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กระบวนการมสี่วนรว่มของภาคเีครอืข่ายอย่างยัง่ยนืในจงัหวดัราชบุร ี
โดย ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.นรินทร ์ สงัขร์กัษำ และคณะ 

25 

การศกึษาผลการเรยีนรูเ้ร ือ่ง การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
ของทอ้งถิน่ของนกัศกึษาชัน้ปีที ่3 ดว้ยวธิสีอนแบบรว่มมอื 
โดย อำจำรย ์ดร.อบุลวรรณ  ส่งเสริม 

32 
 

งำนวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำดษุฎีบณัฑิต และมหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
องคป์ระกอบของการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 
โดย สำยสดุำ  เตียเจริญ 

44 

การพฒันาโรงเรยีนดปีระจ าต าบลผ่านกระบวนการภาคเีครอืข่ายในประเทศไทย 
โดย มลัลวีร ์ รอชโฟล    

55 

คุณลกัษณะผูป้ระกอบการของผูบ้รหิารทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพของการบรหิารจดั
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ของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา เครื่องมอืรวบรวมขอ้มลู คอื แบบวเิคราะหเ์นื้อหา แบบสมัภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสรา้ง และ แบบสอบถามชนิดจดัล าดบัคุณภาพ กลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา จ านวน 60 เขต ผู้ให้ข้อมูลเขตพื้นที่ละ 7 คน ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการเขตพื้นที่
การศึกษาฝ่ายบุคคล หวัหน้างานนิเทศ ศึกษานิเทศก์ผู้รบัผดิชอบงานวจิยั ผู้อ านวยการโรงเรยีน รอง
ผูอ้ านวยการทีร่บัผดิชอบงานวจิยั คร ูและประธานคณะกรรมการสถานศกึษา รวม 420 คน สถติทิีใ่ชใ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชงิส ารวจ และสถติวิเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ ผลการวจิยัพบว่า 1) องคป์ระกอบการ
ส่งเสรมิการด าเนินการเพื่อพฒันางานวจิยัของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ม ี6 องค์ประกอบ คือ                   
(1) วฒันธรรมองคก์ร (2) การส่งเสรมิการด าเนินการ (3) การพฒันาบุคลากร (4) การก ากบั ตดิตามและ
ประเมนิผล (5) องคก์รเครอืข่าย (6) แรงจูงใจ และ 2) รูปแบบการส่งเสรมิการด าเนินการเพื่อพฒันา
งานวิจยัของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นรูปแบบพหุองค์ประกอบที่มคีวามสัมพันธ์เชิงเหตุผล            
ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎ ีหลกัการ และแนวคดิตามกรอบการวจิยั  

บทน ำ 
 กระแสโลกาภิวัตน์ เป็นปจัจัยผลักดันส าคัญที่ท าให้สังคมโลกเคลื่อนเข้าสู่ส ังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู ้อย่างรวดเรว็ ทุกองคก์ารต่างพยายามเรยีนรูท้ีจ่ะเปลีย่นแปลงวฒันธรรมองคก์ร โดยมุ่งสู่การ
พฒันาและสร้างวฒันธรรมองค์กรเชงิรุก เพื่อท าให้องค์การมีความสามารถในการแข่งขนัสูงขึ้น เป็นที่
ยอมรบัอย่างสากลว่า “การวจิยั (research)” เป็นนวตักรรมทางการศกึษาที่ส าคญัที่สุดในการพฒันา
องค์การสู่สงัคมเศรษฐกิจฐานความรู้ เพราะผลผลติและผลลพัธ์ของการวจิยัก่อให้เกิดทัง้ความรู้ และ
นวตักรรม ดงันัน้ประเทศทีพ่ฒันาแลว้จงึทุ่มเททรพัยากรใหก้บัการวจิยัอย่างต่อเนื่อง และถอืเป็นนโยบาย
ส าคญัของรฐัที่ต้องให้การสนับสนุนเป็นพเิศษ เพื่อให้ประเทศเจรญิก้าวหน้า พึ่งพาตนเองและสามารถ
แข่งขนักบันานาประเทศได้ ส าหรบัประเทศไทยในช่วงหลายสบิปีทีผ่่านมาไดพ้ยายามผลกัดนัใหทุ้กฝ่าย

                                                           
*
 หวัหน้าภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร 

**
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์วา่ทีพ่นัตร ีดร.นพดล  เจนอกัษร อาจารย ์ดร.ส าเรงิ  อ่อนสมัพนัธุ์ อาจารย ์ดร.วรกาญจณ์  สขุสดเขยีว 

อาจารย ์ดร.มทันา  วงัถนอมศกัดิ ์อาจารย ์ดร.สายสดุา เตยีเจรญิ  และ  อาจารย ์ดร.นุชนรา  รตันศริะประภา 
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เห็นความส าคัญของการวิจยั และใช้การวิจยัเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ให้ความส าคญักบัการวจิยัโดยก าหนดเป็นนโยบายส่งเสรมิและสนับสนุน
การศึกษาวิจัยในทุกศิลปวิทยาการสาขาต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสอดคล้องกับยุคแห่ง                  
การแข่งขนัทีต่้องใช้ความรูเ้ป็นฐาน (ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต,ิ 2547 : 1) และไปในทศิทาง
เดยีวกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่5–10 โดยส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ
ไดจ้ดัท านโยบายการส่งเสรมิสนบัสนุนการวจิยัของชาตอิย่างเป็นรปูธรรมตัง้แต่ พ.ศ. 2520 เรื่อยมาจนถงึ
ปจัจุบนั ประกอบกบัปจัจุบนัประเทศไทยก าลงัเผชญิกบัวกิฤตเศรษฐกจิ รฐับาลจงึใหค้วามส าคญักบัการ
พฒันาเศรษฐกิจฐานความรู้ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้จากการวจิยั การสนับสนุนการวิจยัจงึเป็นการ
สนบัสนุนเพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลงทีด่กีว่าใหก้บัองคก์าร ดงันัน้การส่งเสรมิการวจิยัและสนับสนุนนักวจิยั
จงึเป็นพนัธกจิทีส่ าคญัและตอ้งท าใหส้ าเรจ็ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน เป็นองค์กรหลกัที่มบีาทบาทและภารกจิเกี่ยวกบั
การจดัและส่งเสรมิการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยมสีถานศกึษาเป็นหน่วยปฏบิตักิารจดัการศกึษา ส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามหีน้าทีก่ ากบั ประสาน และส่งเสรมิการจดัการศกึษา ตามเป้าหมายการใหบ้รกิารดา้น
สรา้งโอกาสทางการศกึษาอยา่งมคีุณภาพ บทบาทหนึ่งทีจ่ะต้องด าเนินการคอื การส่งเสรมิสนับสนุนใหค้รู
และบุคลากรทางการศึกษาท าวิจยัทางการศึกษา การวิจยัในชัน้เรยีน การวิจยัคิดค้นนวตักรรมทาง
การศึกษาที่สามารถน ามาแก้ไขปญัหาได้ และเพื่อให้การด าเนินการส่งเสรมิการด าเนินการเพื่อพฒันา
งานวจิยัของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา ด าเนินไปอย่างเกิดประสทิธภิาพสูงสุด ภาควชิาการบรหิาร
การศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากรร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษา จงึด าเนินการศกึษาวจิยั เรื่อง “รูปแบบการด าเนินการส่งเสรมิการด าเนินการเพื่อพฒันา
งานวจิยัของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา” เพื่อได้ข้อค้นพบที่ดแีละเหมาะสม ซึ่งน าไปใช้เป็นแนว
ด าเนินการส่งเสรมิและพฒันาต่อไป  

วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อทราบองคป์ระกอบการส่งเสรมิการด าเนินการเพื่อพฒันางานวจิยัของส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษา 
 2. เพื่อน าเสนอรปูแบบการส่งเสรมิการด าเนินการเพื่อพฒันางานวจิยัของส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษา 

วิธีกำรศึกษำ  
ผูว้จิยัด าเนินวธิกีารศกึษาตามระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ ตามล าดบัดงัต่อไปนี้ 
1. ศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะหต์วัแปรเกี่ยวกบัการส่งเสรมิการด าเนินการเพื่อพฒันางานวจิยั

ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา โดยการวเิคราะหเ์อกสาร วเิคราะหต์วัแปรจากการสมัภาษณ์ วเิคราะห์
ตวัแปรจากการระดมสมอง วิเคราะห์ตัวแปรจากแบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaire) ของ
ศกึษานิเทศก ์ 
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2.  การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืวจิยั ดงันี้ 
สงัเคราะห์ตัวแปรการส่งเสรมิการด าเนินการเพื่อพฒันางานวิจยัของส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาทัง้หมด (จากขอ้ 1) โดยใชว้ธิกีารสงัเคราะหเ์นื้อหา แลว้พฒันาเป็น แบบสอบถาม โดยผ่านการ
ตรวจสอบความตรง(IOC) และท าการทดลองใช้ (try out) กบัผูท้ี่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 35 คน ได ้               
ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.985 

3.  กลุ่มตวัอยา่ง การเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง และผูใ้หข้อ้มลู ดงันี้  
                    สุ่มตวัอย่างส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา ใช้เทคนิคการเลอืกตวัอย่าง แบบแบ่งกลุ่ม 
(cluster sampling) ตามภูมภิาค จ านวน 4 ภาค แต่ละภาคสุ่มจากส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาโดย
วธิกีารสุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified random sampling) ภาคละ 15 เขตพืน้ที ่รวม 60 เขต 
                    ผู้ให้ข้อมูลส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 7 คน ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฝ่ายบุคลากร หวัหน้ากลุ่มนิเทศ และ ศึกษานิเทศก์ผู้รบัผดิชอบงานวจิยั 
ประเภทละ 1 คน นอกจากนี้ใหส้ านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเลอืกโรงเรยีนในสงักดัจ านวน 1 โรงและ
ก าหนดผูใ้หข้อ้มลูในโรงเรยีนนัน้ 4 คนไดแ้ก่ ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการผูร้บัผดิชอบงานวจิยั คร ูและ 
ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา รวมผู้ให้ขอ้มูลทัง้สิ้นจาก 60 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาเท่ากบั                   
420 คน   

4.  การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ช้ วเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเร็จรปู โดยสถติิ
ต่อไปนี้ ค่าความถี่ (f) ค่ารอ้ยละ (%) ค่าเฉลีย่ ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถติวิเิคราะหต์วั
ประกอบประเภทการวเิคราะหเ์ชงิส ารวจ ใชส้ถติวิเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ  

ผลกำรวิจยั 
รปูแบบการส่งเสรมิการด าเนินการเพื่อพฒันางานวจิยัของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา พบว่า 

  1. องคป์ระกอบการส่งเสรมิการด าเนินการเพื่อพฒันางานวจิยัของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา             
ม ี6 องคป์ระกอบ คอื  (1) วฒันธรรมองคก์าร (organizational culture) บรรยายดว้ย 15 ตวัแปร (2)  การ
ส่งเสรมิการด าเนินการ (enhancing performance) บรรยายด้วย 18 ตวัแปร (3)  การพฒันาบุคลากร 
(personnel development) บรรยายดว้ย 12 ตวัแปร (4) การก ากบัตดิตามและประเมนิผล (monitor and 
assessment) บรรยายด้วย 7 ตวัแปร (5) องค์กรเครอืข่าย (network) บรรยายด้วย 8 ตวัแปร และ                
(6) แรงจงูใจ (motivation) บรรยายดว้ย 5 ตวัแปร  

2. รูปแบบการส่งเสรมิการด าเนินการเพื่อพฒันางานวจิยัของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเป็น
รปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุขององคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบ โดยองคก์รเครอืข่าย วฒันธรรมองคก์าร 
การส่งเสรมิการด าเนินการ และแรงจงูใจ มอีทิธพิลทางตรงต่อการก ากบัตดิตามและประเมนิผลส่วนการ
พฒันาบุคลากรส่งผลทางออ้มต่อการก ากบัตดิตามและประเมนิผล 

รปูแบบการส่งเสรมิการด าเนินการเพื่อพฒันางานวจิยัของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา มคีวาม
สอดคลอ้งกบัทฤษฎหีลกัการและแนวคดิตามกรอบการวจิยั            
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สรปุและอภิปรำยผลกำรศึกษำ  
สรปุและอภปิรายผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์ดงันี้ 
1. องคป์ระกอบการส่งเสรมิการด าเนินการเพื่อพฒันางานวจิยัของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ คอื 
 1.1 องคป์ระกอบวฒันธรรมองค์การ บรรยายด้วย 15 ตวัแปร ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของ 
รทิชี ่(Ritchie 2006 : 13) พบว่า การสนับสนุน การสรา้งบรรยากาศองคก์าร การสรา้งวฒันธรรมการวจิยั
แก่ครู และการสนับสนุนจากบุคลากรผู้มคีวามรูค้วามช านาญด้านวจิยัใหช้่วยเหลอืดา้นขอ้มลู ค าแนะน า
ช่วยเหลือจากบุคคลผู้ช านาญการวจิยั ท าให้ครูมแีรงจูงใจในการท าวิจ ัยจากแรงผลกัดนัจากที่ท างาน 
วฒันธรรมการท างานแบบเครอืขา่ยส่งผลต่อการตดัสนิใจท างานวจิยัของคร ูการส่งเสรมิเครอืข่ายการวจิยั
ของส านักงานเขตพืน้ทีแ่ละสถานศกึษาโดยเน้นการมสี่วนร่วม การสื่อสารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละช่วยเตมิ
เตม็ในสิง่ทีไ่ม่รู ้เช่นเดยีวกบัวจิยัของ กติชิยั ปญัญาวนั (2548 : 136-139) พบว่า การประสานกลุ่มต่างๆ 
ท าให้เกิดเป็นเครอืข่ายความร่วมมอืในการปฏบิตังิานนัน้ต้องอาศยักระบวนการตดิต่อสื่อสาร และการ
ปฏสิมัพนัธ์เป็นส าคญั ผลทีเ่กดิคอื เกดิระบบความสมัพนัธ์ในเครอืข่ายแบบช่วยเหลอืเกื้อกูลในการร่วม
ปฏิบัติงานควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ระหว่างท างาน โดยเครือข่ายให้ความส าคัญกับการจัด                   
การความรู้และประสบการณ์บนพื้นฐานความสมัพนัธ์ที่มอียู่เดมิของกลุ่มคน การผสมภาคหีลากหลาย 
การผสานความรูส้มยัใหม่กบัความรูพ้ืน้บา้น ประยุกต์ใชห้ลกัธรรมทางศาสนา รวมถงึการใช้ทรพัยากรใน
ทอ้งถิน่ในการด าเนินงานทีส่นบัสนุนใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึน้ และสุดทา้ยคอื การส่งเสรมิการพฒันาให้
ครแูละบุคลากรทางการศกึษามทีกัษะในการเขยีนรายงาน 
 1.2 องคป์ระกอบการส่งเสรมิการด าเนินการ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สมพงศ์ เกษมสนิ 
(สมพงษ์ เกษมสนิ 2540 : 70 อ้างถงึใน พจนันท ์ร่มสนธิ ์2543 : 10) กล่าวว่า ในการบรหิารงานนัน้
จะต้องส่งเสรมิสนับสนุนทรพัยากรการบรหิารซึง่เป็นปจัจยัพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการบรหิาร อกีทัง้สอดคลอ้งกบั 
ธเนศ  ต่วนชะเอม (2538 : 3-4) ไดส้รุปว่าความส าเรจ็ของงานวจิยัขึน้อยู่กบัระบบการบรหิารงานวจิยั 
นับว่าเป็นกลไกทีม่คีวามส าคญั มคีวามซบัซอ้นและเกี่ยวขอ้งกบัทรพัยากร หรอืปจัจยัต่าง ๆ มากมาย 
ปจัจยัทีส่ าคญัในการบรหิารงานวจิยัม ี4 อย่าง หรอื 4 M’s ไดแ้ก่ บุคลากรการวจิยั งบประมาณการวจิยั 
วสัดุ-อุปกรณ์ ดงันัน้การสนับสนุนส่งเสรมิและจดัหาอุปกรณ์เพื่อการวจิยั จงึมคีวามส าคญัจ่อการส่งเสรมิ
การด าเนินการวิจยัเพื่อสู่วิจยัที่มคีุณภาพสามารถน าผลการวจิยัไปใช้ใช้สนับสนุนให้การจดัการเรยีน              
การสอนมปีระสทิธภิาพ  
             1.3 องค์ประกอบการพฒันาบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ กลัยกร มัน่ถาวรวงศ์ 
(2547 : 48) ไดศ้กึษาพบว่า การส่งเสรมิการวจิยัและเกดิผลสมัฤทธิอ์ย่างเป็นรปูธรรมนัน้ขึน้อยู่กบั
ผู้บรหิารสถานศกึษา เพราะเป็นบุคคลที่มอี านาจในการบรหิารและอยู่ใกล้ชดิครูมากที่สุด ผู้บรหิาร
สถานศกึษาจะตอ้งสนบัสนุนและส่งเสรมิใหค้รไูดม้กีารศกึษาคน้ควา้ ดา้นการวจิยัเพื่อหาความรูใ้หม่ในการ
น าไปใช้ในการพฒันาแก้ปญัหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
เป็นไปตามที่ จริาภา  ล่วงลอื (2547 : 47) กล่าวว่า การทีจ่ะน าผลการวจิยัในชัน้เรยีนไปใชใ้นการ
แก้ปญัหา ปรบัปรุงและพฒันาการเรยีนการสอนไดน้ัน้ จะต้องมปีจัจยัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ หรอืสนับสนุนให้
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เกดิแรงจูงใจในการท างาน สนับสนุนปจัจยัทางด้านวสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ เวลา และส่งเสรมิ
ความกา้วหน้าในต าแหน่งการงานของผูว้จิยัดว้ย   
                   1.4 องคป์ระกอบการก ากบัตดิตามและประเมนิผล ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ไพรซ ์
(Price 1968 : 1) พบว่า การก ากบัตดิตามและประเมนิผลขึน้อยู่กบัคุณภาพของ 5 องคป์ระกอบ คอื การ
ผลติ ก าลงัการผลติและใชท้รพัยากร การยนิยอมการปฏบิตัติามการยอมรบับรรทดัฐานขององคก์าร ขวญั 
ความพอใจและแรงจูงใจของบุคลากร ความสามารถในการปรบัตัว ความสามารถตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลง และความเป็นปึกแผ่น เช่นเดยีวกบัขอ้เสนอของ วจิารณ์  พานิช (2546 : 5) ทีว่่า การก ากบั
ตดิตามและประเมนิผลส าหรบัการบรหิารงานวจิยั จ าเป็นอย่างยิง่ต้องมกีารประยุกต์ใช้หลกัการ และ
วธิกีารการจดัการตามกระบวนการของการวจิยั ประกอบดว้ย นโยบายและการวางแผนงานวจิยั การ
ส่งเสรมิและสนับสนุนการท าวจิยั  การเผยแพร่ผลงานและการน าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์  เพื่อดงึ
ศกัยภาพของคนในสงัคม เพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลงทีพ่งึประสงค ์ 
                  1.5 องค์ประกอบการองค์กรเครอืข่าย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ล าพอง กลมกูล 
(2548 : บทคดัย่อ) พบว่าโมเดลเครอืข่ายวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนทีพ่ฒันาขึน้ประกอบดว้ย 3 รปูแบบ
ยอ่ยคอื รปูแบบเครอืขา่ยวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนภายในโรงเรยีน รปูแบบเครอืข่ายวจิยัปฏบิตักิารในชัน้
เรยีนภายในกลุ่มโรงเรยีนและรปูแบบเครอืข่ายวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนภายในกลุ่มโรงเรียนและรปูแบบ
เครอืข่ายวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนภายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ แพรทช์
เลอร ์(Pratschler 2009 : 18 ) พบว่า บุคคลทีเ่ป็นครพูีเ่ลีย้งรูส้กึดต่ีอหน้าทีข่องตน เกดิการเรยีนรูเ้ตบิโต
ทางวชิาชพี ครไูดร้บัการดแูล และรูส้กึมกี าลงัใจและมคีวามต้องการเรยีนรูเ้ตบิโตดา้นวชิาการ และการท า
วจิยัเพื่อพฒันาการปฏบิตังิานสอนในชัน้เรยีน แสดงใหเ้หน็ว่า ระบบเครอืข่ายครพูีเ่ลีย้งมอีทิธพิลส าคญัต่อ
การปฏบิตังิานของคร ูรวมถงึการพฒันานวตักรรมและการท าวจิยัชัน้เรยีนดว้ย  
                   1.6 องคป์ระกอบแรงจงูใจ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รทิชี ่(Ritchie 2006 : 15-18) 
ศกึษาองคป์ระกอบทีท่ าใหค้รตูดัสนิใจท าวจิยัชัน้เรยีน โดยยดึแนวคดิทีว่่า จะท าอย่างไรใหค้รทูีเ่คยท าวจิยั
ชัน้เรยีนแล้วและครูที่ยงัไม่เคยท าวจิยัชัน้เรยีนยงัคงท าการวจิยัชัน้เรยีนต่อไป ผลการวจิยัพบว่า การ
สนบัสนุนการสรา้งบรรยากาศองคก์าร การสรา้งวฒันธรรมการวจิยัแก่คร ูและการสนับสนุนจากบุคลากรผู้
มคีวามรูค้วามช านาญด้านวจิยัให้ช่วยเหลอืด้านขอ้มูล ค าแนะน าช่วยเหลอืจากบุคคลผู้ช านาญการวจิยั 
ท าให้ครูมแีรงจูงใจในการท าวจิยัจากแรงผลกัดนัจากที่ท างาน  นอกจากนี้ วฒันธรรมการท างานแบบ
เครอืข่าย ก็ส่งผลต่อการตดัสนิใจในการท างานวจิยัของครูด้วย การสนับสนุนให้ครูนักวจิยัเกดิความคดิ
ความมัน่ใจในผลการท างานและเป็นแรงจงูใจใหท้ างานวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนนัน้จะต้อง  ท าให้
ครนูักวจิยัมพีฤตกิรรม คอื 1) เป็นผูร้่วมเรยีนรูก้บัศษิยแ์ละเป็นกลัยาณมติรของศษิย ์2) จดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนโดยมนีักเรยีนเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรู ้3) มคีวามยดืหยุ่นทัง้เนื้อหา กจิกรรม สื่อการเรยีน 
4) เปิดโอกาสให้ผูป้กครองเขา้มามสี่วนร่วมในการก าหนดกจิกรรมการเรยีนการสอน 5) มคีวามเขา้ใจ
นักเรยีนมากยิง่ขึน้ทัง้ในดา้นปญัหาและพฤตกิรรมของนักเรยีน อนัน าไปสู่สมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างครกูบั
นกัเรยีน และ 6) การใหค้ าแนะน าและส่งเสรมินกัเรยีนไดต้รงตามความตอ้งการและความสามารถ 

2. รปูแบบการส่งเสรมิการด าเนินการเพื่อพฒันางานวจิยัของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เป็น
รปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุขององคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบ ดงันี้ 
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2.1 องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อองค์ประกอบการก ากบั ตดิตาม และประเมนิผล คอื 
องค์ประกอบการส่งเสรมิการด าเนินการ องค์ประกอบองค์กรเครอืข่าย องค์ประกอบวฒันธรรมองค์การ 
และองคป์ระกอบแรงจงูใจ  

           2.1.1 การก ากบั ตดิตาม และประเมนิผล ไดร้บัอทิธพิลโดยตรงจากองคก์รเครอืข่ายและ
แรงจงูใจ  และไดร้บัอทิธพิลทางออ้มจากการพฒันาบุคลากรโดยส่งผ่านปจัจยัดา้นแรงจงูใจ สอดคลอ้งวจิยั 
กติชิยั ปญัญาวนั (2548 : 142) พบว่า การประสานกลุ่มต่างๆ ท าใหเ้กดิเป็นเครอืข่ายความร่วมมอืในการ
ปฏบิตังิานนัน้ตอ้งอาศยักระบวนการตดิต่อสื่อสาร และการปฏสิมัพนัธเ์ป็นส าคญั ผลทีเ่กดิขึน้คอื การเกดิ
ระบบความสมัพนัธใ์นเครอืขา่ยแบบช่วยเหลอืเกือ้กูลในการรว่มปฏบิตังิานควบคู่ไปกบักระบวนการเรยีนรู้
ระหว่างท างาน โดยเครือข่ายได้ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ประสบการณ์จริงบนพื้นฐา น
ความสัมพนัธ์ที่มอียู่เดิมของกลุ่มคน การผสมภาคีที่หลากหลายในการปฏิบัติงาน การผสานความรู้
สมยัใหม่กบัความรูพ้ื้นบ้าน ประยุกต์ใช้หลกัธรรมทางศาสนา รวมถงึการใช้ทรพัยากรในท้องถิน่ในการ
ด าเนินงานที่สนับสนุนให้เกิดประสทิธภิาพมากขึ้นความสมัพนัธ์ของการก ากบัติดตาม ประ เมนิผลกับ
แรงจงูใจ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลา  มาซา (La  Masa 2005 : 3) พบว่า ลกัษณะความร่วมมอื การ
สงัเกตการณ์ แรงจงูใจอย่างไม่เป็นทางการส่งผลต่อการปฏบิตังิานทีด่ ี ก่อใหเ้กดิการพฒันาการดา้นการ
ปฏบิตังิานของครู อกีทัง้ไพรซ ์(Price 1968 : 2) กล่าวว่า การก ากบัติดตามประเมนิผลนัน้ขึน้อยู่กบั
คุณภาพขององค์ประกอบ ดงันี้ 1) การผลติ  ก าลงัการผลติและใช้ทรพัยากร 2) การยนิยอมการปฏบิตัิ
ตามการยอมรบับรรทดัฐานขององคก์าร 3) ขวญั ความพอใจและแรงจงูใจของบุคลากร 4) ความสามารถ
ในการปรบัตวั ความสามารถตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง  และ 5) ความเป็นปึกแผ่น เครื่องตดัสนิความ
อยู่รอดขององคก์ารในระยะยาว และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ชูเมคเกอร ์(Shumacher 2004 : 15-17) 
เสนอแนะ 4  ประเด็น คือ 1) ระบบการประเมนิการปฏิบตัิงานของครูต้องมคีวามชดัเจนและมคีวาม
เชื่อมโยงกบัผลลพัธท์ีค่าดหวงัไว ้2) การสรา้งแรงจงูใจตอ้งไดร้บัความส าคญัมากขึน้ 3) ระบบการประเมนิ
ต้องให้ความส าคญักบัผลลพัธ์มากกว่ากระบวนการ และ 4) ต้องระบุเป้าหมายของการประเมนิอย่าง
ชดัเจน และความสมัพนัธข์องการพฒันาบุคลากรกบัแรงจงูใจ  
     2.2 องคป์ระกอบการก ากบัตดิตามและประเมนิผล ไดร้บัอทิธพิลโดยตรงจากการส่งเสรมิการ
ด าเนินการและวฒันธรรมองคก์าร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ กติชิยั ปญัญาวนั (2548 : 143) 
พบว่า การประสานกลุ่ม เพื่อให้เกิดเครอืข่ายความร่วมมอืในการปฏบิตังิานนัน้ต้องอาศยักระบวนการ
ติดต่อสื่อสาร และการปฎิสัมพันธ์ ในรูปแบบช่วยเหลือเกื้อกูลในการร่วมปฏิบัติงานควบคู่ไปกับ
กระบวนการเรยีนรูร้ะหว่างท างาน เป็นส าคญั และศุทธวฒัน์ น้อยหมอ (2549 : บทคดัย่อ) พบว่า 
แนวทางในการสรา้งเครอืขา่ยอาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยใ์นพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
คอื การท าใหอ้าสาสมคัรพฒันาสงัคมและความต้องการของมนุษยม์กีารท างานร่วมกนัเป็นเครอืข่ายอย่าง
มปีระสทิธภิาพไดแ้ก่กาสรา้งแกนน า การมสี่วนร่วมของสมาชกิการก าหนดวตัถุประสงค์ และการก าหนด
กจิกรรม     
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ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 

1. การพฒันาบุคลากรจะต้องเน้นทัง้ระดบัสถานศึกษาและระดบัเขตพื้นที่การศึกษา โดย เน้น

เนื้อหาทีเ่ป็นประโยชน์ในการท างานวจิยัของครแูละบุคลากร 

2. การสรา้งวฒันธรรมองคก์ารเพื่อพฒันางานวจิยัตอ้งส่งเสรมิการด าเนินการโดยใหก้ารสนับสนุน

ในดา้นวสัดุอุปกรณ์ แหล่งเรยีนรู ้งบประมาณ ตลอดจนผูเ้ชีย่วชาญกบัครแูละบุคลากรทางการศกึษา และ

ทีส่ าคญัต้องมกีระบวนการก ากบัตดิตามและประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิาพ ใหค้รูและบุคลากรตระหนักและ

เขา้ใจว่าการก ากบัตดิตามและประเมนิผลเป็นส่วนหนึ่งของการปฏบิตังิานในองคก์ร 

3. ส านกังานเขตพืน้ทีจ่ะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการสรา้งองคก์รเครอืขา่ย  

4.  ส านักงานเขตพื้นที่ทางการศกึษาจะต้องสรา้งแรงจูงใจให้กบัครูและบุคลากรทางการศึกษา     

มคีวามตอ้งการและตระหนกัถงึความส าคญัของการท างานวจิยั 

ข้อเสนอแนะส ำหรบักำรวิจยัครัง้ต่อไป   

1. ควรมวีจิยัเปรยีบเทยีบ “รปูแบบการส่งเสรมิการด าเนินการเพื่อพฒันางานวจิยัของส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา” ระหว่างกลุ่มทีส่มคัรใจและกลุ่มสุ่มตวัอยา่ง 

2. ควรใหม้หีน่วยงานวจิยัเพื่อประเมนิโครงการวจิยัการส่งเสรมิการด าเนินการเพื่อพฒันางานวจิยั

ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

3. ควรมกีารศกึษาส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีม่แีนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best  Practices) 

โดยใชร้ปูแบบระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ 
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