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กลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําการวิจัยในชั้นเรียน
สาํหรบัผูบรหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

ในเขตภาคเหนือตอนลาง*
Strategy to Empower Teachers to Conduct Classroom Action Research 

for School Administrators under the Office of the Basic Education 
Commission in the Lower Northern Area 

สุกัญญา  แชมชอย1**

1ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99  หมู 9  ตําบลทาโพธิ์  อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000

บทคัดยอ
  การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือพฒันากลยทุธการเสรมิสรางพลังอํานาจครูในการทาํวจิยัในช้ันเรียน

สาํหรบัผูบรหิารสถานศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาในเขตจังหวดัภาคเหนือตอนลาง 

เปนการวิจยัและพัฒนา ประกอบดวย 4 ขัน้ตอน ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาปจจัยทีส่งผลตอการทําวจิยัในช้ันเรยีน

ของครู เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู จากครู จํานวน 

293 คน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห   

ความถดถอยพหุคูณ ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดกลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน 

โดยการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน ขั้นตอนที่ 3 การนํากลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครู          

ในการทําวิจยัในช้ันเรียนไปทดลองใช โดยคัดเลือกกรณีศกึษาโรงเรียนท่ียนิดเีขารวมโครงการ  จาํนวน 4 โรงเรียน 

ศึกษาผลการทดลองใชโดยเปรียบเทียบพฤติกรรมครูในการทําวิจัยในช้ันเรียนกอนและหลังการทดลอง              

ใชกลยุทธ ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินกลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในช้ันเรียน                          

โดยการประเมนิความเปนไปไดในการนาํกลยทุธไปใชดวยแบบสอบถาม เกบ็รวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา 

จํานวน 215 คน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                       

  ผลการวิจัยพบวากลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับผูบริหาร           

สถานศกึษา ประกอบดวย 5 กลยทุธระดับนโยบาย ดงันี ้กลยทุธที ่1 สรางความตระหนกัในการทาํวจิยัในชัน้เรยีน 
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กลยุทธที่ 2 พัฒนาสมรรถนะครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการงานวิจัย               

ในช้ันเรียน กลยุทธที่ 4 ใชการจัดการความรูเปนฐานในการการขับเคล่ือนการวิจัยในช้ันเรียน กลยุทธที่ 5 

พัฒนาเครือขายการวิจัย   ในชัน้เรยีนกับหนวยงานภายนอก ผลการนาํกลยทุธไปทดลองใชพบวา  พฤติกรรมครู

กอนและหลังการใชกลยุทธมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและผลการประเมินความเปนไปได

ของการนํากลยุทธไปใชพบวากลยุทธทั้ง 5 มีผลการประเมินระดับมาก

คําสําคัญ
  กลยุทธ  การเสริมสรางพลังอํานาจ  วิจัยในชั้นเรียน  การบริหารสถานศึกษา 

Abstract
  This research aimed to develop an empowerment strategy to be used by administrators 

under the Office of the Basic Education Commission (OBEC) in the lower northern area of Thailand 

to facilitate teachers to conduct Classroom Action Research (CAR). The research methodology 

was a research and development which comprised four stages. The first stage was a survey study 

of factors that affected teachers on conducting CAR. In this stage, questionnaires collected from 

293 teachers were used.  The statistical data were analyzed by means, standard deviation and stepwise 

multiple regression analysis. In the second stage, empowerment strategies were drafted using the 

research results from the first stage. Group discussions among 12 experts were employed. The 

third stage was an implementation of the draft retrieved from the second stage to four schools as 

case studies and comparative teachers’ behavior on conducting CAR. The final stage was the 

evaluation of the possibility of the empowerment strategies. Questionnaires collected from 215 

administrators were used. The statistical data were analyzed by means and standard deviations. 

  The results indicated as follows; the empowerment strategies for OBEC school administrators 

used in facilitating teacher to conduct CAR consisted of 5 policy level strategies 1) Building awareness 

of conducting CAR 2) Developing CAR skills 3) Developing the CAR management system 4) Using 

Kknowledge Management based driven CAR 5) Developing CAR networking with the other school/

district/ university. The results indicated that teacher’s behavior to conduct CAR before and after 

empowerment was significantly different. The evaluation of strategies was at a high level of feasibility.
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บทนํา

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4                 

แนวทางการจดัการศกึษาทีใ่หความสาํคัญกบัการวจิยัในฐานะทีเ่ปนเครือ่งมอืสําคญัในการเรยีนรูและการพฒันา 

รวมทัง้มาตรฐานการศึกษาของชาติไดกาํหนดแนวการสรางสงัคมแหงการเรียนรู โดยการศึกษาวจิยั การสรางเสรมิ 

สนับสนุนแหลงเรียนรูและกลไกการเรียนรู โดยอาศัยความรวมมือจากภายในและภายนอกของสถานศึกษา 

ในการสรางกลไกการเรียนรูทุกประเภทเพื่อใหคนไทยเขาถึงแหลงเรียนรูและสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดจริง 

  นอกจากน้ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานซ่ึงเปนองคกรหลักที่เกี่ยวของกับการ              

จดัการศึกษาข้ันพืน้ฐานจึงไดกาํหนดมาตรฐานและตัวบงช้ี เพือ่ใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

โดยมีมาตรฐานและตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับการวิจัยไวในมาตรฐานท่ี 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนไดอยางมปีระสทิธภิาพและเนนผูเรยีนเปนสาํคญั ตวับงชีท้ี ่10.7 มกีารวจิยัเพ่ือพัฒนาการเรยีนรูของ

ผูเรียนและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน สอดคลองกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ      

การศึกษา (สมศ.) ซึ่งเปนองคกรหลักที่มีหนาที่ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดมาตรฐาน              

และเกณฑการพิจารณาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 

พ.ศ. 2553) ที่เกี่ยวของกับการวิจัยไวในมาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสทิธภิาพและเนนผูเรยีนเปนสาํคญั โดยมีเกณฑในการพิจารณาตามตัวบงช้ีนี ้คอื ครูมกีารวิจยัเพ่ือพัฒนา

สื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน

  โดยแนวคิดการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เปนการเปดโอกาสใหครูไดคนหา 

สะทอนผลการปฏิบัติ และการแปลความหมายของผลการวิจัยดวยตนเอง เปนการวิจัยที่ทําโดยครูผูสอน        

ในช้ันเรียน เพือ่แกไขปญหาท่ีเกดิขึน้ในช้ันเรียน และนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือสงเสริม

พัฒนาการผูเรียนใหดียิ่งขึ้น ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน เปนการวิจัยที่ตองทําอยางรวดเร็ว          

นําผลไปใชทันที และสะทอนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตางๆ ในชีวิตประจําวันของครู และเพ่ือนรวมงาน

ในโรงเรียนไดมีโอกาสวิพากษ อภิปราย  แลกเปลี่ยนเรียนรูในแนวทางปฏิบัติและผลที่เกิดข้ึนเพ่ือพัฒนา       

การเรียนรูทั้งของครูและผูเรียน (สุวิมล วองวาณิช, 2554) แตอยางไรก็ตามจากผลการศึกษาและขอคนพบ

ของนกัการศกึษาและนกัวชิาการหลายทาน ดงัเชน วภิาพร  นธิปิรีชานนท (2554) จติราภา  กณุฑลบตุร (2550)  

สุรศักดิ์  การุณ (2547)  ธีรวัฒน  ฆะราช (2546)  สุพรรณี   สินโพธ์ิ (2546)  และพรพิมาน วงษปตตา (2546) 

พบวา ครยูงัมปีญหาทีเ่กีย่วของกบัการทาํวจิยัในชัน้เรยีนอยู ไดแก 1) ทศันคติ ครูผูสอนบางสวนใหความสนใจ

เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนนอย 2) ความรู ความเขาใจ เชน ความรูในการทํางานวิจัย ขาดบุคลากรในการ

แนะนําขั้นตอน 3) เวลา เชน ภาระงานมาก ไมมีเวลาในการศึกษาวิจัย 4) งบประมาณ เชน ขาดการสนับสนุน

งบประมาณในการทําวิจัยในชั้นเรียน 5) แหลงศึกษาขอมูล เชน เอกสารอางอิงหาไดยากลําบากมากเพราะ

ขาดแหลงขอมูลหรือแหลงขอมูลอยูหางไกล วัสดุอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก เชน การใหบริการ

อินเทอรเน็ตเพื่อใชในการสืบคนขอมูลที่ยังไมเพียงพอ เปนตน 
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  ซึ่งสามารถสรุปปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในชั้นเรียนที่สําคัญดังนี้

  1. ปจจัยระดับบุคคล เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะภายนอกและคุณลักษณะภายใน 

ประกอบดวย 1) ปจจัยคุณลกัษณะสวนบุคคล ไดแก ดานคุณลกัษณะของครูนกัวิจยั ดานกระบวนการทํางาน 

และ   ดานความรูเกีย่วกับการทําวิจยัในช้ันเรียน 2) ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสมัฤทธ์ิ ไดแก ดานการเห็นประโยชน

ของการวิจัยในชั้นเรียน ดานการไดรับการยอมรับและดานความตองการกาวหนาในอาชีพ

  2. ปจจัยระดับองคการ เปนปจจัยที่สถานศึกษาสนับสนุนหรือสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของ  

ครู ประกอบดวย 1) ปจจัยบรรยากาศองคการ ไดแก ดานโครงสราง/นโยบายของสถานศึกษา และ                     

ดานบรรยากาศในการทําวิจัยในชั้นเรียน 2) ปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหาร ไดแก ดานงบประมาณ               

ดานแหลงศกึษาขอมลู ดานการอบรมและพฒันา ดานวสัดอุปุกรณ และสิง่อาํนวยความสะดวก และดานเวลา

  จากความสําคัญและปญหาในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูดังกลาวขางตนนับไดวาการวิจัย                

ในชั้นเรียนเปนพันธกิจที่สําคัญของสถานศึกษาที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองสงเสริมใหครูสามารถทําวิจัย    

ในชั้นเรียนควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหผู เรียน             

เกดิกระบวนการเรยีนรูใหเต็มตามศกัยภาพของแตละบคุคล รวมทัง้เปนการพฒันาวชิาชีพของตนเองใหมคีณุภาพ

ยิ่งขึ้น ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปนผูรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จะตองหากลยุทธในการสนับสนนุสงเสรมิใหครผููสอนสามารถทําวจิยัในช้ันเรยีนได รวมท้ังการนําผลการวิจยั

ไปใชในการปรับปรงุการจดัการเรียนรูและการพัฒนาประสทิธภิาพการจัดการเรียนรูของครู โดยการศึกษาคร้ังนี้

ใชแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) ของคอนเจอร และคารนันโก (Conger & Kanungo, 

1988, 474-475) โดยมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้

  ขัน้ที ่1 การหาสาเหตหุรอืเง่ือนไขทีน่าํไปสูภาวะไรอาํนาจ (Conditions Leading to a Psychological 

State of Powerlessness) เปนการวิเคราะหภาวะไรอํานาจของครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนวาเกิดจาก          

ปจจัยใด ทั้งปจจัยระดับบุคคล และปจจัยระดับองคการ

  ขั้นที่ 2 การเลือกเทคนิคและกลยุทธในการจัดการ (The Use of Managerial Strategies and 

Technique  Information to Subordinates) เปนการนําปญหาท่ีทําใหเกิดภาวะไรอํานาจของครูในการทํา

วิจัยในชั้นเรียนมาดําเนินการแกไข 

  ขั้นที่ 3 การชวยใหผูปฏิบัติเกิดการรับรูความสามารถของตนเอง (To Provide Self-Efficacy           

Information to Subordinates) เปนการสรางพลังอํานาจใหกับครูใหรูสึกวาตนเองมีศักยภาพเพียงพอใน       

การทําวิจัยในชั้นเรียน และสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนไดสําเร็จ 

  ขั้นที่ 4 ผลของการเสริมพลังอํานาจ (Results in Empowering Experience of Subordinates)                       

เมื่อผูบริหารสามารถขจัดปญหาที่กอใหเกิดความรูสึกไรพลังอํานาจของครูได โดยมีการใชกลยุทธตางๆ             

ทีจ่ะเสริมสรางพลังอาํนาจใหเกดิขึน้ในการทําวิจยัในช้ันเรยีน และชวยใหครเูกดิความตระหนักในความสามารถ

ของตน ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการควบคุมตนเอง
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  ขั้นที่ 5 พฤติกรรมที่เกิดขึ้น (Leading to Behavior to Accomplish Task Objective)                           

การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครทูีเ่กิดขึน้หลงัจากไดรบัการเสริมสรางพลงัอาํนาจจาก

ผูบริหาร

  จะเห็นไดวากระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจครูเปนกระบวนการท่ีเปนระบบและสอดคลองกับ

กระบวนการพัฒนากลยุทธ ดังนั้นดวยเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจประเด็นปญหาใน          

การทําวิจัยดังนี้ 1) ปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู คืออะไรบาง 2) กลยุทธในการเสริมสราง

พลังอํานาจครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมีอะไรบาง 3) ผลของการนํากลยุทธ                   

การเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนไปใชเปนอยางไร และ 4) ผลการประเมินกลยุทธ           

การเสริมสรางพลังอํานาจครูในการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับผูบริหารสถานศึกษาเปนอยางไร

วัตถุประสงค
  วัตถุประสงคหลัก

  เพือ่พฒันากลยทุธการเสรมิสรางพลงัอํานาจครใูนการทาํวจิยัในชัน้เรยีนสาํหรบัผูบริหารสถานศกึษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง

  วัตถุประสงคเฉพาะ

  1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง

  2. เพือ่กาํหนดกลยทุธการเสรมิสรางพลงัอาํนาจครูในการวจิยัในชัน้เรยีนสาํหรบัผูบรหิารสถานศกึษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง

  3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใชกลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับ      

ผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง

  4. เพือ่ประเมนิกลยทุธการเสรมิสรางพลงัอาํนาจครใูนการวจิยัในชัน้เรยีนสาํหรบัผูบรหิารสถานศกึษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง

วิธีการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ที่ผสมผสานระเบียบ

วธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ (Mixed Methodology) โดยผูวจิยัไดกาํหนดแนวทางในการศกึษาเปน 

2 ระยะ ดังนี้

  ระยะท่ี 1 การกําหนดกลยุทธ ประกอบดวย 2 ขั้นตอนดังนี้

  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู โดยการศึกษาเอกสารและ   

งานวจิยัทีเ่กีย่วของ  ประกอบดวย 1) แนวคดิเกีย่วกบัการทาํวจิยัในชัน้เรยีน 2) แนวคดิเกีย่วกบัการเสรมิสราง

พลงัอาํนาจ 3) แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ และ 4) เอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ เพือ่นาํมากําหนด
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ตัวแปรและพัฒนา กรอบแนวคิดในการวิจัย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  แบบสอบถามปจจัยที่สงผล                      

ตอการทาํวจิยัในชัน้เรียนของครู การเก็บรวบรวมขอมูลจากครสูงักดัสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา ประถมศกึษา

ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง จํานวน 293 คน ที่ไดจากการสุ มแบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใชใน                          

การวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การถดถอยพหุคูณ

  ขัน้ตอนท่ี 2 การกําหนดกลยทุธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทาํวจิยัในช้ันเรียนสําหรบัผูบริหาร         

สถานศกึษาสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาในเขตจงัหวดัภาคเหนอืตอนลาง โดยนาํขอมูลทีไ่ดจาก           

การศึกษาระยะที่ 1 มาใชประกอบการกําหนด (ราง) กลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยใน     

ชัน้เรียนสาํหรบัผูบรหิารสถานศกึษา  สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาในเขตจงัหวดัภาคเหนอืตอนลาง 

ดวยการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิจํานวน 12 คน 

  ระยะที่ 2 การทดลองใชและประเมินกลยุทธ 

  ขั้นตอนที่ 3 การนํากลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในช้ันเรียนสําหรับผูบริหาร               

สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลางไปทดลอง                       

ใชกับสถานศึกษาท่ีเปนกลุมทดลอง จํานวน 4 โรงเรียน โดยเลือกสถานศึกษาท่ียินดีใหความรวมมือ                                   

ในการดําเนนิการทดลองใชกลยทุธ ใชระยะเวลาในการทดลอง 1 ภาคเรียน โดยเก็บรวบรวมขอมลูจากการบันทกึ

ของผูบรหิารในคูมอืการเสริมสรางพลงัอาํนาจครูในการทําวจิยัในช้ันเรียน และแบบประเมินพฤติกรรมทาํวจิยั     

ในชั้นเรยีนกอนและหลังการใชกลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน

  ขั้นตอนที่ 4 ประเมินกลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับผูบริหาร             

สถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง โดยการประเมิน   

ความเปนไปไดในการนํากลยุทธไปใช เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากผูบริหารสถานศึกษา            

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนลาง  จํานวน 215 คน

ผลการวิจัย
  ผลการวิจัยระยะที่ 1

  1 ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่  

การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง

   ผลการวิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วของพบวา ปจจยัทีส่งผลตอการทําวจิยัในช้ันเรียน 

ประกอบดวย ปจจัยระดับบคุคล ไดแก ปจจัยคุณลักษณะลักษณะสวนบุคคล คือ คุณลักษณะของครูนักวิจัย 

(P
x1

) กระบวนการทํางาน (P
x2

) ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน (P
x3

) ปจจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ไดแก        

การเห็นประโยชนของการวิจัยในชั้นเรียน (M
x1

) การไดรับการยอมรับ (M
x2

) ความตองการกาวหนาในอาชีพ 

(M
x3

) ปจจยัระดับองคการ ไดแก โครงสรางและนโยบาย (O
x1

) บรรยากาศในการทาํวจิยัในชัน้เรยีน (O
x2

) และ

ปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ ไดแก งบประมาณ (S
x1

) แหลงศึกษาคนควาขอมูล 

(S
x2

) การอบรมและพัฒนา (S
x3

) วัสดุอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก (S
x4

) เวลา (S
x5

)
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ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธตอการทําวิจัยในชั้นเรียน (Y) ไดแก ความรูเกี่ยวกับ     

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (P
x3

) แหลงศึกษาคนควาขอมูล (S
x2

) และการอบรมและพัฒนา (S
x4

) และ        

ผลการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ พบวามีตัวแปรงบประมาณ (S
x1

) แหลงศึกษาคนควาขอมูล (S
x2

)            

และการอบรมและพัฒนา (S
x4

) ที่รวมกันพยากรณการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู เขียนสมการ

พยากรณไดดังนี้

  ในรูปคะแนนดิบ    Y = 3.838 + (-.578 )(S
x4

) + .935 (S
X1

) + (-.812)(S
X2

)

  ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = (-.222)(S
X4

) + .433 (S
X1

) + (-.321)(S
X2

)

  2. ผลการกําหนดกลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในช้ันเรียนสําหรับ     

ผูบรหิารสถานศึกษา  สงักัดสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง

   จากผลการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิในการกําหนดเปนกลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูใน         

การทําวิจัยในช้ันเรียนสําหรับผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในเขต

จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ประกอบดวย กลยุทธระดับนโยบาย 5 กลยุทธ กลยุทธระดับโครงการ 5 โครงการ 

และกลยุทธระดับกิจกรรม 5 กิจกรรม โดยกลยุทธที่ 1 และกลยุทธที่ 2 เปนกลยุทธที่เกี่ยวของกับฐานบุคคล 

กลยุทธที่ 3 และกลยุทธที่ 4 เปนกลยุทธที่เกี่ยวกับฐานองคกร และกลยุทธที่ 5 เปนกลยุทธที่เกี่ยวกับฐาน   

หนวยงานภายนอก ดงันี ้กลยทุธที ่1 สรางความตระหนกัในการทาํวจิยัในช้ันเรยีน กลยทุธที ่2 พฒันาสมรรถนะ

ครใูนการทําวิจยัในช้ันเรียน กลยุทธท่ี 3 พฒันาระบบการจัดการงานวิจยัในช้ันเรยีน กลยุทธที ่4 ใชการจัดการ

ความรูเปนฐานในการการขับเคลื่อนการวิจัยในชั้นเรียน กลยุทธที่ 5 พัฒนาเครือขายการวิจัยในชั้นเรียนกับ

หนวยงานภายนอก ดังแผนภาพที่ 1

 
 1:  

 

 1  
 2  

 3  
 4 

 

 5 
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  3. ผลการนํากลยุทธการเสริมสรางพลังอาํนาจครูในการทําวจิยัในช้ันเรยีนสําหรบัผูบรหิาร

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลางไป

ทดลองใช

   การนํากลยุทธการเสริมสรางพลังอาํนาจครูในการทําวจิยัในช้ันเรียนดังกลาวไปทดลองใชในคร้ังนี้           

ผูวจิยัไดเลอืกสถานศึกษาท่ีสมคัรใจเขารวมโครงการ  จาํนวน  4 โรงเรียน และไดศกึษาผลการดําเนินการนํากลยุทธ

ไปใช  จากการบนัทกึของผูบรหิารและผลการศกึษาพฤตกิรรมการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครกูอนและหลงัการ   

เสรมิสรางพลังอํานาจครูพบวา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ และในแตละโรงเรียนมีจํานวน

ผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น

  4. ผลการประเมินความเปนไปไดในการนํากลยุทธการเสริมสรางพลังอาํนาจครูในการทํา

วจิยัในช้ันเรียนสําหรับผูบรหิารสถานศึกษา  สงักดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขต

จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

   การประเมนิความเปนไปไดในการนาํกลยทุธการเสรมิสรางพลงัอาํนาจครใูนการทาํวจิยัในชัน้เรยีน

ไปใชโดยเก็บรวบรวมขอมลูจากผูบรหิาร  จาํนวน 215 คน พบวา แสดงคาเฉล่ีย (X  ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ของความเปนไปไดของกลยทุธกลยทุธเสรมิสรางพลงัอาํนาจครูในการทําวจิยัในช้ันเรียนสําหรับผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนลางโดยภาพรวมและ                

ทกุกลยทุธอยูในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีประเด็นที่จะอภิปรายดังตอไปน้ี

  1. ปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู พบวา มีปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในช้ันเรียน

ของครูประกอบดวย 2 องคประกอบหลัก คือ ปจจัยระดับบุคคลและปจจัยระดับองคกร สอดคลองกับ                 

ผลการศึกษาของ ธรีะวฒัน  ฆะราช (2546) และสพุรรณี  สนิโพธ์ิ (2546) ผูวจิยัไดทาํการวิเคราะหถดถอยพหุคณู

ของปจจยัดงักลาว พบวา ปจจยัระดบัองคการดานวสัดอุปุกรณและสิง่อาํนวยความสะดวก งบประมาณ และ

แหลงศกึษาขอมลูมผีลตอการทาํวจิยัในชัน้เรียนของคร ูสอดคลองกับอดุลย สนัน่เอือ้เม็งไธสง และ สนุทรพจน  

ดาํรงคพานชิย (2555) ทีพ่บวาตัวแปรวสัดุอปุกรณสาํหรบัการทาํวจิยั แหลงคนควาในการทําวจิยั แหลงเงินทนุ

ในการทําวิจัย เม่ือวิเคราะหถดถอยพหุคูณมีผลตอสมรรถนะการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูและสอดคลองกับ

ผลการสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญเพ่ือวิเคราะหสาเหตุหรือเงื่อนไขที่นําไปสูภาวะไรอํานาจในการทําวิจัย                   

ในช้ันเรียนของครู พบวา ดานงบประมาณ   ไดแก การขาดงบประมาณในการสนับสนนุ ไมมงีบประมาณในการจาง

วิทยากรที่มีความสามารถในดานงานวิจัยมาอบรมครู และไมมีงบประมาณในการสนับสนุนผูทําวิจัย               

ดานแหลงศึกษาขอมูล ไดแก เอกสารอางอิงหาไดยากลําบากมากเพราะขาดแหลงขอมูลหรือแหลงขอมูลอยู

หางไกล ดานวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก  การใหบริการอินทอรเน็ตแกครูสืบคนขอมูล       

ไมเพียงพอ ซึ่งปจจัยระดับองคกรที่สงผลตอการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูเปนสาเหตุหรือเงื่อนไขท่ีนําไปสู     
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ภาวะไรอาํนาจ (Conditions Leading to a Psychological State of   Powerlessness) นีส้อดคลองกบัแนวคิด

ของ Conger & Kanungo (1988) ที่นําเสนอภาวะไรอํานาจของผูปฏิบัติงานสามารถเกิดข้ึนไดจากปจจัย 

ปจจัยดานองคการ (Organizational Factors) ไดดวยเชนกัน

  2. กลยุทธการเสริมสรางพลังอาํนาจครูในการทําวิจยัในช้ันเรียน ในการกําหนดกลยุทธการเสริมสราง      

พลังอํานาจครูในการทาํวิจัยในชั้นเรียนสําหรับผูบริหารสถานศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดของ Conger &               

Kanungo (1988) ดังนี้

   2.1 การวิเคราะหสาเหตุหรือเง่ือนไขท่ีนําไปสูภาวะไรอํานาจ (Conditions Leading to a             

Psychological State of Powerlessness) โดยการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูดวย

การศึกษาเอกสาร   และงานวิจยัทีเ่กีย่วของ สามารถสรุปกลุมของปจจัยออกเปน ปจจัยระดับบคุคลและปจจัย

ระดับองคกร และ เมื่อวิเคราะหสาเหตุหรือเง่ือนไขท่ีนําไปสูภาวะไรอํานาจ เพื่อนํามากําหนดเปนกลยุทธ       

การเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวจิยัในช้ันเรียนแลว พบวามเีง่ือนไขของหนวยงานท่ีเกีย่วของภายนอก

ที่เขามามีบทบาทสําคัญที่ทําใหครูสามารถทําวิจัยในช้ันเรียนได ผูวิจัยจึงนํามาเขียนเปนแผนภาพท่ี 1             

สรุปความสัมพันธขององคประกอบสําคัญที่จะนําไปสรางเปนกลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูใน                

การทําวิจัยในชั้นเรียน ประกอบดวยดวย 3 ฐาน คือ 1) ฐานองคกร 2) ฐานหนวยงานภายนอก ซึ่งทั้ง 2 ฐานนี้             

เปนเหมือนปจจัยสนับสนุนฐาน 3) ฐานบุคคล คือ ครู นั่นเอง 

   2. 2 กลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน ขั้นตอนนี้เปนการนําปญหา

หรอืสาเหตทุีท่าํใหเกดิภาวะไรอาํนาจของครมูาดาํเนนิการแกไข โดยกําหนดเปนกลยทุธประกอบดวย กลยทุธ

ระดับนโยบาย 5 กลยุทธ กลยุทธระดับโครงการ 5 โครงการ และกลยุทธระดับกิจกรรม 5 กิจกรรม โดยกลยุทธ

ที่ 1 และกลยุทธที่ 2 เปนกลยุทธที่เกี่ยวของกับฐานบุคคล กลยุทธที่ 3 และกลยุทธที่ 4 เปนกลยุทธที่เกี่ยวกับ

ฐานองคกร และกลยุทธที่ 5 เปนกลยุทธที่เกี่ยวกับฐานหนวยงานภายนอก ดังนี้ 

    กลยทุธที ่1 สรางความตระหนกัในการทาํวจิยัในชัน้เรยีน เปนกลยทุธทีใ่ชเตรยีมความพรอม

ใหกับครู โดยใหครูเห็นคุณคาและความสําคัญในการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือใชในการพัฒนาผูเรียนและ           

ใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student Center) 

เพื่อมุงเนนการแกปญหาผูเรียนเปนรายบุคคลซึ่งสอดคลองกับสภาพปญหาที่สํานักงานรับรองมาตรฐาน       

และประเมนิคณุภาพทางการศกึษา (2555) ทีก่ลาววา ครสูวนใหญยงัไมมคีวามรูเกีย่วกบักระบวนการทาํวจิยั

ในชั้นเรียน ไมเห็นความสําคัญของการทําวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และแกปญหาตางๆ        

จึงทําใหครูเกิดทัศนคติดานลบในการทําวิจัยในชั้นเรียน ดังนั้นสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูไดทําวิจัย               

ในชั้นเรียน มีการสงเสริมพัฒนากระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูใหมากยิ่งขึ้น เพราะการวิจัยถือไดวา    

มีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและการพัฒนาความรูที่มีเหตุผล และมี      

ความนาเชื่อถือตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนดไวและเปนไปตามพันธกิจเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

ที่แทจริง ดังที่ Hine & Lavery (2014) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียนเปนกระบวนการท่ีมีคุณคาในการพัฒนา

วิชาชีพของครู 
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    กลยุทธที่ 2 พัฒนาสมรรถนะครูในการทําวิจัยในช้ันเรียน Rust (2009) ไดศึกษาพบวา       

การพัฒนาครูโดยการบรรยายไมสามารถเชื่อมโยงความรูไปสูการปฏิบัติได และน่ันคือขอผิดพลาดของ           

การขาดความเขาใจเก่ียวกับการเรียนรูของครู  ดงันัน้การอบรมปฏิบตักิารในสถานศึกษาซ่ึงเปนขอคนพบหน่ึง

ของผลการวิจัย ซึ่งเปนแนวทางท่ีใชไดผลดี โดยเฉพาะในกรณีศึกษาที่ผูบริหารเปนวิทยากรเอง นอกจากจะ

เปนการพัฒนาความรู  ความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนใหกับครูแลว ยังเปนการกํากับติดตาม และ

กระตุนใหครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สอดคลองกับผลการวิจัยของบุญยาพร ฉิมพลอย (2545)                     

ทีพ่บวา  ผูบรหิารสถานศึกษามีสวนสาํคัญในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทําวจิยัในช้ันเรยีนและ นลนิ ี วารี 

(2545) พบวาผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการเสริมสรางสมรรถนะการทําในชั้นเรียน เพราะ           

ครูตองการใหผูบริหารสงเสริมและสนับสนุน อํานวยความสะดวกใหอยางจริงจัง และตองการใหเปน                      

ผูที่สามารถใหคําปรึกษาและแนะแนวทางในการทําวิจัยในชั้นเรียนใหได 

    กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยในโรงเรียนดังที่ Holter & Frabutt (2012)          

ทีเ่สนอแนะวา การวิจยัปฏบิตักิารทางการศึกษาเปนกระบวนการท่ีเปนระบบ ดงันัน้หากมีการจัดการงานวิจยั

อยางเปนระบบทั้งปจจัยนําเขา คือ การสนับสนุนทรัพยากร เงินทุนหรือวัสดุอุปกรณในการทําวิจัยในชั้นเรียน 

กระบวนการ คือ  การสงเสริมกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูใหเปนงานประจํา กําหนดแนวทางการ   

ทําวิจัยในชั้นเรียนแบบงายๆ ไมเนนการทําเอกสาร แตมุงเนนการหาแนวทางในการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 

รวมท้ังการลดภาระงานเอกสารอ่ืนๆ เพ่ือใหครูมีเวลาในการทําวิจัยในช้ันเรียน โดยผลผลิตที่ไดก็จะเปน           

งานวิจัยที่เกิดจากแกปญหาการเรียนการสอนในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนนั่นเอง

    กลยุทธที่ 4 ใชการจัดการความรู (KM) เปนฐานในการขับเคลื่อนการทําวิจัยในชั้นเรียน    

โดยการนําแนวคิดความรวมมือรวมใจ (Collaborative Approach) มาเปนแนวทางในการทําวิจัยในชั้นเรียน

ของครู (Hine, 2013)  ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธระดับกิจกรรมทั้งการจัดระบบพี่เล้ียงในการใหคําปรึกษาครู    

ในการทําวิจัยในชั้นเรียน การจับคูหรือทีมขนาดเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในการทําวิจัยในชั้นเรียน                

ในการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางการแกไขปญหาการเรียนการสอนของนักเรียนรวมกัน            

สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกันในโรงเรียน ดังที่ Holter & Frabutt (2012) ไดเสนอแนะวาการวิจัย

ปฏิบัติการทางการศึกษาควรขับเคลื่อนดวยนักปฏิบัติและการมีสวนรวม 

    กลยุทธที่ 5 พัฒนาเครือขายการวิจัยการในช้ันเรียนกับหนวยงานภายนอก โดยการพัฒนา

เครอืขายการวจิยัระหวางโรงเรยีนทีส่งักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และมหาวทิยาลยั

ในทองถิ่น เพื่อใหความรูและคําปรึกษาเร่ืองการทําวิจัยในช้ันเรียนใหกับครู รวมท้ังการจัดเวทีนําเสนอ                

ผลการวิจัยในชั้นเรียนใหกับครู (Symposium) เพื่อใหครูไดมีโอกาสเผยแพรงงานวิจัย และแลกเปล่ียนเรียนรู     

ในวงกวางข้ึน ตลอดจนเสริมสรางความม่ันใจในการทําวิจัยในช้ันเรียนใหกับครูอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ        

วิภาพร  นิธีปรีชานันท (2554) ที่ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการ         

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พบวาองคประกอบพื้นฐานหน่ึงที่สําคัญในการทําวิจัยในช้ันเรียนคือ การประสาน/   

สรางเครือขายวิจัยและการมีสวนรวมกับหนวยงานตาง ๆ นั่นเอง
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  3. ผลการเสริมสรางพลังอาํนาจใหกบัผูปฏบิตังิานรูสกึวาตนเองมีศกัยภาพเพียงพอตอความรับผดิชอบ

งานที่ปฏิบัติอยู และสามารถทํางานนั้นไดสําเร็จ ผูวิจัยไดดําเนินการนํากลยุทธดังกลาวไปใหผูบริหาร          

สถานศกึษาทีเ่ปนกรณศีกึษาในครัง้นีท้ดลองนาํกลยุทธดงักลาวไปใช พบวา ผูบริหารสถานศกึษาทัง้ 4 โรงเรียน

ไดนํากลยุทธไปใชเปนแนวทางและไดมีการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับสภาพครูของแตละ

โรงเรียน เชน  กรณีศึกษาที่ 1 ครูมีความพรอมและมีการทํางานเปนทีมที่ดี ผูบริหารจงึใชการกระตุนทางอา

รมณโดยใชกิจกรรมปวณาตน ทําใหครูไดมีโอกาสเปดใจในการทํางานรวมกันวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหตน

เกิดความผิดพลาดในการทํางานที่ผานมาและใหอภัยซึ่งกันและกัน แลวเริ่มตนทํางานดวยกันตอไป เพื่อไป           

สูเปาหมายท่ีกําหนดไวรวมกัน โดยการเสริมแรงทางบวก คือ การใหรางวัลโดยการพาไปทัศนศึกษาดูงาน     

ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน เปนตน กรณีศึกษาที่ 2 ครูมีความศรัทธาในความสามารถของผูบริหาร 

ซึ่งเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถทางดานการวิจัย และเปนแบบอยางที่ดีใหกับครูได จึงทําใหสามารถ

ถายทอดความรู นิเทศ กํากับ การดําเนินการทําวิจัยไดเปนอยางดี และกรณีศึกษาที่ 3 และ 4 ผูบริหาร         

สถานศึกษามีคุณลักษณะเปนผูใฝรู และมีความสนิทสนมเปนกันเองกับครูทั้งโรงเรียน สามารถพูดคุยกันได            

อยางใกลชดิจงึงายทีจ่ะชกัจงูไปสูเปาหมายทีเ่ปนประโยชนของผูเรยีน ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิการเสรมิสราง

พลังอํานาจของ Conger & Kanungo (1988) ที่ไดนําเสนอไว คือ การกระตุนทางอารมณ (Emotional 

Arousal) การไปสูเปาหมาย (Enactive Attainment) การเรียนรูจากประสบการณของผูอื่น (Vicarious          

Experience) การจูงใจดวยวาจา (Verbal Persuasion) 

   สาํหรบัผลของการเสรมิสรางพลงัอาํนาจ (Results in Empowering Experience of Subordinates)             

เม่ือผูบริหารสามารถขจัดปจจัยท่ีกอใหเกิดความรูสึกไรพลังอํานาจของผูปฏิบัติงานได โดยมีการใชกลยุทธ

ตางๆ  ที่จะเสริมสรางพลังอํานาจใหเกิดขึ้นในงานและการชวยใหผูปฏิบัติรับรูถึงสมรรถนะในตน จะชวย         

ใหผู ปฏิบัติมีความแข็งแกรง (Strengthening of Effort) มีความคาดหวังในผลการปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น                      

(Performance Expectancy) และเชื่อวาตนเองมีความสามารถ (Belief in Personal Efficacy) ในการทํางาน

ใหสําเร็จ (Conger & Kanungo, 1988) เมื่อการเสริมสรางพลังอํานาจกอใหเกิดพลังในตัวผูปฏิบัติแลว           

ผลของการเสริมสรางพลงัอาํนาจยงัทาํใหเกดิการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมของผูปฏิบตังิาน โดยศกึษาพฤตกิรรม

การทําวิจัยในชั้นเรียนของครูที่พบวามีความแตกตางกัน แตสิ่งที่สําคัญกวาขอคนพบของการวิจัยครั้งนี้              

ก็คือ การทําใหเกิดความยั่งยืนของพฤติกรรมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจะตองหา

แนวทางเพื่อที่จะทําใหพฤติกรรมดังกลาวกลายเปนวัฒนธรรมองคกร นั่นคือวัฒนธรรมการวิจัยในชั้นเรียน   

เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนนั่นเองดังที่   Schrum & Levin  (2009, 44) ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมของโรงเรียนที่มีความซับซอนและมีความทาทายหลายๆ เหตุผล โดยผูบริหารโรงเรียนคงจะตอง   

เร่ิมตนที่ตัวเองกอน แลวคอยผลักดันใหครูใหการยอมรับโดยการเปล่ียนแปลงใดๆ ขององคการก็ตาม      

สามารถออกเปน 2 ระดับ ไดแก 1) ระดับบุคคล และ 2) ระดับองคกร เมื่อทําใหครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม    

ในการทําวิจัยในชั้นเรียนไดแลว สิ่งที่ทาทายในลําดับตอไปก็คือ ทําใหเกิดเปนวัฒนธรรมของโรงเรียนนั่นเอง
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สรุป
  กลยทุธการเสรมิสรางพลงัอาํนาจครูในการทาํวจิยัในชัน้เรยีนครัง้นี ้เปนกลยทุธทีพ่ฒันากลยุทธทัว่ไป          

โดยใชขอมูลในภาพรวมเพ่ือนํามาวิเคราะหสาเหตุของปญหาการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู จึงทําใหโรงเรียน

ตางๆ สามารถนาํไปใชเปนแนวทางในการเสรมิสรางพลงัอาํนาจครใูนการทาํวจิยัในช้ันเรียน โดยปรบัใหเหมาะ

กับบริบทของโรงเรียนของตนได โดยเฉพาะกลยุทธระดับกิจกรรม นอกจากนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาควรเปนหนวยงานกลางในการประสานความรวมมือในการพัฒนาเครือขายการวิจัยระหวาง

โรงเรียนและโรงเรียน และโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 

  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้

  1. การศึกษาคร้ังน้ีเปนกระบวนการวิจัยและพัฒนากลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูสําหรับ       

ผูบริหาร ซึ่งกลยุทธดังกลาวหากมีการนําไปทําการศึกษาตอโดยใชการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม                

โดยสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัด หรือกลุมโรงเรียน หรือ การวิจัยสถาบันโดยผูบริหาร               

สถานศึกษา เพือ่นาํผลการพัฒนากลยุทธเหลาน้ีลงไปสูการปฏิบตั ิและปรับใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

ครู และนักเรียน

  2. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษากระบวนการที่ทําใหการวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยปฏิบัติการเปน

วัฒนธรรมขององคกร หรือวัฒนธรรมการวิจัยของโรงเรียน ที่และศึกษาตัวชี้วัดองคกรแหงการวิจัยเพื่อใชเปน

เคร่ืองมือในการประเมินวาโรงเรียนไดมีกระบวนการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานจนเกิดเปนวัฒนธรรมการวิจัย

ที่ยั่งยืนตอไป
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