบบเครือข่ายครูพเ่ี ลีย้ งมีอทิ ธิพลสาคัญต่อ
การปฏิบตั งิ านของครู รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและการทาวิจยั ชัน้ เรียนด้วย
1.6 องค์ประกอบแรงจูงใจ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ริทชี่ (Ritchie 2006 : 15-18)
ศึกษาองค์ประกอบทีท่ าให้ครูตดั สินใจทาวิจยั ชัน้ เรียน โดยยึดแนวคิดทีว่ ่า จะทาอย่างไรให้ครูทเ่ี คยทาวิจยั
ชัน้ เรียนแล้ว และครูท่ยี งั ไม่เคยทาวิจยั ชัน้ เรียนยังคงทาการวิจยั ชัน้ เรียนต่อไป ผลการวิจยั พบว่า การ
สนับสนุนการสร้างบรรยากาศองค์การ การสร้างวัฒนธรรมการวิจยั แก่ครู และการสนับสนุ นจากบุคลากรผู้
มีความรูค้ วามชานาญด้านวิจยั ให้ช่วยเหลือด้านข้อมูล คาแนะนาช่วยเหลือจากบุคคลผู้ชานาญการวิจยั
ทาให้ครูมแี รงจูงใจในการทาวิจยั จากแรงผลักดันจากที่ทางาน นอกจากนี้ วัฒนธรรมการทางานแบบ
เครือข่าย ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจในการทางานวิจยั ของครูด้วย การสนับสนุ นให้ครูนักวิจยั เกิดความคิด
ความมันใจในผลการท
่
างานและเป็ นแรงจูงใจให้ทางานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนัน้ จะต้อง ทาให้
ครูนักวิจยั มีพฤติกรรม คือ 1) เป็ นผูร้ ่วมเรียนรูก้ บั ศิษย์และเป็ นกัลยาณมิตรของศิษย์ 2) จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยมีนักเรียนเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้ 3) มีความยืดหยุ่นทัง้ เนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียน
4) เปิ ดโอกาสให้ผปู้ กครองเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 5) มีความเข้าใจ
นักเรียนมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ในด้านปญั หาและพฤติกรรมของนักเรียน อันนาไปสู่สมั พันธภาพทีด่ รี ะหว่างครูกบั
นักเรียน และ 6) การให้คาแนะนาและส่งเสริมนักเรียนได้ตรงตามความต้องการและความสามารถ
2. รูปแบบการส่งเสริมการดาเนินการเพื่อพัฒนางานวิจยั ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เป็ น
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ดังนี้
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2.1 องค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบการกากับ ติดตาม และประเมินผล คือ
องค์ประกอบการส่งเสริมการดาเนินการ องค์ประกอบองค์กรเครือข่าย องค์ประกอบวัฒนธรรมองค์การ
และองค์ประกอบแรงจูงใจ
2.1.1 การกากับ ติดตาม และประเมินผล ได้รบั อิทธิพลโดยตรงจากองค์กรเครือข่ายและ
แรงจูงใจ และได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากการพัฒนาบุคลากรโดยส่งผ่านปจั จัยด้านแรงจูงใจ สอดคล้องวิจยั
กิตชิ ยั ปญั ญาวัน (2548 : 142) พบว่า การประสานกลุ่มต่างๆ ทาให้เกิดเป็ นเครือข่ายความร่วมมือในการ
ปฏิบตั งิ านนัน้ ต้องอาศัยกระบวนการติดต่อสื่อสาร และการปฏิสมั พันธ์เป็ นสาคัญ ผลทีเ่ กิดขึน้ คือ การเกิด
ระบบความสัมพันธ์ในเครือข่ายแบบช่วยเหลือเกือ้ กูลในการร่วมปฏิบตั งิ านควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้
ระหว่ า งท างาน โดยเครือ ข่ า ยได้ใ ห้ค วามส าคัญ กับ การจัด การความรู้ป ระสบการณ์ จ ริง บนพื้น ฐา น
ความสัมพันธ์ท่มี อี ยู่เ ดิมของกลุ่ มคน การผสมภาคีท่หี ลากหลายในการปฏิบ ัติงาน การผสานความรู้
สมัยใหม่กบั ความรูพ้ ้นื บ้าน ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนา รวมถึงการใช้ทรัพยากรในท้องถิน่ ในการ
ดาเนินงานที่สนับสนุ นให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นความสัมพันธ์ของการกากับติดตาม ประเมินผลกับ
แรงจูงใจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลา มาซา (La Masa 2005 : 3) พบว่า ลักษณะความร่วมมือ การ
สังเกตการณ์ แรงจูงใจอย่างไม่เป็ นทางการส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ก่อให้เกิดการพัฒนาการด้านการ
ปฏิบตั งิ านของครู อีกทัง้ ไพรซ์ (Price 1968 : 2) กล่าวว่า การกากับติดตามประเมินผลนัน้ ขึน้ อยู่กบั
คุณภาพขององค์ประกอบ ดังนี้ 1) การผลิต กาลังการผลิตและใช้ทรัพยากร 2) การยินยอมการปฏิบตั ิ
ตามการยอมรับบรรทัดฐานขององค์การ 3) ขวัญ ความพอใจและแรงจูงใจของบุคลากร 4) ความสามารถ
ในการปรับตัว ความสามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง และ 5) ความเป็นปึกแผ่น เครื่องตัดสินความ
อยู่รอดขององค์การในระยะยาว และสอดคล้องกับแนวคิดของ ชูเมคเกอร์ (Shumacher 2004 : 15-17)
เสนอแนะ 4 ประเด็น คือ 1) ระบบการประเมินการปฏิบตั ิงานของครูต้อ งมีค วามชัดเจนและมีค วาม
เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทค่ี าดหวังไว้ 2) การสร้างแรงจูงใจต้องได้รบั ความสาคัญมากขึน้ 3) ระบบการประเมิน
ต้องให้ความส าคัญ กับผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ และ 4) ต้องระบุ เป้าหมายของการประเมินอย่าง
ชัดเจน และความสัมพันธ์ของการพัฒนาบุคลากรกับแรงจูงใจ
2.2 องค์ประกอบการกากับติดตามและประเมินผล ได้รบั อิทธิพลโดยตรงจากการส่งเสริมการ
ดาเนินการและวัฒนธรรมองค์การ ซึง่ สอดคล้องกับแนวความคิดของ กิตชิ ยั ปญั ญาวัน (2548 : 143)
พบว่า การประสานกลุ่ม เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบตั งิ านนัน้ ต้องอาศัยกระบวนการ
ติด ต่ อ สื่อ สาร และการปฎิส ัม พัน ธ์ ใ นรูป แบบช่ ว ยเหลือ เกื้อ กู ล ในการร่ ว มปฏิบ ัติ ง านควบคู่ ไ ปกับ
กระบวนการเรียนรูร้ ะหว่างทางาน เป็ นสาคัญ และศุทธวัฒน์ น้อยหมอ (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า
แนวทางในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
คือ การทาให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความต้องการของมนุ ษย์มกี ารทางานร่วมกันเป็ นเครือข่ายอย่าง
มีประสิทธิภาพได้แก่กาสร้างแกนนา การมีส่วนร่วมของสมาชิกการกาหนดวัตถุประสงค์ และการกาหนด
กิจกรรม

เอกสารประกอบการประชุมนาเสนอผลงานวิจยั และวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2555 หน้า 6

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การพัฒนาบุคลากรจะต้องเน้ นทัง้ ระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยเน้ น
เนื้อหาทีเ่ ป็นประโยชน์ในการทางานวิจยั ของครูและบุคลากร
2. การสร้างวัฒนธรรมองค์การเพื่อพัฒนางานวิจยั ต้องส่งเสริมการดาเนินการโดยให้การสนับสนุ น
ในด้านวัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ งบประมาณ ตลอดจนผูเ้ ชีย่ วชาญกับครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ทีส่ าคัญต้องมีกระบวนการกากับติดตามและประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ให้ครูและบุคลากรตระหนักและ
เข้าใจว่าการกากับติดตามและประเมินผลเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั งิ านในองค์กร
3. สานักงานเขตพืน้ ทีจ่ ะต้องให้ความสาคัญกับการสร้างองค์กรเครือข่าย
4. สานักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาจะต้องสร้างแรงจูงใจให้กบั ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความต้องการและตระหนักถึงความสาคัญของการทางานวิจยั
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีวจิ ยั เปรียบเทียบ “รูปแบบการส่งเสริมการดาเนินการเพื่อพัฒนางานวิจยั ของสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา” ระหว่างกลุ่มทีส่ มัครใจและกลุ่มสุ่มตัวอย่าง
2. ควรให้มหี น่วยงานวิจยั เพื่อประเมินโครงการวิจยั การส่งเสริมการดาเนินการเพื่อพัฒนางานวิจยั
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
3. ควรมีการศึกษาสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีม่ แี นวทางปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ (Best Practices)
โดยใช้รปู แบบระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ
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