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Abstract

  The purpose of this research was to study influence of factors affecting effective the model of research  

culture development through empowerment approach in secondary school, building the model of development of 

research culture through empowerment approach in secondary school. The sample consisted of 625 teachers in 

secondary school in Chachoengsao, province for survey and 17 directors and staffs in two schools with scholarly 

works who have excellence of innovation or best practices in two schools for interview. The research instrument 

included the questionnaire in development of research culture through empowerment approach in secondary school. 

The statistics used included basis statistical analysis program, the causal relationship model through LISREL 8.72 and 

the content analysis was also used. 

   The results indicated that the influence of factors affecting effective the research culture in secondary school. 

The result also showed that researcher context, and instruction affecting effective direct to the research culture. The 

researcher context and instruction affecting effective direct to researcher. The model of development of research 

culture through empowerment approach in secondary was developed research skill of teachers, the atmosphere 

that conducive to research and research budget. It indicated that the model of development of research culture 

through empowerment approach was effective developing in secondary school at both the individual and organiza-

tion level and it was made personal and organization change.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมวิจัยตามแนวคิดแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจ 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และสร้างรูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยตามแนวคิดแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

กลุม่ตวัอย่างทีศ่กึษา ได้แก่ บคุลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดัฉะเชงิเทรา จ�านวน 625 คน และในระยะสดุท้าย ได้แก่ 

ผู้บริหารและคณะบุคลากรโรงเรียนท่ีมีผลงานวิชาการ นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จ�านวน 2 โรงเรียน รวมผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังสิ้น  

17 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามการพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยตามแนวคิดแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูในการวเิคราะห์ค่าสถติพิืน้ฐาน โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.72 เพ่ือวเิคราะห์โมเดลปัจจยัเชงิสาเหตุ

และการวิเคราะห์เนื้อหา

  ผลการวิจัยปรากฏว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยตามแนวคิดแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจในโรงเรียน

มัธยมศึกษา พบว่า นักวิจัย บริบทของการวิจัย และหน่วยวิจัย มีอิทธิพลทางตรงต่อวัฒนธรรมวิจัย ทั้งนี้บริบทของการวิจัย และหน่วยวิจัย 

ยังมีอิทธิพลทางตรงต่อนักวิจัย โดยรูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยตามแนวคิดแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจในโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่ 
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ

ที่แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24(5) ระบุให้ผู้สอน

ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และมาตรา 30 ให้

ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้

เรียนในแต่ละระดับการศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเน้นการพัฒนาคนเป็น

ศนูย์กลาง นอกจากนีก้ารปฏริปูการศกึษาในทศวรรษที ่2 ได้เน้นให้

มีการพัฒนา 4 ด้าน คือ ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคใหม่ 

พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่ง 

เรียนรู ้ยุคใหม่และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่ 

สอดคล้องกับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติท่ีก�าหนดวิสัย

ทัศน์ด้านการวิจัยในภาพรวมของประเทศ คือ “ประเทศไทยมีการ

วิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท่ีสมดุลย่ังยืน” โดยมุ่งเน้นพัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น 

และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาคือ  

การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาสังคม พัฒนา

ด้านวิทยาการทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการความรู ้  

ผลงานวจิยั ทรพัยากรและภมูปัิญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์

ด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่าง 

มีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” จึงเป็นบทบาทและภารกิจ 

เก่ียวกบัการจดัและส่งเสรมิการศกึษาขัน้พืน้ฐานในการส่งเสรมิการ

จัดการศึกษาการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย เพื่อแสวงหาองค์ความรู้

ใหม่ๆ เนือ่งจากการวิจยัเป็นกระบวนการแสวงหาความรูว้ธิหีนึง่ทีม่ี

ลักษณะเป็นระบบ และเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะเป็น

แนวทางที่จะพัฒนาการศึกษา โดยกระบวนการวิจัย จะท�าให้เกิด

การยกระดับความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในจัดการเรียนรู้ 

การวจิยัอย่างต่อเนือ่งจนเกดิเป็นวฒันธรรมการวจิยั เป็นวฒันธรรม

องค์การ ที่แสดงวิถีชีวิตของกลุ่มคนในองค์การหน่ึงๆ ท่ีประพฤติ

ปฏิบตักัินอย่างต่อเนือ่งจนกลายเป็นลกัษณะเฉพาะของกลุม่คนนัน้ๆ 

และเป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะท�าให้องค์การด�าเนินอย่างราบรื่นและ

ยั่งยืน (เทียนชัย ไชยเศรษฐ, 2552.) มีวัฒนธรรมองค์กรแสดง

พฤติกรรมประจ�าวันของสมาชิกภายในองค์กร ก�าหนดพฤติกรรม 

เสริมแรงความเชื่อร่วมกัน และกระตุ้นให้สมาชิกใช้ความพยายาม

การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อส่งเสริมให้มีการท�าวิจัยอย่างต่อเน่ือง การสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการท�าวิจัย และการส่งเสริมสนับสนุนจาก

โรงเรยีนในด้านทรพัยากรการวจิยัครัง้นีแ้สดงให้เหน็ว่ารปูแบบการพฒันาวฒันธรรมวจิยัตามแนวคดิแบบเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในโรงเรยีน

มัธยมศึกษาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและองค์กร

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัย เสริมสร้างพลังอ�านาจ

อย่างเต็มที่เพื่อจะบรรลุเป้าหมายขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพใน

การด�าเนินกิจการขององค์กร เสริมสร้างความผูกพันให้กับสมาชิก

ขององค์กร ก�าหนดกรอบระเบยีบแบบแผนในการปฏบิตัร่ิวมกนัของ

สมาชิก ท�าให้เกิดเอกลักษณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกใน

องค์กร และยังส่งผลถึงเสถียรภาพขององค์กรท�าให้เกิดภาพลักษณ์

ที่ดี เป็นที่ยอมรับแก่สังคมทั่วไป (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2549) 

องค์กรต้องมวีฒันธรรมภายในแห่งความไว้เนือ้เชือ่ใจ และให้เกยีรติ

กัน เคารพในสิทธิและความคิดของผู้ร่วมงานในทุกระดับ การเรียน

รู้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเรื่อง ผู้บริหารระดับสูงต้องมีความเชื่อ 

ในคุณค่าของคนและความรู้ที่มีในองค์กร ซ่ึงจะต้องจัดระบบการ

เสริมสร้างพลังอ�านาจเข้าสู ่กระบวนการที่ท�าให้เกิดการพัฒนา 

การวจิยั นอกจากนีบ้คุคลยงัมคีวามต้องการพฒันาศกัยภาพ ปัญญา 

ทักษะความสามารถในการท�างานทุกด้าน รวมถึงความสัมพันธ์  

และต้องการตอบสนองในการสร้างสรรค์การท�างานทีเ่กดิประโยชน์ 

(Sergiovenni T.J., 1998) ซ่ึงเท่ากับว่าบุคคลต่างต้องการเป็น 

ผู้มีพลังอ�านาจในการท�างาน บุคคลที่เสริมการท�างานในตนเอง  

จะมีความสามารถในการควบคุมหรือจัดการกับสถานการณ์ในการ

แก้ปัญหาต่างๆ ทีเ่ป็นอปุสรรคได้ด้วยตนเอง มีความพงึพอใจในการ

ท�างานของตน พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น เป็นผู้ที่เห็น

คุณค่าของตนเอง ยอมรับนับถือผู้อื่น และท�างานอย่างมีเป้าหมาย 

(Gibson, 1993) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคนในองค์การ ผู้บังคับ

บัญชาได้รับประโยชน์จากการท�างานที่บรรลุเป้าหมาย และได้รับ 

ผลงานท่ีมีคุณภาพ ผู้ร่วมงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของงานมากขึ้น  

มีความรับผิดชอบต่อผลส�าเร็จของงาน เพิ่มความมั่นใจในการ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างรวดเร็วและ 

มีคุณภาพมากขึ้น (Smith, 1996) สอดคล้องกับการศึกษาของ  

จารวุรรณ ศลิปรตัน์ (2548) พบว่า ศกัยภาพการเป็นนกัวจิยัของครู 

ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระเบยีบวธิวีจิยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน การคดิ ด้านการรู้จักและเข้าใจ

ตนเอง การจัดการเรียนการสอน และการสื่อสาร รูปแบบเสริมพลัง

การท�างาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัย คือ ส่งเสริมให้ครู

รู ้จักและเข้าใจตนเอง ส่งเสริมให้ครูสร้างทีมและท�างานเป็นทีม 

ส่งเสริมให้ครูเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยการลงมือท�าวิจัยปฏิบัติ
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การในชั้นเรียนด้วยตนเอง และส่งเสริมให้ครูสะท้อนคิดการเรียนรู้
ของตนเอง แต่กระบวนการวิจัยปฏิบัติการไม่ได้แยกครูออกมาจาก
การวิจัยเนื่องจากผู้วิจัยต้องเกี่ยวข้องในการท�างานของตนเองและ 
ผู้อื่นตลอดเวลา การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
จึงเป็นการเพิ่มภาระงานของครูมากขึ้นจากการท�างานปกติ  
โดยเฉพาะในช่วงแรกของการวิจัยที่ครูนักวิจัยต้องวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและก�าหนดแนวทางการแก้ไข เพือ่ให้การท�าวจัิยไม่เป็นภาระ
ส�าหรับครูมากเกินไป ต้องมีการออกแบบการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรยีนการสอนให้มากทีส่ดุ กลุม่คนทีเ่กีย่วข้องในการท�างาน
จึงประกอบด้วยบุคลากรภายในท่ีท�าการประเมินผลด้วยตนเอง  
และบุคคลภาย นอกที่ท�าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะหรือผู้อ�านวยความ
สะดวกในการประเมิน (facilitator) ท้ังน้ีขึ้นอยู ่กับศักยภาพ 
ของบุคลากรภายในว่าต้องการความช่วยเหลือในระดับใด (สุวิมล 
ว่องวาณิช, 2543) 

  จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
พัฒนาวัฒนธรรมการวิจัย ตามแนวคิดการเสริมพลังอ�านาจใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการในการ 
เรยีนรูแ้ละการท�าวจัิยท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับการปฏบิตังิานจรงิๆ 
ของครู และเพื่อดึงดูดความสนใจและความอยากรู้อยากเรียนของ
ครู รวมทั้งเพิ่มความสามารถครูในการน�าความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพือ่ศกึษาปัจจัยเชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลต่อวฒันธรรมวจิยั
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
  2. เพือ่ศกึษารปูแบบการพฒันาวฒันธรรมวจิยัตามแนวคิด

แบบเสริมสร้างพลังอ�านาจในโรงเรียนมัธยมศึกษา

สมมติฐานของการวิจัย
 โมเดลปัจจยัเชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลต่อวฒันธรรมวจิยัในโรงเรยีนมธัยมศกึษา ตามสมมตฐิาน มคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ 

ดังภาพที่ 1

บริบทของ
การวิจัย

วฒันธรรมวิจยั

ความรอบรู้ในการวิเคราะห์การวิจัย 

ศูนย์ข้อมูลพื้นฐาน 

งบประมาณ พฤติกรรมการวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

ความรอบรู้ในเชิงทฤษฎี 

นโยบายองค์กร

ความสามารถในการถ่ายทอดการวิจัย 

คณะวิจัย/ทีมที่ปรึกษา ความเชื่อและค่านิยมการวิจัย

การบริหารจัดการ

ความก้าวหน้าทางวิชาการ

ทัศนคติต่อการวิจัย

ทัศนคติต่อการวิจัย บรรทัดฐานการวิจัย

ความต้องการงานวิจัย

ช่องทางการสื่อสารเผยแพร่

บรรยากาศทางวิชาการ

นักวิจัย
 

หน่วยวิจัย

ภาพที่ 1 รปูแบบโมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลต่อวฒันธรรมวจิยัตามแนวคิดแนวคิดวฒันธรรมวจิยัของนงลักษณ์ วริชัชยั (2555)  
   ไมเคิล แพรทและคณะ (Michael Pratt, et al, 1999) 
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ขอบเขตการวิจัย
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษารูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรม

วิจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรก

ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน

มัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาใน

จังหวัดฉะเชิงเทราจ�านวน 625 คน ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปร

เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมวิจัยได้แก่ปัจจัยด้านนักวิจัย 

ปัจจยัด้านหน่วยวจิยัและปัจจยัด้านบริบทของการวจิยั และตวัแปร

ตามได้แก่วัฒนธรรมวิจัย ในระยะสุดท้ายศึกษารูปแบบการพัฒนา

วัฒนธรรมวิจัยตามแนวคิดแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจในโรงเรียน

มัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน  

17 คน ทั้งนี้ใช้ระยะเวลาที่ศึกษาทั้ง 2 ระยะตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 

2557– เดือนธันวาคม 2557

 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

   2.1 ตัวแปรแฝงภายในมี 1 ตัวแปร คือ วัฒนธรรมวิจัย

   2.2  ตวัแปรแฝงภายนอกม ี3 ตวัแปร คอื นกัวจิยั หน่วย

วิจัย และบริบทของการวิจัย

   2.3 ตัวแปรสังเกตได้มี 18 ตัวแปร โดยจ�าแนกตาม

ตัวแปรแฝง ดังนี้

   1)  นักวิจัย ประกอบดัวยตัวแปรสังเกตได้ส�าหรับ

วัดตัวแปรแฝงภายนอก 4 ตัวแปร ได้แก่ ความรู้ในเชิงทฤษฎีการ

วิจัย ความรู้ในการวิเคราะห์การวิจัย ความสามารถในการถ่ายทอด

งานวิจัย และทัศนคติต่อการวิจัย 

   2)  หน่วยวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้

ส�าหรับวัดตัวแปรแฝงภายนอก 7 ตัวแปร ได้แก่ นโยบายองค์กร 

ศนูย์ข้อมลูพืน้ฐาน คณะวจัิย/ทีมทีป่รกึษา วสัดอุปุกรณ์เพือ่การวจิยั 

งบประมาณ การบริหารจัดการและช่องทางการสื่อสารเผยแพร่

   3) บรบิทของการวจิยั ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกต

ได้ส�าหรับวัดตัวแปรแฝงภายนอก 4 ตัวแปร ได้แก่ ความสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงาน ความก้าวหน้าทางวิชาการ ความต้องการงาน

วิจัยและบรรยากาศทางวิชาการ

    4) วัฒนธรรมวิจัยประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้

ส�าหรบัวดัตวัแปรแฝงภายใน 3 ตวัแปร ได้แก่ ความเชือ่และค่านยิม

การวิจัย บรรทัดฐานการวิจัย และพฤติกรรมการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
  การศึกษาการพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยตามแนวคิดแบบเสริม

สร้างพลังอ�านาจในโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นรูปแบบการศึกษาการ

วิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้ระเบียบ

วิธีวิจัยแบบผสมผสานกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง

คุณภาพ แบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ

  ระยะที่ 1 ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม

วิจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา

 ผู้วจิยัเกบ็รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามจ�านวน 625 ฉบับ 

เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และครบถ้วนของข้อมูลซ่ึงได้รับ

แบบสอบถามกลับคืนและข้อมูลมีความสมบูรณ์ครบถ้วนจ�านวน 

616 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 94.77 จากนั้นท�าการลงรหัส จัดระบบ

ข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้

  1. การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ศึกษา เพื่อ

ศึกษาลักษณะของกลุ่มตวัอย่างและลักษณะการแจกแจงของตวัแปร

โดยค�านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าความเบ้ (Skewness) 

ความโด่ง (Kurtosis) 

  2.  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

สาเหตกุบัตวัแปรตามโดยใช้สตูรสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมวิจัยกับ

วัฒนธรรมวิจัยและระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมวิจัย 

ด้วยกันเอง 

 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรสาเหตุที่มี

อทิธพิลต่อวฒันธรรมวจิยัโดยใช้การวเิคราะห์โมเดลลสิเรล (LISREL 

Version 8.72) (Joreskog & Sorborn, 1993) ตรวจสอบความ

สอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ท�าการวิเคราะห์อิทธิพลทั้งทางตรง ทางอ้อมและอิทธิพลรวมของ

ตัวแปรสาเหตุ ซึ่งใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีความน่าจะ

เป็นสูงสุด

  ระยะที่ 2 ศึกษารูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมการวิจัยตาม

แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�านาจในโรงเรียนมัธยมศึกษา

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว ่าป ัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต ่อ

วฒันธรรมวิจยัในโรงเรยีนมธัยมศกึษา ได้แก่ นกัวจิยั บรบิทของการ

วิจัย และหน่วยวิจัย มีอิทธิพลทางตรงต่อวัฒนธรรมวิจัย โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.44 0.31 และ 0.23 ตามล�าดับ ทั้งนี้

บริบทของการวิจัย และหน่วยวิจัยยังมีอิทธิพลทางตรงต่อนักวิจัย 

โดยมค่ีาสัมประสิทธอิทิธพิลเท่ากบั 0.79 และ 0.09 ตามล�าดับ ทัง้นี้

เมือ่การทดสอบความความสอดคล้องกลมกลนืของโมเดลปัจจยัเชงิ

สาเหตุตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า โมเดลมีความ
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สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าสถิติที่ตรวจสอบทุกค่าเป็น

ไปตามเกณฑ์ดังนี้ ค่าสถิติไค-สแควร์ ( 2χ ) มีค่าเท่ากับ 163.59  

ที่นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 อัตราส่วนระหว่างค่าสถิติไค- 

สแควร์ต่อองศาอสิระเท่ากับ 1.20 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนดคอื

ควรน้อยกว่า 2.00 แสดงว่าโมเดลไม่มีความแตกต่างหรืออาจ 

กล่าวได้ว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาค่าดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืน (GFI) และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 

ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.97 และ 0.96 ตามล�าดับ

ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด คอื .90 ประกอบกบัค่าดชันรีากมาตรฐาน

ของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) มีค่าน้อยกว่า .01 

และค่าดัชนีรากก�าลังสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ 

(RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.010 ซึ่งเป็นไปตาม โดยค่าสัมประสิทธิ์การ

พยากรณ์ ( 2R ) ของวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาพบว่ามี

ค่าเท่ากับ 0.77 แสดงว่าตัวแปรที่น�ามาศึกษาในโมเดลสามารถร่วม

กนัอธบิายความแปรปรวนของวฒันธรรมวจิยัในโรงเรยีนมธัยมศกึษา

ได้ร้อยละ 77 ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ผลการตรวจสอบโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ 

  วัฒนธรรมวิจัยตามแนวคิดแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจใน 

  โรงเรียนมัธยมศึกษา

อภิปรายผล
  จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง 

ต่อวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่ นักวิจัย บริบทของ

การวิจัย และหน่วยวิจัย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.44, 

0.31 และ 0.23 ท่ีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ตามล�าดับ 

หมายความว่านักวิจัยจะส่งผลโดยตรงต่อวัฒนธรรมวิจัยมากที่สุด 

รองลงมา คือ บริบทของการวิจัยและหน่วยวิจัย หรืออาจกล่าวได้

ว่าหากต้องการให้เกดิวฒันธรรมวจิยั ควรค�านงึถงึ นกัวจิยัเป็นอนัดบั

แรก รองลงมา คอื บรบิทของการวจิยัและหน่วยวจิยั ส่วนบรบิทของ

การวิจัย และหน่วยวิจัยยังมีอิทธิพลทางตรงต่อนักวิจัย โดยมีค่า 

สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.79 และ 0.09 ที่นัยส�าคัญทางสถิต 

ที่ระดับ .01 ตามล�าดับ หมายความว่าบริบทของการวิจัยส่งผล

โดยตรงต่อนักวิจัยมากที่สุดรองลงมาคือหน่วยวิจัย ทั้งนี้เนื่องจาก

วัฒนธรรมองค์การเป็นส่ิงที่เหมือนกับบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล

แสดงออกบอกถึงความหมาย ทิศทางและพื้นฐานของการกระท�า 

ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกับอิทธิพลจากบุคลิกภาพที่มีต่อพฤติกรรม 

ของแต่ละบุคคลที่มีความเชื่อและค่านิยมร่วมกัน (สาโรจน์  

โอพิทักษ์ชีวิน, 2550) มีการแสดงพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานที่สม�่าเสมอภายในโรงเรียน มีบรรทัดฐาน

เป็นมาตรฐานทางพฤติกรรม ค่านิยมที่มีลักษณะเด่น มีปรัชญาของ

องค์การ มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีบรรยากาศเป็นเครื่องชี้วัด

วัฒนธรรมของสถานศึกษา (Schein, 1996 ; สุนทร โคตรบรรเทา, 

2551; พวงทิพย์ มั่งคั่ง, 2543) สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องปัจจัยที่

ส่งผลต่อพฤติกรรมการท�าวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียน

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่น เขต 1-5 ทีพ่บว่าตวัแปร

ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท�าวิจัยในชั้นเรียน คือ

คณุลกัษณะของผูท้�าวจัิย กระบวนการท�างาน การได้รบัการยอมรบั 

การได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความต้องการ 

ความก้าวหน้าในอาชีพ การได้รบัการการสนบัสนนุจากผู้บรหิารด้าน

แหล่งข้อมูล ด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านเวลา 

ด้านงบประมาณ (ภิญโญ ลองศรี, 2548) นอกจากน้ีเมื่อศึกษา 

เกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมการวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

พบว่า การสร้างวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ต้องใช้เวลา ต้องมีการ

วางแผนท่ีดแีละต้องมีสิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสมสิง่ทีช่่วยให้มหาวทิยาลยั

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การได้โดยโครงสร้างการบริหารแบบ

กระจายอ�านาจ โดยให้องค์การสามารถจัดการกับทรัพยากรไปใน

ทิศทางที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ, 

2545) ส่วนบริบทของการวิจัย และหน่วยวิจัย ยังมีอิทธิพลทางตรง

ต่อนักวิจัย เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมน้ัน ผู้น�าจะมีส่วน

ช่วยเหลือและร่วมกันสร้างการเปล่ียนแปลงได้ โดยได้รับการ

สนับสนุนจากสมาชิกองค์การ ด้วยวิธีการที่รอบคอบจริงใจและ

จริงจัง (วรนาถ แสงมณี, 2544) โดยมีปัจจัยที่เอื้อต่อผลิตภาพการ

วิจัยได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงาน การได้รับการสนับสนุน

จากหน่วยงาน ผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน แหล่งค้นคว้าข้อมูลใน

การวิจัย เงินทุนสนับสนุนการท�าวิจัย อุปกรณ์และส่ิงอ�านวย 

ความสะดวกในการท�าวิจัยและผลตอบแทนที่ได้รับจากการวิจัย  

นวลอนงค์ ค�าอนันต์, 2552) ทั้งนี้วัฒนธรรมวิจัยเป็นผลรวม 

ของความเช่ือ เจตคติที่ มีต ่อการวิจัย โดยสะท้อนออกมาใน 

รูปของการด�าเนินงานทุกอย่างที่เ ก่ียวข้องกับการวิจัยตั้งแต่ 
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นโยบายการวางแผนและการบริหารงานวิจัยในทุกระดับ เพื่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู ้และการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น  

(Ebbutt, D, 2002.) โดยมีการเสริมพลังการท�างานมีกระบวนการ

ปัจจัยด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์การท�างาน 

ความมุง่มัน่ ความไว้วางใจกนัและกนัของครูและบคุลากร (Rodwell, 

C.M, 1996.) ซึ่งหลักการเสริมพลังการท�างานในบริบทของครู  

ต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและสถานศึกษา โดยการ

สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการท�างานด้วยความสมัครใจ  

ส่งเสริมคุณธรรม ความมีน�้าใจและเสียสละของทีมงาน ก�าหนด 

วิธีการของการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี รวมถึงการ

สนับสนุนให้ครูกล้าเผชิญกับสิ่งท่ีท้าทายความสามารถ (Chally,  

P.S., 1992)

  รปูแบบการพฒันาวฒันธรรมวจิยัตามแนวคดิการเสรมิสร้าง

พลังอ�านาจในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  

ด้านแรกเป็นด้านนักวิจัย คือ การเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ  

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท�าวิจัยอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้าง

บรรยากาศทางวิชาการ ส่วนด้านท่ีสองเป็นด้านบริบทการวิจัยคือ 

การส่งเสรมิการสร้างเครือข่าย มีระบบให้รางวัล การพจิารณาความดี 

ความชอบโดยใช้ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยเป็นองค์ประกอบ 

และด้านสดุท้ายเป็นด้านหน่วยวจิยั มวีสิยัทศัน์และพนัธกิจการวจิยั

ของโรงเรียน มีหลักสูตรน�าวิธีวิจัยเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน 

สนับสนุนงบประมาณ จัดระบบติดตามประเมินผลงานวิจัย  

การคัดสรรบุคลากรด้านวิจัยควบคู่การสอน มีศูนย์สารสนเทศ 

ด้านการวิจัย มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร สอดคล้องกับศึกษา

กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา 

ของรัฐพบว่า วัฒนธรรมวิจัยในปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการท�าวิจัย  

ส่วนใหญ่ยังคงให้ความส�าคัญกับงานสอนมากกว่างานวิจัย และม ี

เป้าหมายในการท�าวิจัยเพื่อต�าแหน่งทางวิชาการมากกว่าเพื่อ

แสวงหาองค์ความรู ้ใหม่หรือเพื่อน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เหตุผลในการไม่ท�าวิจัยและไม่คิดจะท�าวิจัยว่า เพราะไม่มีเวลา  

แม้มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีนโยบายและเป้าหมายท่ีจะพัฒนาสู่

มหาวิทยาลัยวิจัย แต ่พบว ่ายังขาดการบริหารงานวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพ ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ยังมีลักษณะรับองค์ความรู้จาก

ต่างประเทศมากกว่าสร้างความรู้ด้วยตนเอง นักวิจัยที่มีคุณภาพยัง

มีน้อย ท�าการวิจัยมีลักษณะเป็นงานวิจัยเดี่ยวมากกว่าวิจัยเป็นทีม 

ผลงานวจิยัส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ของผูใ้ช้

ประโยชน์ได้อย่างแท้จรงิ (พงษ์พัชรินทร์ พธุวฒันะ, 2545) เช่นเดยีว

กับการศึกษาความพยายามในการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน

พบว่า ครูมีวัฒนธรรมวิจัย ครูท�าวิจัยเพราะมีความต้องการพัฒนา

ตนเองในด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ครูท�าวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อต้องการการเปลี่ยนแปลงเพิ่มคุณค่าและพัฒนาตนเอง 

และได้รับการเสริมพลังจากผู้ร่วมงานและผู้บริหาร รวมถึงปัจจัย

ส�าคัญในด้านทรัพยากร ในการสร้างองค์ความรู้ และครูเลิกท�าวิจัย

เนือ่งจากแรงกดดนัทีน่กัวชิากรภายนอกเข้ามาช่วย การจดัการเวลา 

ภาระงานในหน้าที่ ลักษณะรูปแบบการด�าเนินชีวิต บุคลิกและ

เจตคติ (Worrall, 2004) นอกจากนี้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ

เสริมสร้างพลังอ�านาจครูในโรงเรียนกรณีศึกษา โรงเรียนสาธิต

มหาสารคามพบว่า ระดับบุคคลพลังอ�านาจในการท�างานของครูที่

อยู่ในระดับสูง ได้แก่ การมีอ�านาจและการตัดสินใจ อิสระในการ

ท�างาน รับผิดชอบในงาน รับรู้ความสามารถของตนเอง รู้สึกเป็น

เจ้าของงาน มคีวามภาคภมูใิจในตนเองและมภีาวะผูน้�าในการท�างาน 

ระดบัทมีงานพลงัอ�านาจในการท�างานของครทูีอ่ยูใ่นระดบัสงูได้แก่ 

มกีารท�างานเป็นทมี ความร่วมมอืระหว่างบคุคลและทมีงาน เคารพ

ต่อการตัดสินใจของทีมงานและร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ระดับ

โรงเรียน พลังอ�านาจทีอยู่ในระดับสูง ได้แก่ โครงสร้างแบบเปิด 

โครงสร้างการบริหารยืดหยุ่น ให้สิทธิอย่างเสมอภาคและให้โอกาส

อย่างเท่าเทียม (ประวิต เอราวรรณ์, 2548) และศึกษา การพัฒนา

รปูแบบเสรมิพลงัการท�างานเพือ่พฒันาศกัยภาพการเป็นนกัวจิยัของ

ครอูนบุาล พบว่า ศกัยภาพการเป็นนกัวจิยัของครอูนบุาล ประกอบ

ด้วย 6 ด้าน คือ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ด้านการคิด ด้านการ

รู้จักและเข้าใจตนเอง ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการ

สื่อสาร รูปแบบเสริมพลังการท�างาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็น

นกัวจิยัของครอูนบุาลทีพ่ฒันาแล้วมลัีกษณะ 4 ประการคือ ส่งเสรมิ

ให้ครรููจ้กัและเข้าใจตนเอง ส่งเสรมิให้ครูสร้างทมีและท�างานเป็นทมี 

ส่งเสริมให้ครูเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยการลงมือท�าวิจัยปฏิบัติ

การในช้ันเรียนด้วยตนเองและส่งเสริมให้ครูสะท้อนคิดการเรียนรู้

ของตนเอง โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้  4 ขั้นตอน คือ  

ขั้นประสบการณ ์  ขั้นน�า เสนอ ขั้นอภิปรายและสรุปและ 

ขั้นสะท้อนคิด ผลการทดลองใช้รูปแบบเสริมพลังการท�างาน  

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของครูอนุบาล ครูอนุบาลมี

คะแนนเฉล่ียการรับรู้ตนเองเกี่ยวกับศักยภาพการเป็นนักวิจัยทุก

ด้านหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ

ที่ระดับ .01 การรับรู้ตนเองเกี่ยวกับความสามารถในการเสริมพลัง

การท�างานในตนเอง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีศักยภาพการเป็นนักวิจัยทุกด้าน 

และมีความสามารถเสริมพลังการท�างานในตนเองสอดคล้องกับ 

การรับรู้ตนเอง (จารุวรรณ ศิลปรัตน์, 2548)
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ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยพบว่า นักวิจัย บริบทของการวิจัย และ 

หน่วยวิจัย มีอิทธิพลทางตรงต่อวัฒนธรรมวิจัย ท้ังน้ีบริบทของ 

การวิจัย และหน่วยวิจัย ยังมีอิทธิพลทางตรงต่อนักวิจัย ดังนั้น

โรงเรียนควรก�าหนดการวจิยัเป็นนโยบายและภารกิจโรงเรยีน ด�าเนนิ

การพร้อมกับภารกิจอื่นๆ สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมครูท�า

วิจัยในชั้นเรียน รวมท้ังพัฒนางานวิจัยเป็นผลงานวิชาการในการ

พัฒนาวิชาชีพ จัดแหล่งค้นคว้าให้เพียงพอเหมาะสม และสนับสนุน

ให้ครูไปค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดภายนอกสถานศึกษาได้ในเวลา

ราชการ ต้องให้ขวัญและก�าลังใจแก่ผู้ท่ีมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

ดเีด่น ตลอดจนแต่งตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษาการท�าวจิยัในชัน้เรยีน

แก่ครู เพื่อให้ค�าปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 รปูแบบการพฒันาวฒันธรรมวจิยัตามแนวคดิการเสรมิสร้าง

พลังอ�านาจในโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านนักวิจัย โรงเรียนควรมีการ

จัดอบรมรูปแบบของงานวิจัยในช้ันเรียน ทฤษฎีการสอนในแบบ

ต่างๆ การใช้สถิติใหม่ๆ ตลอดจนกระบวนการท�าวิจัยในช้ันเรียน

อย่างต่อเนื่อง และควรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย 

ร่วมกัน หรือเปิดเวทีแลกเปลี่ยนและน�าเสนองานวิจัยในช้ันเรียน 

ในระหว่างครูผู้สอน ด้านบริบท โรงเรียนควรมีการบริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบ มีหน่วยงาน ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ควรมีพี่เล้ียง 

ทีป่รกึษาในการท�าวจิยัในชัน้เรยีน และด้านหน่วยวจัิย โรงเรยีนควร

ให้การสนบัสนนุทกุด้านในการท�าวจิยัในชัน้เรียน ส่งเสรมิสร้างขวญั

ก�าลงัใจ แรงจงูใจ โดยควรจดัให้มงีบประมาณสนบัสนนุ ค่าตอบแทน 

ค่าใช้จ่ายตามจริง ควรจัดให้มีสถานท่ีอุปกรณ์ส�าหรับการวิเคราะห์

ข้อมูล ส่งเสริมให้การสนับสนุนด้านต่างๆ แก่ครูเพื่อเป็นการสร้าง

เจตคติที่ดีต่อการท�าวิจัย อันน�าไปสู่การพัฒนาผลงานด้านการวิจัย
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