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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาการด�าเนินการและความต้องการการส่งเสริมการวิจัย														

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 2)	 สร้างรูปแบบการส่งเสริมการวิจัยของส�านักงานเขตพื้นที	่						

การศึกษาประถมศึกษา	 3)	 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการส่งเสริมการวิจัย												

ของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา	 ประชากร	 ได้แก่	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา								

ในเขตภาคเหนือตอนบน	8	จังหวัด	จ�านวน	23	เขต	ประกอบด้วย	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษา	รองผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา	ศกึษานเิทศก์	บคุลากรทางการศึกษา	

ผู้บริหารโรงเรียนและครู	 จ�านวน	 3,350	 คน	 กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มหลายขั้นตอน	 ขนาด													

ของกลุ่มตัวอย่างก�าหนดโดยใช้ตาราง	Krejcie	and	Morgan	ได้จ�านวนทั้งสิ้น	346	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยเชิงปริมาณ		ได้แก่	แบบสอบถาม	มีค่า	IOC	อยู่ในช่วง	0.80-1.00	และแบบประเมิน	มีค่าความเชื่อมั่น	0.84	

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ค่าร้อยละ	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และเชิงคุณภาพ	 ด้วยการสร้างรูปแบบจากการประชุมกลุ่ม	 (Focus	 group)													

โดยผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	18	คน	ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา			

	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	ด้านปัจจัยน�าเข้า	มี	10	องค์ประกอบ	โดยภาพรวมการด�าเนินการอยู่ในระดับน้อย	

และความต้องการอยูใ่นระดบัมาก	ด้านกระบวนการ	ม	ี6	องค์ประกอบ	โดยภาพรวมการด�าเนนิการอยูใ่นระดบั

น้อยมาก	และความต้องการอยู่ในระดับมาก	และด้านผลผลิตมี	6	องค์ประกอบ	โดยภาพรวมการด�าเนินการอยู่

ในระดับน้อยมาก	 และความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 2)	 รูปแบบที่ได้จากการวิจัย	 ด้านปัจจัยน�าเข้า								

รูปแบบการส่งเสริมการวิจัยของส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
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ประกอบด้วย	 7	 องค์ประกอบ	 ด้านกระบวนการ	 ประกอบด้วย	 4	 องค์ประกอบ	 ด้านผลผลิต	 ประกอบด้วย															

6	องค์ประกอบ	และ	3)	ผลการตรวจสอบความเหมาะสม	และความเป็นไปได้ของรูปแบบพบว่า	มีความเหมาะ

สมทุกรายการ	อยู่ในระดับมากที่สุด	และมีความเป็นไปได้ในระดับมาก	

ค�าส�าคัญ :	รูปแบบ,	การส่งเสริมการวิจัย,	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	

ABSTRACT	

	 The	objectives	of	this	research	were	:	1)	to	study	the	Operation	and	the	Requirement	

in	 Research	 Promotion.,	 2)	 to	 create	 a	 Research	 Promotion	Model,	 and	 3)	 to	 verify	 the																

suitability	and	probability	of	Research	Promotion	Model	of	Primary	Educational	Service	Area	

Office.	 Population	 were	 23	 Primary	 Educational	 Service	 Area	 Offices	 from	 8	 Top-North															

provinces,	 consisting	 of	 directors	 of	 Primary	 Educational	 Service	 Area	 Office,	 deputy	 of																			

Primary	Educational	Service	Area	Office,	supervisors,	employees,	school	directors	and	teachers,	

total	3,350	persons.	346	populations	were	chosen	from	Multi-Stage	Sampling	using	Krejcie	and	

Morgan’s	Table.	Tool	used	 for	 researching	was	 the	Opinion	Record,	which	was	verified	by	

experts	and	the	statistics	used	for	data	analyzing	were	Mean,	Percentage,	Standard	Deviation	

and	Method	used	was	Content	analysis	and	Descriptive	Statistics.

	 The	Research	findings	were	as	follow:	1)	The	Input	in	Operation	has	10	components	

and	 in	general	 is	 low	and	the	 Input	 in	Requirement	 is	high.	The	Process	 in	Operation	has														

6	components	and	is	very	low	in	general.	The	Process	in	Requirement	is	high.	The	Output	in	

Operation	has	6	components	and	it	is	very	low.	The	Output	in	Requirement	is	the	highest.,								

2)	The	Model	from	the	research	was	that	the	Input	consisted	of	7	components,	the	Process	

consisted	of	4	components	and	the	Output	consisted	of	6	components,	and	3)	After	verified,										

the	Model	was	at	the	highest	level	in	suitability	and	high	in	probability.

Keywords:		Model,	Research	promotion,	Primary	education	service	area	office	

บทน�า 
	 ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในเชิงแข่งขันได้มากน้อยเพียงใดน้ัน											

ขึ้นอยู่กับความพยายามในการปรับตัวให้เป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้	 (Knowledge-based	 economy)								

ยุคโลกาภิวัฒน์โดยมี	 “การวิจัย”	 เป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้างสรรค์องค์ความรู้	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม									

ที่จะน�าไปใช้เพื่อเพ่ิมผลิตภาพ	 (Productivity)	 และศักยภาพของภาคการผลิตโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับ

ความเข้มแข็งของสังคมรวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ขั้นสูงเพื่อตอบสนองความต้องการ									

ของประเทศในด้านความสามารถในการแข่งขันและด้านคุณภาพทรัพยากรมนุษย์	 (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต,ิ	2554,	น.	3)	ส่วนส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ	ได้ก�าหนดวสัิยทศัน์	

ด้านการวิจัยในภาพรวมของประเทศ	 คือ	 “ประเทศไทยมีการวิจัยที่มีคุณภาพ	 เพื่อการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน”	
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โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวจิยัของประเทศให้สงูขึน้และก�าหนดยทุธศาสตร์การวจิยั

ของชาติ	 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	 คือการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาสังคม	พัฒนาด้าน

วิทยาการทรัพยากรบุคคลและมีการบริหารจัดการความรู้	 ผลงานวิจัย	ทรัพยากรและภูมิปัญญาของประเทศสู่

การใช้ประโยชน์ด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสม	 โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่าย												

มีส่วนร่วม	 (ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,	 2554,	 น.	 1)	 ในการจัดการศึกษาซ่ึงเป็นกระบวนการ															

ที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ	 เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะท�าให้

เกดิองค์ความรู	้นวตักรรมใหม่	ๆ 	เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์อย่างยัง่ยนืและเพิม่ศกัยภาพ

การแข่งขันของประเทศ	

	 การบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพจ�าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยเพราะการวิจัยทางการศึกษามีความ

ส�าคัญหลายประการ	 เช่น	 การวิจัยจะช่วยให้ครูได้รู้ความจริงเกี่ยวกับการเรียนรู้หรือพฤติกรรมของผู้เรียน										

เพื่อหาทางแก้ปัญหา	 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนและพฤติกรรมของผู้เรียนให้ดีขึ้น	 การวิจัยจะช่วยให้ผู้สอน	

ทราบผลการจัดการเรียนการสอน	 หาแนวทางแก้ปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ								

ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพครูสามารถน�าผลงานวิจัยเสนอเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต�าแหน่ง												

ทางวชิาการและเลือ่นวทิยฐานะให้สงูขึน้	เกดิความก้าวหน้าในวชิาชพี	ครสูถานศึกษาน�าผลการวจัิยมาใช้วางแผน

พัฒนาการศึกษา	 การวิจัยการศึกษา	 ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณหรือคุณภาพจะท�าให้หน่วยงาน																									

ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา	 ได้แก่	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 ได้ใช้ผลการวิจัย														

มาช่วยในการวางแผนการจดัการศกึษา	แต่งานวจัิยทางการศกึษากย็งัมปีรมิาณทีน้่อยและมคีณุภาพต�า่	งานวจิยั									

หลายเรื่องมีข้อผิดพลาดสูง	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2554,	 น.	 2)	 งานวิจัยที่ผ่านมา							

ส่วนใหญ่ยังไม่ตอบค�าถามท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องการทราบในการแก้ปัญหาและพัฒนางานที่ตน																

รบัผดิชอบ	งานวจิยัท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ยงัมคีณุภาพไม่น่าเช่ือถอื	การเผยแพร่ผลการวจิยัยงัไม่ถงึมอืผูใ้ช้	ผูบ้รหิาร

และผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ยังไม่เห็นคุณค่าของงานวิจัย	 ซึ่ง	 วัลลภ	 กันทรัพย์	 (2554,	 น.	 1)	 และ	 พรทิพย์																					

เกยุรานนท์	 (2555,	 น.	 1)	 ได้กล่าวถึงปัญหาในการท�าวิจัยไว้ว่า	 ข้อผิดพลาดในการวิจัยมีหลายประการ																			

เช่น	 เขียนความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาการวิจัยไม่ชัดเจน	 ช่ือเรื่องการวิจัยไม่ชัดเจน	 วัตถุประสงค์	

การวิจัย	สมมติฐานการวิจัยไม่สอดคล้องกันหรือเขียนไม่ถูกต้อง	

	 ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	(2554,	น.	3)	ได้ก�าหนดแนวทางการวจิยัและการส่งเสรมิ

การวิจัยไว้ประการหน่ึงท่ีเก่ียวกับส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงาน																				

ทางการศึกษาส่วนกลางท่ีมีส�านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค	 และเป็นผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการมีบทบาท		

อ�านาจหน้าที่โดยตรงที่ต้องบริหารจัดการศึกษา	ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการใช้กระบวนการวิจัยให้เกิด

ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา	 ตลอดจนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มากที่สุด	 เพื่อให้เกิดคุณภาพในการ

จัดการศึกษา	 เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในปัจจุบัน

พบว่า	งานด้านการวจิยัถูกจดัให้เป็นภาระงานย่อยอยูใ่นกลุม่งานวัดและประเมนิการจดัการ	ศกึษา	ในกลุม่นเิทศ

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	 ซ่ึงมีภารกิจในการด�าเนินการและส่งเสริมให้มีการวิจัยในเขตพ้ืนที	่									

การศกึษาและสถานศกึษา	แต่ด้านการจดับคุลากรผูร้บัผิดชอบไม่ได้ก�าหนดคณุสมบตัหิรอืคณุลกัษณะไว้ชดัเจน	

เพียงแต่ระบุไว้กว้าง	 ๆ	 ว่าเป็นศึกษานิเทศก์ในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	 ซึ่งสะท้อน						

ให้เห็นถึงการส่งเสริมงานวิจัยในส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาว่า	 ยังไม่ปรากฏรูปแบบที่ชัดเจนหรือมีศักยภาพ							

เพียงพอที่จะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา	 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้บริหารการศึกษา	 จึงมีความสนใจว่า	 ส�านักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 ควรจะมีรูปแบบการส่งเสริมงานวิจัยให้กับบุคลากรในส�านักงานเขตพื้นที่									

การศึกษาประถมศึกษาในลักษณะอย่างไร	 จึงจะมีความเหมาะสมที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา							

ได้อย่างแท้จริง	 ดังน้ันบทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่เพ่ือการพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพ	

จึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องเรียนรู้ท�าความเข้าใจและตระหนักในความส�าคัญของการบริหาร	 การนิเทศ

การศึกษา	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยและท�าความเข้าใจให้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของความ												

เป็นครู	 รวมทั้งสามารถปฏิบัติการวิจัยของตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการศึกษา											

ต่อไป	ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาจ�าเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการจัดท�างานวิจัยด้วย	

	 จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการส่งเสริมการวิจัยของส�านักงาน							

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาการศึกษาต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย     
	 1.	 เพื่อศึกษาการด�าเนินการและความต้องการการส่งเสริมการวิจัยของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

	 2.	 เพื่อสร้างรูปแบบการส่งเสริมการวิจัยของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที	่

ภาคเหนือตอนบน	

	 3.	 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการส่งเสริมการวิจัยของส�านักงาน									

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ประโยชน์ของการวิจัย 
	 	 ประโยชน์ของผลการวจิยัรปูแบบการส่งเสรมิการวจิยัของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา							

ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	มีดังนี้	

	 1.	 ท�าให้มีนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ได้รับการพัฒนาแล้วท�างานด้านการวิจัยมากขึ้น	

	 2.	 ท�าให้มีนักวิจัยใหม่ที่สามารถท�างานด้านการวิจัยเพื่อน�าไปพัฒนาการศึกษาได้	

	 3.	 ท�าให้มีผลงานวิจัยที่ตรงกับปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการศึกษาซึ่งสามารถน�าไปใช้

ประโยชน์จริงได้	

 ขอบเขตการวิจัย 

	 1.	 ด้านเนือ้หา	มุง่ศกึษาสภาพการด�าเนนิการและความต้องการการส่งเสรมิการวจิยัแล้วน�ามาสร้างเป็น

รูปแบบการส่งเสริมการวิจัยของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	

	 2.	 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ประชากรได้แก่	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	8	จังหวัด	คือ	เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	

ล�าพูน	ล�าปาง	แพร่	น่าน	เชียงราย	และพะเยา	จ�านวน	23	เขต		
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วิธีด�าเนินการวิจัย  
 ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการด�าเนินงานและความต้องการส่งเสริมการวิจัยของส�านักงานเขตพื้นที่         

การศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 	 1.1	 ประชากร	 ได้แก่	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 รองผู้อ�านวยการ

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	ศกึษานเิทศก์	บคุลากรทางการศกึษา	ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครวูชิาการ	

จ�านวน	 3,350	 คน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	 8	 จังหวัด								

คือ	เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	ล�าพูน	ล�าปาง	แพร่	น่าน	เชียงราย	และพะเยา	จ�านวน	23	เขต	

	 	 1.2	 กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	รองผูอ้�านวยการ

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	ศกึษานเิทศก์	บคุลากรทางการศกึษา	ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครวูชิาการ	

ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มหลายข้ันตอน	 (Multi-stage	 cluster	 sampling)	 (สมชาย	 วรกิจเกษมกุล,	 2554,								

น.	165)	โดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน	(Krejcie	&	Morgan	อ้างถึงใน	ธีรวุฒิ	เอกะกุล,	2543)	

ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	346	คน	

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

	 	 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาสภาพการด�าเนินการและความต้องการส่งเสริมการวิจัยของส�านักงาน	

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	คือ	แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)		5	ระดับ

ตามวิธีของ	Likert		ซึ่งผู้วิจัย	ได้ก�าหนดเกณฑ์คุณภาพตามแนวทางของ	บุญชม	ศรีสะอาด	(2546,	น.	74)	

 3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

	 	 การศึกษาสภาพการด�าเนินการส่งเสริมการวิจัยของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	

ก�าหนดกรอบข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามดังนี้	

	 	 3.1	 ข้อมลูทัว่ไป	ประกอบด้วย	เพศ	อาย	ุต�าแหน่ง	ระดบัการศกึษาสงูสุดและประสบการณ์ท�างาน	

	 	 3.2	 ข้อมูลการด�าเนินงานและระดับความต้องการ	ก�าหนดกรอบแนวทาง	ดังนี้	

	 	 	 3.3.1	 ปัจจัยน�าเข้า	 (Input)	 ประกอบด้วย	 ข้อค�าถามที่สร้างมาจากองค์ประกอบหลักคือ							

ด้านนโยบาย	ด้านโครงสร้างของหน่วยงานวิจัย	ด้านทรัพยากรการวิจัย	และด้านการสร้างแรงจูงใจ	

	 	 	 3.3.2	 กระบวนการ	(Process)	ประกอบด้วย	ข้อค�าถามที่สร้างมาจากองค์ประกอบหลักคือ	

ด้านการพัฒนาความรู้	ด้านการสร้างนักวิจัยพี่เลี้ยง	ด้านการนิเทศติดตาม	และด้านการตรวจสอบคุณภาพ	

	 	 	 3.3.3	 ผลผลิต	 (Output)	 ประกอบด้วย	 ข้อค�าถามที่สร้างมาจากองค์ประกอบหลักคือ										

ด้านผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ	ด้านการน�าผลวิจัยไปพัฒนาบุคลากร	และด้านการน�าผลวิจัยไปพัฒนาองค์กร	

	 	 3.3	 น�าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเรียบร้อยแล้วเสนอประธานกรรมการและกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	

	 	 3.4	 น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 5	 คน	 เพื่อหาค่าความ

สอดคล้อง	 (Index	 of	 item	 objective	 congruence	 :	 IOC)	 (ธีระศักดิ์	 อุ่นอารมณ์เลิศ,	 2549,	 น.	 65)															

โดยเลือกข้อค�าถามที่มีค่าตั้งแต่	0.50	ขึ้นไป	จากข้อค�าถามทั้งหมดจ�านวน	23	ข้อ	ใช้ได้จ�านวน	22	ข้อ	ซึ่งข้อ

ค�าถามที่ใช้ได้มีค่า	IOC	อยู่ในช่วง	0.80-1.00	ตัดทิ้ง	1	ข้อ	ในการนี้ผู้เชี่ยวชาญ	ประกอบไปด้วย

	 	 	 3.4.1	 ผู้เชี่ยวชาญจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ											
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ตอนบน	ต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ระดับเชี่ยวชาญ	1	คน	

	 	 	 3.4.2	 ผู้เชี่ยวชาญจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ											

ตอนบน	(ศึกษานิเทศก์ระดับเชี่ยวชาญ)	จ�านวน	1	คน	

	 	 	 3.4.3	 ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสาขาการวิจัย	จ�านวน	2	คน	

	 	 	 3.4.4	 ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสาขาการบริหาร	จ�านวน	1	คน	

	 	 3.5	 การหาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม	 ด�าเนินการโดยน�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว											

ไปทดลองใช้	 (Try-out)	 กับส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล�าพูนเขต	 2	 ซึ่งเป็นหน่วยงาน																										

ที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้	จ�านวน	30		คน	

	 	 3.6	 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (a-Coefficient)	

ตามวิธีของคอรนบาค	(Cronbach)	ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น	0.84	สามารถน�าไปใช้ได้

	 	 3.7	 น�าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วท�าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยต่อไป	

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส�านักงานเขตพื้นที	่										

การศกึษาประถมศึกษาในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน	เพือ่แจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างโดยผู้วจิยัด�าเนนิ

การแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยระบบไปรษณีย์	 จ�านวน	 360	 ฉบับ	 ได้รับคืน	 จ�านวน	 346	 ฉบับ										

คิดเป็นร้อยละ	96.11	

 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

	 	 ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาด�าเนินการตามล�าดับ	ดังนี้	

	 	 5.1	 น�าแบบสอบถามท้ังหมดที่ได้รับคืน	 มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและให้ค่า	

น�้าหนักเป็นคะแนนตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	

	 	 5.2	 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ดังนี้	

	 	 	 5.2.1	 วิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่และร้อยละ	

	 	 	 5.2.2	 วิเคราะห์ข้อมูล	 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่	 1	 โดยหาคะแนนเฉล่ีย	 (Mean)	 และความ							

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 deviation)	 และให้ความหมายของคะแนน	 โดยใช้คะแนนเฉลี่ย	 (Mean)															

ซึ่งก�าหนดเกณฑ์คุณภาพตามแนวทางของ	บุญชม	ศรีสะอาด	(2546,	น.	103)	

 ตอนท่ี 2 การยกร่างรูปแบบการน�าเสนอรูปแบบการส่งเสริมการวิจัยของส�านักงานเขตพื้นที่               

การศึกษาประถมศึกษา 

	 1.	 กลุ่มตัวอย่างท่ีน�ามาจัดประชุมกลุ่ม	 (Focus	 group	 discussion)	 ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง							

(Purposive	sampling)	รวมทั้งสิ้น	18	คน	ประกอบด้วย	

	 	 1.1	 ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือครูวิชาการ	จ�านวน	3	คน	

	 	 1.2	 ผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	3	คน	

	 	 1.3	 ศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย	จ�านวน	3	คน	

	 	 1.4	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	จ�านวน	3	คน	

	 	 1.5	 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	จ�านวน	3	คน	

	 	 1.6	 นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	จ�านวน	3	คน	

	 2.	 การจัดท�าร่างรูปแบบ	โดยด�าเนินการ	ดังนี้	
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	 	 2.1	 น�ากรอบแนวคิดมาก�าหนดเป็นกรอบอย่างกว้าง	ๆ	

	 	 2.2	 น�าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารในขั้นตอนที่	1	มาจัดเรียงตามหัวข้อหลักประกอบกับ

ข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัแล้วน�ามาจดัท�าเป็นร่างรปูแบบการส่งเสรมิการวจิยัของส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	

	 	 2.3	 จัดการประชุมกลุ่ม	(Focus	group	discussion)	โดยผู้เชี่ยวชาญ	

	 	 2.4	 น�ารูปแบบทีผ่่านการเสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ	ในการประชมุกลุม่	(Focus	group	discussion)	

มาแก้ไข	ปรับปรุง	ตรวจสอบ	ความถูกต้อง	

	 3.	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	ได้แก่	แบบบันทึกข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ	

 ตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการส่งเสริมการวิจัย               

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

	 1.	 ผูป้ระเมนิ	คอืผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรปูแบบการส่งเสรมิ

การวิจัยของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	จ�านวน	5	คน	

	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการส่งเสริมการวิจัย									

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดตามแนวทางของ	 บุญชม	 ศรีสะอาด	 (2545,											

น.	74)	

	 3.	 น�าข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาท�าการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	 โดยใช้ค่าเฉลี่ย										

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2546,	น.	74)	

ผลการวิจัย  
 1. การศึกษาการด�าเนินการและความต้องการการส่งเสริมการวิจัยของส�านักงานเขตพ้ืนที่                        

การประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

	 	 ผลการศึกษาการด�าเนินการและความต้องการการส่งเสริมการวิจัยของส�านักงานเขตพื้นที่การ											

ประถมศึกษา	พบว่า

	 	 1.1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 พบว่า	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 ร้อยละ	 60.69	 มีอายุ

ระหว่าง	 41-50	 ปี	 ร้อยละ	 35.26	 ด�ารงต�าแหน่ง	 ครู	 ร้อยละ	 32.66	 ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี														

ร้อยละ	77.58	ประสบการณ์ท�างาน	21-30	ปี	ร้อยละ	35.91	

	 	 1.2	 การด�าเนินการและความต้องการส่งเสริมการวิจัย	มีดังนี้

	 	 	 1.2.1	 ด้านปัจจัยน�าเข้า	 พบว่า	 การด�าเนินการโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย	 (X	 =	 2.01)								

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยู่ในระดับน้อย	7	ข้อ	เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	คือ	มีการก�าหนดนโยบาย

การส่งเสริมงานวิจัยไว้อย่างชัดเจน	 (X	 =	 2.35)	 มีการแปลงนโยบายการส่งเสริมงานวิจัยไปสู่การปฏิบัต	ิ																	

(X	=	2.32)	มีแผนพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษา	(X	=	2.10)	ก�าหนดให้มีการท�าวิจัยเป็นการพัฒนา

สมรรถนะประจ�าสายงาน	 (X	 =	 1.98)	 มีการสร้างแรงจูงใจที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรท�าวิจัย																				

(X	=	1.82)	มีการสร้างเครือข่ายการวิจัย	(X	=	1.61)	และมีการก�าหนดหลักเกณฑ์	และวิธีการด�าเนินการวิจัย	

(X	 =	 1.53)	 และอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด	 คือ	 สนับสนุนทรัพยากรการวิจัย	 เช่น	 คน	 งบประมาณ	 สารสนเทศฯ													

(X	 =	 1.49)	 และด้านความต้องการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 4.43)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า								
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อยู่ในระดับมากที่สุด	 4	 ข้อ	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 คือ	 มีการสร้างแรงจูงใจที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม										

ให้บุคลากรท�าวิจัย	 (X	 =	 4.70)	 มีแผนพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษา	 (X	 =	 4.63)	 มีการก�าหนด																	

หลักเกณฑ์	และวิธีการด�าเนินการวิจัย	 (X	=	4.62)	และมีการสร้างเครือข่ายการวิจัย	 (X	=	4.59)	และอยู่ใน		

ระดับมาก	 6	 ข้อ	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 คือ	 ก�าหนดให้การท�าวิจัยเป็นการพัฒนาสมรรถนะประจ�า												

สายงาน	 (X	 =	 4.47)	 มีการก�าหนดโครงสร้างหน่วยงานด้านการบริหารและส่งเสริมงานวิจัยในเขตพื้นที	่																								

(X	=	4.45)	สนับสนุนทรัพยากรการวิจัย	 เช่น	คน	งบประมาณ	สารสนเทศ	ฯลฯ	 (X	=	4.33)	มีการก�าหนด

นโยบายการส่งเสริมงานวิจัยไว้อย่างชัดเจน	 (X	=	4.22)	มีการมอบหมายงานด้านส่งเสริมงานวิจัยในเขตพื้นที่

อย่างชัดเจน	(X	=	4.07)	และ	มีการแปลงนโยบายการส่งเสริมงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ	(X	=	4.02)		

	 	 	 1.2.2	 ด้านกระบวนการ	พบว่า	การด�าเนนิการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ	(X	=	1.45)	

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยู่ในระดับน้อย	1	ข้อ	คือ	มีการจัดอบรม	สัมมนา	ความรู้ให้สามารถท�างานวิจัย

ทางการศึกษาได้	 (X	 =	 1.58)	 และอยู่ในระดับน้อยที่สุด	 5	 ข้อ	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 คือ	 มีกิจกรรม									

การให้ความรูด้้านการวจิยัผ่านสือ่ต่าง	ๆ 	อย่างหลากหลาย	(X	=	1.50)	มรีะบบการนเิทศตดิตามผลความก้าวหน้า

ในการท�าวิจัย	 (X	 =	 1.44)	 มีการจัดนักวิจัยพี่เลี้ยงช่วยเหลือ	 ร่วมคิดร่วมท�าการวิจัย	 (X	 =	 1.43)	 มีการจัด																

ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการ	แนะน�าปัญหา	หัวข้อ	ระเบียบวิธีวิจัย	(X	=	1.39)	และมีการจัดหา	ฝึกอบรม	นักวิจัย							

ที่มีความสามารถให้เป็นพี่เลี้ยง	 (X	=	1.37)	และความต้องการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 (X	=	4.52)	

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยู่ในระดับมากที่สุด	4	ข้อ	เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	คือ	มีการจัดอบรม	

สัมมนา	 ความรู้ให้สามารถท�างานวิจัยทางการศึกษาได้	 (X	 =	 4.60)	 มีกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการวิจัย														

ผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 อย่างหลากหลาย	 และมีการจัดผู้เช่ียวชาญ/นักวิชาการ	 แนะน�าปัญหาหัวข้อ	 ระเบียบวิธีวิจัย																					

(X	 =	 4.54)	 มีการจัดหา	 ฝึกอบรม	 นักวิจัยท่ีมีความสามารถให้เป็นพี่เล้ียง	 (X	 =	 4.53)	 และอยู่ในระดับมาก												

2	ข้อ	เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	คือ	มีการจัดนักวิจัยพี่เลี้ยงช่วยเหลือ	ร่วมคิดร่วมท�าการวิจัย	(X	=	4.50)	

และมีระบบการนิเทศติดตามผลความก้าวหน้าในการท�าวิจัย	(X	=	4.44)	

	 	 	 1.2.3	 ด้านผลผลิต	 พบว่า	 การด�าเนินการโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด	 เมื่อพิจารณา	

เป็นรายข้อ	 พบว่า	 อยู่ในระดับน้อยที่สุดทุกข้อ	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 คือ	 มีการน�าผลงานวิจัยมาใช้									

เพื่อพัฒนาองค์การ	(X	=	1.36)	ผลงานวิจัยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเลื่อนระดับต�าแหน่ง	(X	=	1.35)	ส่งเสริม									

ให้มีการเผยแพร่งานวิจัยในเวทีระดับต่าง	ๆ	(X	=	1.33)	มีระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ท�างานด้านวิจัย

เพื่อพัฒนาการศึกษา	 (X	 =	 1.32)	 มีการน�าผลงานวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	 (X	 =	 1.20)																							

และมกีารตรวจสอบคณุภาพงานวิจยัทีจ่ดัท�ารายงานผลการวจิยัเรยีบร้อยแล้ว	(X	=	1.18)	และด้านความต้องการ

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(X	=	4.28)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยู่ในระดับมากที่สุด	1	ข้อ	คือ	มีระบบ

การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ท่ีท�างานด้านวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา	 (X	 =	 4.66)	 และอยู่ในระดับมาก	 5	 ข้อ											

เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 คือ	 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัยในเวทีระดับต่าง	 ๆ	 (X	 =	 4.25)	 มีการน�า								

ผลงานวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาองค์การ	 (X	 =	 4.22)	 ผลงานวิจัยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเล่ือนระดับต�าแหน่ง															

(X	 =	 4.21)	 มีการน�าผลงานวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	 (X	 =	 4.20)	 และมีระบบการยกย่อง																

เชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ท�างานด้านวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา	(X	=	4.13)		

	 	 1.4	 ข้อเสนอแนะอื่น	 ๆ	 พบว่า	 ครู	 และศึกษานิเทศก์	 ต้องการให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ด�าเนินการอบรมการท�าวิจัย	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 และจัดให้มีวิทยากรพ่ีเล้ียงการท�าวิจัยซ่ึงเป็นอาจารย์ระดับ

มหาวิทยาลัย	 และจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยให้มากขึ้น	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ควรจัดงบประมาณ

สนับสนุนการท�าวิจัย	 และจัดให้มีการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น	 ผู้บริหารการศึกษา	 ควรจัดให้มีพี่เล้ียงน�าพา								

ท�าวิจัย	และจัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะทุกปี	และบุคลากรทางการศึกษา	ควรให้ผู้บริหารช่วยสอนการท�างาน

วิจัย	และจัดประกวดผลงานเฉพาะเจ้าหน้าที่ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	

 2. การสร้างรูปแบบการส่งเสริมการวิจัยของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

	 	 ผลการวเิคราะห์การด�าเนนิการและความต้องการ	สามารถน�ามาสังเคราะห์	ตรวจสอบและปรับปรงุ

องค์ประกอบของรูปแบบการส่งเสริมการวิจัยของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 พบว่า	 1)	 ด้าน

ปัจจัยน�าเข้า	 มีจ�านวน	 7	 องค์ประกอบ	 คือ	 (1)	 ก�าหนดและแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติการส่งเสริมงานวิจัย											

ไว้อย่างชดัเจน	(2)	ก�าหนดโครงสร้างหน่วยงานด้านการบรหิารและส่งเสรมิงานวจิยัในเขตพ้ืนทีม่กีารมอบหมาย

งานให้ปฏิบัติอย่างชัดเจน	 (3)	 การสร้างแรงจูงใจที่หลากหลาย	 (4)	 การสร้างเครือข่ายการวิจัย	 (5)	 สนับสนุน

ทรัพยากรการวิจัย	(6)	ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการวิจัย	และ	(7)	แผนพัฒนาแผนกลยุทธ์	ด้านการ

วิจัย	2)	ด้านกระบวนการ	มีจ�านวน	4	องค์ประกอบ	คือ	(1)	การเสริมองค์ความรู้ด้านการวิจัย	(2)	สร้างระบบ	

พี่เลี้ยง	 (3)	 จัดให้มีผู ้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย	 และ	 (4)	 ระบบการนิเทศติดตามผล	 และ	 3)	 ด้านผลผลิต																																	

มี	 6	 องค์ประกอบ	 คือ	 (1)	 คุณภาพของงานวิจัย	 (2)	 ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ท�างานด้านวิจัย																

เพื่อพัฒนาการศึกษา	 (3)	 ผลงานวิจัยใช้พัฒนาบุคลากร	 (4)	 การเผยแพร่งานวิจัย	 (5)	 ผู้เรียนได้รับการพัฒนา	

และ	(6)	การน�าผลงานวิจัยมาใช้พัฒนาองค์กร	ดังภาพที่	1

 3. การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรปูแบบการส่งเสรมิการวจิยัของส�านักงาน

ภาพที่ 1		รูปแบบการส่งเสริมการวิจัยของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

การส่งเสริมการวิจัย	ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ ผลผลิต

1)	 ก�าหนดและแปลงนโยบาย	สู่การปฏิบัติ	

	 การส่งเสริมงานวิจัยไว้อย่างชัดเจน	

2)	 ก�าหนดโครงสร้างหน่วยงานด้านการ	 	

	 บริหารและส่งเสริมงานวิจัยในเขตพื้นที่

	 มีการมอบหมายงานให้ปฏิบัติ	

	 อย่างชัดเจน	

3)		การสร้างแรงจูงใจที่หลากหลาย	

4)		การสร้างเครือข่ายการวิจัย	

5)		สนับสนุนทรัพยากรการวิจัย	

6)		ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

	 ด�าเนินการวิจัย	

7)		แผนพัฒนา	แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย

1)		การเสริมองค์ความรู้													

	 ด้านการวิจัย

2)		สร้างระบบพี่เลี้ยง

3)		จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ																

	 ด้านการวิจัย

4)		ระบบการนิเทศ

	 ติดตามผล

1)		คุณภาพของงานวิจัย

2)		ระบบการยกย่องเชดิชเูกยีรติ

	 แก่ผู้ที่ท�างานด้านวิจัย

	 เพื่อพัฒนาการศึกษา

3)	 ผลงานวิจัยใช้พัฒนา																			

	 บุคลลากร

4)		การเผยแพร่งานวิจัย

5)		ผู้เรียนได้รับการพัฒนา

6)		การน�าผลงานวิจัยมาใช้

	 พัฒนาองค์การ

ข้อมูลป้อนกลับ
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

	 	 3.1	 ด้านปัจจัยน�าเข้า	 พบว่า	 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 4.63)																					

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยู่ในระดับมากที่สุด	6	ข้อ	เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	คือ	ก�าหนดและแปลง

นโยบายสู่การปฏิบัติการส่งเสริมงานวิจัยไว้อย่างชัดเจน	 และการสร้างแรงจูงใจที่หลากหลาย	 (X	 =	 4.80)																				

การสร้างเครือข่ายการวิจัย	 สนับสนุนทรัพยากรการวิจัย	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการวิจัย																		

และแผนพัฒนา	แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย	 (X	=	4.60)	และอยู่ในระดับมาก	คือ	ก�าหนดโครงสร้างหน่วยงาน	

ด้านการบริหาร	 และส่งเสริมงาวิจัยในเขตพื้นที่มีการมอบหมายงานให้ปฏิบัติอย่างชัดเจน	 (X	 =	 4.40)																				

และ	มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก	(X	=	4.51)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยู่ในระดับมากที่สุด	4	ข้อ	

เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 คือ	 การสร้างแรงจูงใจที่หลากหลาย	 (X	 =	 4.80)	 สนับสนุนทรัพยากรการวิจัย	

ก�าหนดหลักเกณฑ์	 และวิธีการด�าเนินการวิจัย	 และแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย	 (X	 =	 4.60)																				

และอยู่ในระดับมาก	 3	 ข้อ	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 คือ	 ก�าหนดโครงสร้างหน่วยงานด้านการบริหาร											

และส่งเสริมงาวิจัยในเขตพื้นท่ีมีการมอบหมายงานให้ปฏิบัติอย่างชัดเจน	 และการสร้างเครือข่ายการวิจัย												

(X	=	4.40)	และก�าหนดและแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติการส่งเสริมงานวิจัยไว้อย่างชัดเจน	(X	=	4.20)	

	 	 3.2	 ด้านกระบวนการ	 พบว่า	 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	 (X	 =	 4.55)										

เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	2	ข้อ	เรยีงล�าดับจากมากไปหาน้อย	คอื	จดัให้มผีูเ้ชีย่วชาญ

ด้านการวิจัย	 (X	 =	 4.80)	 และสร้างระบบพี่เลี้ยง	 (X	 =	 4.60)	 และ	 อยู่ในระดับมาก	 2	 ข้อ	 คือ	 การเสริม																

องค์ความรู้ด้านการวิจัย	 และระบบการนิเทศติดตามผล	 (X	 =	 4.40)	 และ	 มีความเป็นไปได้โดยภาพรวม																		

อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 (X	 =	 4.55)	 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 1	 ข้อ	 คือ	 จัดให้ม	ี															

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย	 (X	 =	 4.40)	 และอยู่ในระดับมาก	 3	 ข้อ	 คือ	 การเสริมองค์ความรู้ด้านการวิจัย																	

สร้างระบบพี่เลี้ยง	และระบบการนิเทศติดตามผล	(X	=	4.40)

	 	 3.3	 ด้านผลผลติ	พบว่า	โดยภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด	(X	=	4.53)	เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อ	พบว่า	อยู่ในระดับมากที่สุด	3	ข้อ		เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	คือ	ผลงานวิจัยใช้พัฒนาบุคลากร	

(X	 =	 4.80)	 ผู้เรียนได้รับการพัฒนา	 และผู้เรียนได้รับการพัฒนา	 (X	 =	 4.60)	 และอยู่ในระดับมาก	 4	 ข้อ																

เรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย	คอื	คณุภาพของงานวิจยั	และระบบการยกย่องเชดิชเูกยีรตแิก่ผูท้ีท่�างานด้านวจิยั

เพื่อพัฒนาการศึกษา	(X	=	4.40)	การเผยแพร่งานวิจัย	(X	=	4.20)	และการน�าผลงานวิจัยมาใช้พัฒนาองค์กร	

(X	=	4.00)		และ	มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก	(X	=	4.40)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยู่ในระดับมาก

ที่สุด	 2	 ข้อ	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 คือ	 ผลงานวิจัยใช้พัฒนาบุคลากร	 (X	 =	 4.80)	 และผู้เรียนได้รับ												

การพัฒนา	 (X	 =	 4.60)	 และอยู่ในระดับมาก	 4	 ข้อ	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 คือ	 คุณภาพของงานวิจัย														

และระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ท�างานด้านวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา	เท่ากัน	(X	=	4.40)	การเผยแพร่

งานวิจัย	(X	=	4.20)	และการน�าผลงานวิจัยมาใช้พัฒนาองค์การ	(X	=	4.00)		

อภิปรายผล  
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	 1.	 การด�าเนินการและความต้องการส่งเสริมการวิจัยของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	จ�าแนกเป็น							

การด�าเนนิการ	พบว่า	ด้านปัจจยัน�าเข้าโดยภาพรวมอยูใ่นระดับน้อย	ซึง่ข้อทีอ่ยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ	คอื	สนบัสนนุ

ทรัพยากรการวิจัย	 เช่น	 คน	 งบประมาณ	 สารสนเทศฯ	 ด้านกระบวนการโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด										

ซึ่งข้อที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด	 5	 ข้อคือ	 กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการวิจัยผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 อย่างหลากหลาย													

มีระบบการนิเทศติดตามผลความก้าวหน้าในการท�าวิจัย	 มีการจัดนักวิจัยพี่เลี้ยงช่วยเหลือ	 ร่วมคิดร่วมท�า															

การวิจัย	 มีการจัดผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการ	 แนะน�าปัญหา	 หัวข้อ	 ระเบียบวิธีวิจัย	 และมีการจัดหา	 ฝึกอบรม										

นักวิจัยที่มีความสามารถให้เป็นพี่เลี้ยง	และด้านผลผลิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด	ซึ่งมีข้อที่อยู่ในระดับ

น้อยที่สุดทุกข้อ	 คือ	 มีการน�าผลงานวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาองค์การ	 ผลงานวิจัยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเล่ือน

ระดบัต�าแหน่ง	ส่งเสรมิให้มกีารเผยแพร่งานวจิยัในเวทรีะดบัต่าง	ๆ 	มรีะบบการยกย่องเชิดชูเกียรตแิก่ผูท้ีท่�างาน

ด้านวิจัย	 เพื่อพัฒนาการศึกษา	 มีการน�าผลงานวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	 และมีการตรวจสอบ

คุณภาพงานวิจัยที่จัดท�ารายงานผลการวิจัยเรียบร้อยแล้ว	 และความต้องการ	 พบว่า	 ด้านปัจจัยน�าเข้า																				

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	ซ่ึงข้อทีอ่ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุม	ี4	ข้อคือ	มกีารสร้างแรงจงูใจทีห่ลากหลายเพือ่ส่งเสรมิ	

ให้บุคลากรท�าวิจัย	มีแผนพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษา	มีการก�าหนดหลักเกณฑ์	และวิธีการด�าเนิน

การวิจัย	 และมีการสร้างเครือข่ายการวิจัย	 ด้านกระบวนการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 ซึ่งมีข้อที่อยู่ใน

ระดับมากที่สุด	4	ข้อคือ	มีการจัดอบรม	สัมมนา	ความรู้ให้สามารถท�างานวิจัยทางการศึกษาได้	มีกิจกรรมการ

ให้ความรูด้้านการวจิยัผ่านสือ่ต่าง	ๆ 	อย่างหลากหลาย	และมกีารจดัผูเ้ชีย่วชาญ/นกัวชิาการ	แนะน�าปัญหาหวัข้อ	

ระเบียบวิธีวิจัย	 มีการจัดหา	 ฝึกอบรม	 นักวิจัยที่มีความสามารถให้เป็นพี่เล้ียง	 และด้านผลผลิตโดยภาพรวม									

อยู่ในระดับมาก	 ซึ่งมีข้อท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ	 มีระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ท�างานด้านวิจัย																

เพือ่พฒันาการศกึษา	ดงันัน้การสนบัสนุนส่งเสรมิและจดัหาอุปกรณ์เพือ่การวจิยั	จงึมคีวามส�าคญัต่อการส่งเสรมิ

การด�าเนินการวิจัยเพื่อสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพ	 ซึ่ง	 พรทิพย์	 เกยุรานนท์	 (2555,	 น.	 1)	 ได้กล่าวถึงปัญหาในการท�าวิจัยไว้ว่า	 ข้อผิดพลาด										

ในการวจิยัมหีลายประการเช่น	เขยีนความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาการวจิยัไม่ชดัเจน	ชือ่เรือ่งการวจิยั

ไม่ชดัเจน	วตัถปุระสงค์การวจิยั	กจิกรรมการให้ความรูด้้านการวจิยัผ่านสือ่ต่าง	ๆ 	อย่างหลากหลาย	มกีารจดัหา	

ฝึกอบรม	นกัวจิยัทีม่คีวามสามารถให้เป็นพีเ่ลีย้ง	มกีารจดัผูเ้ชีย่วชาญ/นกัวชิาการ	แนะน�าปัญหาหวัข้อ	ระเบยีบ

วิธีวิจัย	 มีการจัดนักวิจัยพ่ีเลี้ยงช่วยเหลือ	 ร่วมคิดร่วมท�าการวิจัย	 มีระบบการนิเทศติดตามผลความก้าวหน้า									

ในการท�าวิจัยและด้านผลผลิตในรายการคุณภาพของงานวิจัย	 ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ท�างาน											

ด้านวิจัย	 เพื่อพัฒนาการศึกษา	 ผลงานวิจัยใช้พัฒนาบุคลลากร	 การเผยแพร่งานวิจัย	 ผู้เรียนได้รับการพัฒนา						

และการน�าผลงานวิจัยมาใช้พัฒนาองค์การ	และ	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	(2553,	น.	40)	ที่ให้มีการ

ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาเพือ่สร้างองค์ความรูน้วตักรรม	และทรพัย์สนิทางปัญญา	พฒันาระบบบรหิารจดัการ

ความรูแ้ละสร้างกลไกการน�าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์	ด้วยเหตนุี	้ผูบ้รหิารและครจู�าเป็นต้องตระหนกัในความ

ส�าคัญและการใช้ประโยชน์	 จากการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซ่ึงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา							

ให้ได้	 มาตรฐานจ�าเป็นต้องอาศัยการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ	 ส่วนด้านกระบวนการ	 ประกอบด้วย								

มีการจัดอบรม	สัมมนา	ความรู้ให้สามารถท�างานวิจัยทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 2.	 การสร้างรูปแบบการส่งเสริมการวิจัยของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 โดยการ
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วิเคราะห์การด�าเนินการและความต้องการ	 สามารถน�ามาสังเคราะห์	 ตรวจสอบและปรับปรุงองค์ประกอบ										

ของรูปแบบการส่งเสริมการวิจัยของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	พบว่า	 1)	 ด้านปัจจัยน�าเข้า											

มีจ�านวน	 7	 องค์ประกอบ	 คือ	 (1)	 ก�าหนดและแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติการส่งเสริมงานวิจัยไว้อย่างชัดเจน										

(2)	 ก�าหนดโครงสร้างหน่วยงานด้านการบริหารและส่งเสริมงานวิจัยในเขตพื้นที่มีการมอบหมายงานให้ปฏิบัติ

อย่างชัดเจน	 (3)	 การสร้างแรงจูงใจท่ีหลากหลาย	 (4)	 การสร้างเครือข่ายการวิจัย	 (5)	 สนับสนุนทรัพยากร												

การวิจัย	 (6)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการวิจัย	 และ	 (7)	 แผนพัฒนา	 แผนกลยุทธ์	 ด้านการวิจัย											

2)	ด้านกระบวนการ	มีจ�านวน	4	องค์ประกอบ	คือ	(1)	การเสริมองค์ความรู้ด้านการวิจัย	(2)	สร้างระบบพี่เลี้ยง	

(3)	จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย	และ	(4)	ระบบการนิเทศติดตามผล	และ	3)	ด้านผลผลิต	มี	6	องค์ประกอบ	

คือ	 (1)	 คุณภาพของงานวิจัย	 (2)	 ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ท�างานด้านวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา													

(3)	ผลงานวิจัยใช้พัฒนาบุคลากร	(4)	การเผยแพร่งานวิจัย	(5)	ผู้เรียนได้รับการพัฒนา	และ	(6)	การน�าผลงาน

วิจัยมาใช้พัฒนาองค์กร	 สอดคล้องกับ	 จริยา	 เอียบสกุล	 (2553)	 ที่ได้ศึกษารูปแบบการส่งเสริมงานวิจัย																					

ในสถานศึกษา	 สรุปได้ว่า	 ตามรูปแบบการส่งเสริมงานวิจัยในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษาที่สร้างข้ึน	 ต้องมีคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยท�าหน้าที่วางแผน	 อ�านวยการด�าเนินงานและ															

แก้ปัญหาต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมหลัก	6	กิจกรรม	คือ	1)	ประชาสัมพันธ์และท�าฐานข้อมูลนักวิจัย	2)	จัดการ											

บ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพี่เล้ียง	 3)	 สนับสนุนปัจจัยการท�างานวิจัย	 4)	 จัดให้มีการพัฒนานักวิจัย										

และนักวิจัยพี่เล้ียงอย่างต่อเน่ือง	 5)	 จัดให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท�าหน้าที่กลั่นกรองผลงานวิจัย	 และ													

6)	 สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบและวิธีการต่าง	 ๆ	 ซึ่ง	 ประเสริฐ	 อินทร์รักษ์	 และคณะ	

(2555,	น.	1)	ได้สรปุองค์ประกอบของการส่งเสรมิการด�าเนนิงานเพือ่พฒันางานวจิยัในเขตพืน้ทีไ่ว้ว่า	ให้ส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาแต่งตัง้นกัวจิยัประจ�าเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	ส่งเสรมิเครอืข่ายวจิยัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

และสถานศกึษาทัว่ประเทศโดยเน้นการมส่ีวนร่วม	การส่งเสรมิเครอืข่ายการท�าวิจยัของสถานศกึษาในเขตพืน้ที่

โดยเน้นการมีส่วนร่วมการสื่อสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 สร้างเครือข่ายครูแกนน�าและพาครูท�าวิจัย	 ส่งเสริม

ความร่วมมือในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล										

ของการท�าวิจัยร่วมกัน	 และ	 สินธะวา	 คามดิษฐ์	 (2554)	 ที่ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการวิจัยในสถาบัน

อุดมศึกษาของเอกชนพบว่า	แนวทางที่สถาบันต่าง	ๆ	สามารถน�าไปประยุกต์ใช้	ให้เข้ากับบริบทของสถาบันคือ

ตัวแบบ	 มีนโยบาย	 (Policy)	 ที่ชัดเจน	 แผนงาน	 (Plan)	 ที่สอดคล้องกับนโยบายและสามารถน�าไปปฏิบัติได้												

มีบุคลากรวิจัย	 (Man)	 ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะผลิตผลงานวิจัยคุณภาพ	 	 มีงบประมาณ	 (Money)								

ที่เพียงพอและมีช่องทางแสวงหาจากภายนอก	มีทรัพยากรวิจัย	(Material)	ที่อ�านวยความสะดวกให้แก่นักวิจัย

และมีการบริหารจัดการ	(Management)	ที่มีระบบและคล่องตัวเพื่อขับเคลื่อนให้	การวิจัยบรรลุตามนโยบาย

ที่ตั้งไว้	

	 3.	 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการส่งเสริมการวิจัยของส�านักงาน					

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 พบว่า	 1)	 ด้านปัจจัยน�าเข้า	 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก																			

ซึง่ข้อทีอ่ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	6	ข้อคอื	ก�าหนดและแปลงนโยบายสูก่ารปฏบิตักิารส่งเสรมิงานวจิยัไว้อย่างชดัเจน	

และการสร้างแรงจูงใจทีห่ลากหลาย	การสร้างเครอืข่ายการวจิยั	สนบัสนนุทรพัยากรการวจิยั	ก�าหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการด�าเนินการวิจัย	 และแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย	 และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก										

ซึ่งข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด	 4	 ข้อคือ	 การสร้างแรงจูงใจที่หลากหลาย	 สนับสนุนทรัพยากรการวิจัย	 ก�าหนด						
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หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการวิจัย	 และแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย	 2)	 ด้านกระบวนการ	 พบว่า							

โดยภาพรวมมีควาเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	 ซึ่งมีข้อที่อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 2	 ข้อคือ	 จัดให้มีผู้เช่ียวชาญ

ด้านการวิจัย	และสร้างระบบพี่เลี้ยง	และ	3)	ด้านผลผลิต	พบว่า	โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด	 ซึ่งข้อที่อยู ่ในระดับมากท่ีสุด	 3	 ข้อคือ	 ผลงานวิจัยใช้พัฒนาบุคลากร	 และผู้เรียนได้รับการพัฒนา												

สอดคล้องกับ	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(2554,	น.	15)	คือการน�าผลวิจัยไปใช้พัฒนาตน	

พัฒนางาน	 พัฒนาองค์กร	 และสร้างเครือข่ายวิจัยนอกองค์กร	 จัดท�าส่ือประชาสัมพันธ์	 เพื่อสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์	 วิธีด�าเนินงานวิจัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	 ก�าหนด/ส่งเสริมให้บุคลากรน�ากระบวนการวิจัย										

มาใช้ในการปฏิบัติงานปกติ		

	 4.	 ข้อเสนอแนะอื่น	ๆ 	พบว่า	ครู	และศึกษานิเทศก์	ต้องการให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด�าเนินการ

อบรมการท�าวจิยั	โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	และจดัให้มวีทิยากรพีเ่ลีย้งการท�าวจิยัซึง่เป็นอาจารย์ระดบัมหาวทิยาลยั	

และจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยให้มากข้ึน	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการ								

ท�าวิจัย	 และจัดให้มีการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น	 ผู ้บริหารการศึกษา	 ควรจัดให้มีพี่เลี้ยงน�าพาท�าวิจัย																				

และจัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะทุกปี	 และบุคลากรทางการศึกษา	 ควรให้ผู้บริหารช่วยสอนการท�างานวิจัย									

และจัดประกวดผลงานเฉพาะเจ้าหน้าที่ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สอดคล้องกับ	Kenneth	

(1994,	pp.	4-6)	ได้ศกึษาการพฒันาครนูกัวจิยัในโรงเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลายของรัฐเพนซลิวาเนยีตอนเหนอื	

พบว่ามีบทสรุปเกี่ยวกับการวิจัยของครูที่สะท้อนถึงความคิดของผู้เข้าร่วมในประเด็นการวิจัยของครูถึงขั้นตอน

การพัฒนาบุคลากร	ใน	4	ประเด็น	ดังนี้	1)	การสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากฝ่ายบริหารที่ให้ความส�าคัญ

อย่างยิ่งต่อความพยายามท�าวิจัยของครู	 2)	 การพิจารณาความคิดเห็นโดยผู้เข้าร่วมว่าด้วยการวิจัยในประเด็น

การวิจัยในฐานะที่เป็นเครื่องมือพัฒนาวิชาชีพที่ได้ผล	3)	อุปสรรคที่เด่น	ๆ	2	อย่างต่องานวิจัยของครูคือ	เวลา

และทัศนคติ	 และ	 4)	 การส่งเสริมงานวิจัยของครูในโรงเรียนของรัฐเพนซิลวาเนียเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นส่ิงที่																

เป็นไปได้	อย่างไรก็ดีต้องท�าด้วยความสมัครใจ	ท�าเป็นระบบร่วมมือร่วมใจ	

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

	 ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุคน	ทกุฝ่าย	ควรมกีารวางแผนและก�าหนดกลยทุธ์ด้านการส่งเสรมิการวจิยั	มจีดัการ

ประชุมอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้รับทราบถึงข้อปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	และมีแนวทางในการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง		

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

	 ควรศกึษาประสทิธภิาพและการน�ารปูแบบการส่งเสรมิการวจิยัของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงานวิจัย	และขยายให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษา	
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