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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบับทบาทในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ใน 5 
ดา้น คือ ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผน ด้านความรู้ในการท าวิจยั ด้านการสนับสนุน
งบประมาณ ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการวจิยั ดา้นการสร้างแรงจูงใจใน
การท างาน และเพื่อเปรียบเทียบระดบับทบาทในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามต าแหน่ง และประสบการณ์การสอน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการ
วิจยัคร้ังน้ี คือ ครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 313 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่าท่ีมีความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.92 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบที และค่าการทดสอบเอฟ  
 
 ผลการวจัิยพบว่า  

ระดับบทบาทในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้ นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น คือ ดา้นการ
ก าหนดนโยบายและการวางแผน ด้านความรู้ในการท าวิจัย  ด้านการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการวจิยั และดา้นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้น
การสนบัสนุนงบประมาณ อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัใน
ชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดับ 0.05 โดยครูท่ีมีวิทยฐานะมีระดบัความเห็นมากกว่าครูไม่มีวิทยฐานะ และเม่ือศึกษา
เปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์การสอน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 11 – 20 ปี มีระดบัความเห็นมากกวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์การ
สอนไม่เกิน 10 ปี และ 21 ปี ข้ึนไป  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this thematic paper were to study the level of roles in promoting 
research of Basic Educational Institutes under Nakhonratchasima Primary Educational Service 
Area Office 2 in 5 aspects namely specifying policy and planning, knowledge in doing research, 
supporting budget, creating environment to do research, and creating motivation in working and 
to compare the level of roles in promoting research of Basic Educational Institutes classified by 
positions and working experiences. The data were collected from 313 teachers using a constructed 
5-level rating scale questionnaire with reliability of  0.92. The collected data were analyzed to 
find out percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 

 
 The results of the research were as follows:  

The level of roles in promoting research of Basic Educational Institutes under 
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 2 was high in the aspects of 
specifying policy and planning, knowledge in doing research, creating environment to do 
research, and creating motivation in working and was moderate in the aspect of supporting 
budget, the comparison on the level of roles in promoting research of basic educational institutes 
classified by positions expressed that the difference was statistically significant at 0.05; the 
teachers with academic standings had the level of opinion higher than the teachers without 
academic standings, and the comparison on the level of the roles in promoting research of basic 
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educational institutes classified by working experiences expressed that the difference was 
statistically significant at 0.05; the teachers with working experiences within 11-20 years had the 
level of opinion higher than those with working experiences lower than 10 years and more than 
21 years.  
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กติติกรรมประกาศ 
 
 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บการสนบัสนุนจากหลายฝ่าย ผูว้ิจยั จึง
ขอขอบคุณสถาบนั องค์กรและบุคคลท่ีได้ให้ความช่วยเหลือจนกระทัง่สารนิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จ
เรียบร้อย ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี ดงัน้ี 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน และคณาจารยทุ์กท่าน ท่ีได้
ประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้แนะแนวทางการเขียนสารนิพนธ์แก่ผูว้จิยั 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าช่วยเติมเต็มให้
สารนิพนธ์น้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอขอบคุณ พระมหาสมัย ผาสุโก, ดร. อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ และ ดร. ศิวดล        
ดวงหะคลงั อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีได้กรุณาให้ค  าแนะน า สละเวลาตรวจแก้ขอ้บกพร่องต่าง ๆ 
เพื่อใหไ้ดส้ารนิพนธ์ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณ เจา้หนา้ท่ีท่ีอ านวยความสะดวกท่ีเก่ียวขอ้งและให้ความร่วมมือช่วยเหลือผูว้ิจยั
ดว้ยดีตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะและอ่ืนๆ ในการท าสารนิพนธ์คร้ังน้ีไดส้ าเร็จเรียบร้อย 
 คุณประโยชน์และคุณค่าอนัพึงมีของสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบคุณความดีแค่บิดา 
มารดา และครู - อาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ประสาทความรู้และใหค้  าแนะน าท่ีดีตลอดมา 
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สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านความรู้ในการท าวิจัย  จ าแนกตามสถานภาพของ
กลุ่มตัวอย่าง  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
การศึกษาเป็นรากฐานส าคญัในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางสังคม เศรษฐกิจของ

ประเทศ เป็นส่ิงท่ีสามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนของประเทศได ้เพราะการศึกษา
เป็นกระบวนการในการพฒันาคน ให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นการสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
เป็นส่ือกลางของการถ่ายทอดทางว ัฒนธรรมสร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคม ซ่ึงส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ1 ไดก้ล่าวว่าการศึกษาจะช่วยสร้างความเจริญทางความคิด จิตใจ 
ทั้งยงัไดพ้ฒันาตนเองดา้นต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต เพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีสมดุล ระหวา่งความเจริญ
ทางด้านจิตใจและความเจริญทางด้านวตัถุ และยงัช่วยพฒันาบุคคลผูซ่ึ้งก าลงัศึกษาให้เป็นคนมี
ความคิด ความประพฤติ ทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรมท่ีดี ซ่ึงจะต้องกระท าควบคู่กนัไปเสมอ 
เพราะเม่ือบุคคลหน่ึงมีความรู้ แต่มีความประพฤติ ทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรมท่ีไม่ถูกต้อง
เหมาะสม ย่อมจะน าไปสู่การใชค้วามรู้ในทางท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม 
ดงันั้นการใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประชากรและประเทศชาติให้บรรลุป้าหมาย
เป้าหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องพฒันาระบบการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ 
มาตรฐานและประสิทธิภาพดีพอท่ีจะพัฒนาประชากรและประเทศชาติให้ก้าวหน้าทันการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในกระแสโลกาภิวฒัน์  

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 24 (5) ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี คือส่งเสริมสนบัสนุน
ให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้มีความรอบรู้ รวมทั้งการวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ หมวด 4 วา่ดว้ย
แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจยั เพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน
                                                 

 1ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, กำรท ำวิจัยในช้ันเรียนของครูโครงกำร
โรงเรียนปฏิรูปกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน : ตัวอย่ำงประสบกำรณ์ที่คัดสรร , 
(กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, 2545), หนา้ 12. 
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แต่ละระดับการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรา 8 (3) การจดัการศึกษายึดหลักการพฒันาสาระ
กระบวนการเรียนให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองท าให้เห็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาคร้ังน้ีให้
ความส าคญักบัการพฒันาการเรียนการสอนของครู โดยใช้กระบวนการวิจยัเป็นแนวทางในการ
พฒันาการสอนของครูดว้ยตนเอง 

ครูจึงเป็นผูมี้ความส าคญัในการให้การศึกษา ยิ่งในยุคปฏิรูปการศึกษา ครูมีบทบาทส าคญั
ในจดัการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น เป็นแบบอยา่ง เป็นผูดู้แลและฝึกฝนเด็กให้เป็นคนเก่ง 
คนดี ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “ ครูตอ้งเป็นคนท่ีคิดสร้าง มองไกล ใฝ่รู้ สู้งาน มีวิญญาณครู ”2 ภารกิจหลกั
ของครูนอกจากจะมีบทบาทในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนแลว้ การพฒันาตนเองให้มี
คุณภาพเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ สามารถคน้ควา้เรียนรู้ท่ีจะ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกปั้ญหา หรือสร้างความรู้ใหม่จากการปฏิบติังานสอนในชั้นเรียน นบัเป็น
เง่ือนไขส าคญัท่ีส่งผลให้กระบวนการจดัการเรียนการสอนนั้นเกิดประสิทธิภาพ และการท่ีครูน า
กระบวนการวิจยัมาใช้เป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนรู้น้ีจึงจะถือได้ว่า ครูมีส่วนร่วมสร้าง
นกัเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้3 การให้ความส าคญัแก่ครูผูส้อนให้มีบทบาทเป็นนกัวิจยั 
เพื่อศึกษาขอ้มูลมาพฒันาการจดัเตรียมการสอน โดยใชก้ระบวนการวิจยัในการแกปั้ญหาการจดัการ
เรียนการสอน ท าให้ผูส้อนสามารถแกปั้ญหาและพฒันาการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเต็มท่ี ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้เต็มศกัยภาพและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข อนัจะน าไปสู่มาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนและเป็นการพฒันาวชิาชีพควบคู่กนัไปถือไดว้า่การวิจยัมีความส าคญัอยา่งยิ่ง
โดยเฉพาะการวจิยัในชั้นเรียน4 หรือการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยในการ
พฒันาวิชาชีพครู เน่ืองจากให้ขอ้คน้พบท่ีไดม้าจากกระบวนการสืบคน้ท่ีเป็นระบบและเช่ือถือได้ 
ท าให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาการเรียนรู้และครูเกิดการพฒันาการจดัการเรียนการสอนนอกจากน้ียงั
เป็นการพฒันาผูมี้ส่วนร่วมน าไปสู่การพฒันาชุมชน แหล่งการเรียนรู้และดว้ยหลกัการส าคญัของ

                                                 

 2กาญจนา วฒันายุ, กำรวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน, (นครปฐม : สถาบนั 
พฒันาผูบ้ริหารการศึกษา, 2544), หนา้ 3. 
 3ไมตรี บุญเทศ, กำรท ำวิจัยในช้ันเรียน พิมพ์คร้ังที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 
2548), หนา้ บทน า. 
 4ปัญญา โรจนวิภาค, “การศึกษาปัญหาและความตอ้งการในการท าวิจยัในชั้นเรียนของครู
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน”, วิทยำนิพนธ์กำรศึกษำมหำบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ), 2546, หนา้ 1. 
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การวิจยัปฏิบติัท่ีเน้นสะทอ้นผล ท าให้การวิจยัในชั้นเรียนส่งเสริมบรรยากาศของการท างานแบบ
ประชาธิปไตยท่ีทุกฝ่ายเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์และยอมรับในขอ้คน้พบร่วมกนั5  

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2559) ไดก้ าหนดให้สถานศึกษาไดจ้ดัท า
การวจิยัในดา้นต่าง ๆ พอสรุปไดด้งัน้ี การบูรณาการ การวิจยัและพฒันาการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน
เพื่อการวิจยั สร้างนักวิจยั รวมทั้งฝึกนกัวิจยั ด าเนินการวิจยัและพฒันาเชิงสร้างสรรค์ ช่วยสร้าง
นกัวิจยัฝึกหัด อบรมครูให้มีความรู้ความสามารถในการวิจยั เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอน
เป็นฐานของการท าวจิยั ด าเนินการวจิยัเก่ียวกบัศาสนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาของไทยให้มีคุณค่า มีความเป็นเอกลกัษณ์ พฒันาความรู้และการเรียนรู้ทั้งเน้ือหาสาระ 
กระบวนการของสังคมและธรรมชาติ วิจยัทางดา้นเทคโนโลยีการศึกษาและสุขภาพ เพื่อน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการพฒันาพลศึกษาและการกีฬา รวมทั้งวิจยัและพฒันานวตักรรมการศึกษา 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความตอ้งการทางศึกษาในการพฒันาส่ือและเทคโนโลยี เพื่อใชก้บัการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ ตามอธัยาศยัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ6 และยงัไดก้ าหนดทิศทางของ
งานวิจยัไวว้่าจะตอ้งด าเนินการภายใตยุ้ทธศาสตร์ของชาติ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความมัน่คงของชาติดา้น
ศกัยภาพ การแข่งขนัของประเทศ ดา้นพฒันาสังคม ดา้นการส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของประเทศ
และด้านการบริหารจดัการของประเทศ ส่วนแผนงานวิจยัแบบบูรณาการศกัยภาพในการเป็น
ศูนยก์ลางผลของการวจิยั  

การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) หรือการวิจยัในชั้นเรียน (Classroom Action Re-
search) ในวงการศึกษาไดน้ ามาใช้เพื่อเป็นการแกปั้ญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
ดงัท่ี อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน7 ไดก้ล่าวไวว้า่ การวิจยัในชั้นเรียนเป็นการแกปั้ญหานกัเรียน
บางคนบางเร่ืองเพื่อพฒันา (ปรับปรุงนกัเรียนอ่อน เสริมนกัเรียนเก่ง) นกัเรียนคนนั้น กลุ่มนั้นเพื่อ
จะไดเ้รียนทนัเพื่อนกลุ่มใหญ่หรือไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพของเขา ดงันั้นการท าวิจยัในชั้นเรียน
จึงมีความส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาการศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูทุกคนควรจะมี ความรู้

                                                 

 5สุวิมล วอ่งวาณิช, เคล็ดลับกำรท ำวิจัยในช้ันเรียน, (กรุงเทพมหานคร : อกัษรไทย, 2546),
หนา้ 25. 
 6ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, กำรท ำวิจัยในช้ันเรียนของครูโครงกำร
โรงเรียนปฏิรูปกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน : ตัวอย่ำงประสบกำรณ์ที่คัดสรร , 
(กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, 2546), หนา้ 68 - 69. 
 7อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน, กำรวิจัยในช้ันเรียนและโรงเรียนเพื่อพัฒนำนักเรียน , 
(กรุงเทพมหานคร : ฟันน่ี, 2544), หนา้ 57. 
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ความสามารถเก่ียวกบัการวิจยัหรือการท าวิจยัในชั้นเรียน เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เป็นผลใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ผูเ้รียนมีโอกาสประสบความส าเร็จในการเรียน นบัไดว้่าเป็นแนวทางในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา ไดดี้ยิ่งข้ึน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งกระตุน้ให้ครูท าการวิจยัในชั้น
เรียนใหม้ากข้ึน มีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนใหก้ารพฒันาการท าวิจยัในชั้นเรียน โดยจดัให้มี
การอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้ความรู้ดา้นการวจิยัในชั้นเรียนอยา่งแพร่หลาย8 
ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนท่ีผา่นมาส่วนใหญ่มกัจะเป็นไปในลกัษณะท่ีใชพ้ื้นฐานความรู้เดิม ความ
สนใจส่วนตวัและประสบการณ์เดิมเท่านั้น ท าใหเ้ขา้ถึงเด็กไดย้าก 

การวิจยัเป็นกระบวนการท่ีใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล
เพื่อให้ไดค้วามรู้ใหม่ ๆ ความรู้จากการวิจยัจึงเป็นความรู้ท่ีมีคุณภาพ การพฒันาโรงเรียนตอ้งอาศยั
ขอ้มูลท่ีดีน าไปสู่การตดัสินใจท่ีดี การประเมินและการวิจยัเป็นกระบวนการท่ีท าให้ไดข้อ้มูลท่ีมี
คุณภาพซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการวางแผนพฒันาโรงเรียนไดอ้ย่างถูกทิศทาง การบริหารจดัการ
โรงเรียนในยุคปัจจุบนัตอ้งบริหารบนฐานขอ้มูลท่ีน าไปสู่การตดัสินใจขอ้มูลสารสนเทศ จากการ
ประเมินท าใหโ้รงเรียนรู้วา่เป้าหมายของโรงเรียนประสบผลมากนอ้ยเพียงใด มีจุดแข็ง จุดอ่อนท่ีใด
และจะตอ้งพฒันาไปในทางใด  ขณะท่ีข้อมูลสารสนเทศจากการวิจยัเป็นการเปิดโลกทศัน์ให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ห็นหนทางท่ีเป็นไปได ้ ในการพฒันาโรงเรียนท่ามกลางความไม่รู้วา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในโรงเรียนหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันักเรียนจะแก้ได้อย่างไร การวิจยัจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
ค  าตอบดงักล่าว9  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) กล่าววา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มี
ส่วนส าคญัในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 (2545) เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด จึงเป็นภารกิจท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นประการแรก ดงันั้นผูบ้ริหารในยุคปฏิรูป
การศึกษาจึงจ าเป็นท่ีตอ้งมีคุณสมบติัความเป็นผูน้ าทางวิชาการ มีความรอบรู้ด้านการวิจยั มี
วสิัยทศัน์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะพฒันาองคก์รของตนให้เป็นเลิศ ซ่ึงการวิจยั

                                                 

 8ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, กำรท ำวิจัยในช้ันเรียนของครูโครงกำร
โรงเรียนปฏิรูปกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน : ตัวอย่ำงประสบกำรณ์ที่คัดสรร , 
(กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, 2546), หนา้ 3. 
 9สุวิมล ว่องวาณิช, คู่มือกำรวิจัยในช้ันเรียน ส ำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร,
(กรุงเทพมหานคร : หน่วยศึกษานิเทศก ์ส านกัการศึกษา, 2545), หนา้ 1 – 2. 
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เป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถปฏิบติัหน้าท่ีให้ประสบความส าเร็จ 
และเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการส่งเสริมสนบัสนุนครูผูส้อนในโรงเรียน ให้มีก าลงัใจและ
สามารถท าการวจิยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ10  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดั
การศึกษาให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 เพื่อพฒันาให้นกัเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และมีนโยบายให้ครูผูส้อนและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาน ากระบวนการวจิยัมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้โดยเฉพาะการวิจยัใน
ชั้นเรียน จดัท าแผนกลยุทธ์ของเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยก าหนดให้สถานศึกษาน าการวิจยัมาพฒันา
คุณภาพการศึกษา11 ดงันั้นจึงเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีจะตอ้งให้ความส าคญัใชภ้าวะ
ผูน้ า และบทบาทหนา้ท่ีตามภารกิจของกฎหมายในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูท าการวิจยัเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนให้เกิดเป็นรูปธรรมและประสบความส าเร็จ แต่ความเป็นจริงการวิจยัของ
ครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ยงัคงมีปัญหาไม่สามารถ
น ามาปฏิบติัจริงไดเ้ท่าท่ีควร เพราะครูบางส่วนยงัไม่ให้ความส าคญัในการท าวิจยัและยงัมีชัว่โมงท่ี
ท าการสอนมากรวมทั้งภาระงานท่ีนอกเหนือจากงานสอน ท าใหมี้เวลาไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาคน้ควา้ 
เช่ือมโยงทฤษฏี หลักการ ไปสู่การปฏิบัติ ครูจึงสอนเน้นเน้ือหา เน้นตนเองเป็นส าคัญ ท าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนบางรายวชิาต ่า  

จากสาเหตุดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ในภาพรวมทั้งหมดว่ามีบทบาทสนบัสนุนและมีแนวทางส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของ
ครูมากหรือนอ้ยเพียงใด เพื่อจะไดน้ าผลการวิจยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการสนบัสนุนส่งเสริม
และพฒันาการวจิยัในชั้นเรียนใหเ้กิดคุณภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 
 
 

                                                 

 10บญัชา อ้ึงสกุล, บทบำทของผู้บริหำรที่มีต่อกำรส่งเสริมกำรวิจัยในช้ันเรียน, วารสาร
พฒันาหลกัสูตร, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., 2549), หนา้ 5 
 12ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2, แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2554, (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 : ม.ป.พ.
, 2554), หนา้ 7. 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาระดบัความเห็นของครูต่อบทบาทในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานตามความเห็นของครูท่ีมีสถานภาพต่างกนั  
 

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
จากผลการวจิยัของ สะอาด ระติเดช ซ่ึงศึกษา บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริม

การวิจัยในชั้นเรียนตามการรับรู้ของครูและผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอห้วยแถลง จังหวดั
นครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน
ตามการรับรู้ของครูและผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอห้วยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนตามการรับรู้ของครู
และผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอห้วยแถลง จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามต าแหน่งในการ
ปฏิบติังาน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียนท่ีปฏิบติังานมีความ
แตกต่างกนั ดงันั้น การวิจยัน้ีจึงตั้งสมมติฐานวา่ บทบาทในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
2 5 ดา้น คือ ดา้นการก าหนดนโยบายและการวางแผน ดา้นความรู้ในการท าวิจยั ดา้นสนบัสนุน
งบประมาณ ด้านการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการวิจัย และด้านการสร้าง
แรงจูงใจ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ตามควเม่ือจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งและประสบการณ์การสอน มี
ความแตกต่างกนั 

  

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
การศึกษาวจิยั เร่ือง บทบาทในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาวจิยัไว ้โดยก าหนดตวัแปรของการวจิยั ดงัน้ี 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ลกัษณะพื้นฐานของครู ประกอบด้วยต าแหน่ง และประสบการณ์การ
สอน 
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ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ บทบาทในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มี 5 ดา้น คือ 1) ดา้นการก าหนด
นโยบายและการวางแผน 2) ดา้นความรู้ในการท าวจิยั 3) ดา้นการสนบัสนุนงบประมาณ 4) ดา้นการ
สร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการวจิยั 5) ดา้นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชากร ไดแ้ก่ ครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

จ านวน 1,699 คน จากโรงเรียนในเขตพื้นท่ีทั้งหมด 187 โรง  
กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูท่ีท าการสอนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 2 โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จากตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Mor-
gan)  ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นครูจ านวน 313 คน โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)  

 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 กำรวจัิยในช้ันเรียน หมายถึง การวจิยัท่ีท าโดยครูผูส้อน การวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีมุ่งเนน้การ
แกปั้ญหาให้กบัผูเ้รียนในชั้นของตนเอง เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนโดยครูผูส้อนในชั้น
เรียน เพื่อน าไปปรับปรุงการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เป็นวิจยัท่ีต้องท าอย่าง
รวดเร็วน าผลไปใชไ้ดท้นัที รวมทัง่การเผยแพร่ใหเ้กิดประโยชน์แก่คนทัว่ไป  
 บทบำทกำรส่งเสริมกำรวิจัยในช้ันเรียน  หมายถึง ลกัษณะพฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารส่งเสริม 
กระตุน้ให้ครูท าการวิจยัในชั้นเรียน สนบัสนุนปัจจยัดา้นต่าง ๆ เพื่อให้ครูท าการวิจยัในชั้นเรียน 
เช่นการก าหนดนโยบายและการวางแผน ด้านความรู้ในการท าวิจยั  การสนับสนุนงบประมาณ    
การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการวจิยั และการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
 กำรก ำหนดนโยบำยและกำรวำงแผน หมายถึง วิธีการส่งเสริมสนบัสนุนโดยการก าหนด
นโยบายและการจดัท าแผนปฏิบติัการให้ครูท าวิจยัในชั้นเรียนให้มีความสอดคล้องและตรงกับ
ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนภายในบริบทของโรงเรียน สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  
 ควำมรู้ในกำรท ำวิจัย หมายถึง การสนบัสนุนให้ครูมีความรู้เก่ียวกบัการท าวิจยั ความรู้ใน
ระเบียบ การออกแบบการวิจยั การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั การเลือกหรือพฒันาเทคนิคและ
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล การอ่าน การเขียน
รายงานการวจิยั โดยจดัฝึกอบรม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ศึกษาเอกสาร ต ารา วารสารต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งตลอดจนการศึกษาดูงานวจิยัในสถาบนัการศึกษาอ่ืน 



8 
 

 กำรสนับสนุนงบประมำณ หมายถึง การจดัตั้งงบประมาณเพื่อจดัสรรการท าวิจยั การจดัหา
แหล่งเงินทุนอุดหนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการท าวิจยัของครูในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น สนบัสนุนวสัดุ- อุปกรณ์ตลอดจนการประสานงานให้ระบบการจดัการรับ – การจ่าย
ด าเนินการไปอยา่งคล่องตวั 
 กำรสร้ำงบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรวิจัย หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารจดั
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการวิจยัในชั้นเรียน เช่น จดัให้มีห้องหรือ
มุมใดมุมหน่ึงส าหรับวิจยั ให้ครูมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นดา้นความรู้และประสบการณ์ จดั
ใหค้รูมีส่วนร่วมรับผดิชอบในโครงการงานวจิยัของโรงเรียน 
 กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารเอาใจใส่ดูแลการ
ปฏิบติังานวจิยัของครูอยา่งเต็มท่ี แนะแนวทาง ให้ค  าปรึกษาและช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการท าวิจยั
ของครู ตลอดจนการส่งเสริมให้ครูมีก าลงัใจในการท าวิจยั การให้ความดีความชอบ แก่ครูผูท้  า
ผลงานวจิยั การใชผ้ลงานการวจิยัเพื่อปรับปรุงต าแหน่งใหสู้งข้ึน 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง หัวหน้าสถานศึกษา ได้แก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน รอง
อ านวยการโรงเรียนและรักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
 ต ำแหน่ง หมายถึง สถานภาพหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบอนัสัมพนัธ์และคลา้ยคลึงกนัซ่ึง
จะมอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในการวจิยัน้ีศึกษา ต าแหน่งของครู 
 ครู หมายถึง ขา้ราชการครู ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการสอนและจดัประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียน  
 ครูมีวทิยฐำนะ หมายถึง ขา้ราชการครู ท่ีผา่นการพฒันาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนดตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งการมีวิทยฐานะและไดรั้บเงินเดือนตามพระราชบญัญติั 
“เงินเดือน เงินวทิยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2554 
 ครูทีไ่ม่มีวทิยฐำนะ หมายถึง ขา้ราชการครู ท่ีไม่ผา่นการพฒันาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนดตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งการมีวทิยฐานะ 
 ประสบกำรณ์กำรสอน หมายถึง ระยะเวลาท่ีไดป้ฏิบติังานในต าแหน่งครูผูส้อนซ่ึงเป็น 
ภาระหนา้ท่ีท่ีสถานศึกษาก าหนด ในงานวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
 ปฏิบติัการสอนไม่เกิน 10 ปี 
 ปฏิบติัการสอนระหวา่ง 11 - 20 ปี 
 ปฏิบติัการสอน 21 ปีข้ึนไป  
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 ขนำดสถำนศึกษำ หมายถึง ใชจ้  านวนนกัเรียนเป็นเกณฑ์ในการก าหนดขนาดของโรงเรียน 
ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ 
 สถำนศึกษำขนำดเลก็ หมายถึง มีนกัเรียนไม่เกิน 120 คน 
 สถำนศึกษำขนำดกลำง หมายถึง มีนกัเรียน ตั้งแต่ 121 – 300 คน 
 สถำนศึกษำขนำดใหญ่ หมายถึง มีนกัเรียน ตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป 
 สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  หมายถึง สถานศึกษาท่ีเปิดสอนตั้ งแต่ชั้ นอนุบาล ถึง ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 หมายถึง ส่วนราชการท่ี
เกิดข้ึนจากการแบ่งตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ใน 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอจกัราช อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอโชคชยั อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอ
หนองบุญมาก 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
1.6.1 ท าให้ทราบบทบาทการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
1.6.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการวางแผนและใช ้

เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเพื่อพฒันาการวิจยัในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อนัจะ
ส่งผลต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน 

1.6.3 ผูบ้ริหารทางการศึกษาระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อาจ
ใช้เป็นแนวทางในการจดัประชุมสัมมนา อบรม เพื่อพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูให้มา
พฒันาการบริหารงานวิชาการ ดา้นการจดัท าวิจยัในชั้นเรียนและใช้เป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหา
การท าวจิยัในชั้นเรียน 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษา คน้ควา้แนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัต่าง 

ๆ เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดทางการวิจยั เร่ือง บทบาทในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้น
เรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

2.1 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน  
2.2 การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2.3 บริบทส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.5 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

2.1 หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัการวจิัยในช้ันเรียน  
2.1.1 การวจัิยในช้ันเรียน 
ความหมายของการวจัิยในช้ันเรียน 
นกัวิชาการศึกษา และนกัวิจยัหลายคนไดใ้ห้ความหมายของ การวิจยัในชั้นเรียน  (Class-

room Action Research) ไวด้งัน้ี 
กรมวิชาการ ให้ความหมายไวว้า่ การวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง การวิจยัเพื่อมุ่งแกปั้ญหา

เฉพาะหนา้เป็นคร้ังๆไป น าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใชเ้ฉพาะกลุ่มท่ีท าการศึกษาวิจยัเป็นการวิจยัปัญหา
ของเด็กในชั้นเรียนของตนเฉพาะชั้นและเป็นการหาความรู้หรือวิธีการใหม่ ๆ รวมทั้งการประดิษฐ์
คิดคน้ส่ิงใหม่ การดดัแปลงอุปกรณ์ประเภทส่ือมาใช้ในการเรียนการสอนน ามาประยุกต์ใช้กบั
สภาพการการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนของ
ตนเองโดยอาศยัวธีิทางวทิยาศาสตร์1 

                                                 

 1กรมวชิาการ, การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา
ลาดพร้าว, 2545), หนา้ 4. 
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วาโร เพง็สวัสดิ์ ให้ความหมายไวว้า่ การวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ
ท่ีให้ไดม้าซ่ึงความรู้ หรือค าตอบซ่ึงครูเป็นผูจ้ดัท าข้ึนเองโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะน าผลการวิจยัไปใช้
ในการแกปั้ญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตน2 

สุวิมล ว่องวาณิช ให้ความหมายไวว้า่ การวิจยัปฏิบติัภายในชั้นเรียน คือ การวิจยัท่ีท าโดย
ครูผูส้อนในชั้นเรียน เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนและน าผลมาใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมพฒันาการเรียนของผูเ้รียนใหดี้ยิง่ข้ึนทั้งน้ี เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน3 

มนสิช สิทธิสมบูรณ์ ให้ความหมายไวว้า่ การวิจยัในชั้นเรียน คือ การด าเนินการของครู
อย่างเป็นระบบในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อสะทอ้นผลและการหาวิธีการแกปั้ญหาตามสถานท่ี
เกิดข้ึนจริงในชั้นเรียนดว้ยกระบวนการวจิยัท่ีเช่ือถือได ้เพื่อการแกไ้ข ปรับปรุงเปล่ียนแปลง พฒันา
และเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
การพฒันาหลกัสูตร การบริหารจดัการ4 

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน  ให้ความหมายไว ้การ
วิจยัในชั้นเรียน หมายถึง ร่องรอยของการพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีระบบหรือเป็นกระบวนการแกไ้ข
ปัญหาหรือแสวงหาค าตอบจากขอ้สงสัยท่ีเกิดข้ึนในการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์
ในการพฒันาผูเ้รียนอาจเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่มหรือทั้งชั้นเรียนอยา่งมีขั้นตอนประกอบดว้ย การ
วางแผน การพฒันาส่ือหรือวิธีการท่ีน ามาใชใ้นการวิจยั การวิเคราะห์ การสรุปผลการวิจยัและการ
น าเสนอผลการศึกษาขอ้คน้พบท่ีไดใ้นรูปเอกสารวจิยัหรือรายงานการพฒันา5 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา กล่าววา่ การวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง กระบวนการแสวงหา
ความรู้อนัเป็นความจริงท่ีเช่ือไดใ้นชั้นเรียนซ่ึงครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ในชั้นเรียน เช่น 

                                                 

 2วาโร เพง็สวสัด์ิ, ชุดพัฒนาตนเองเร่ืองการวิจัยในช้ันเรียน, (สกลนคร : คณะครุศาสตร์
สถาบนัราชภฏัสกลนคร, 2546), หนา้ 1. 
 3สุวิมล ว่องวาณิช, การสะท้อนผลการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน , (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัเลขาธิการครุสภา, 2546), หนา้ 21. 
 4มนสิช สิทธิสมบูรณ์, ชุดฝึกปฎิบัติการท าวิจัยในช้ันเรียน, (พิษณุโลก :โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยันเรศวร, 2547), หนา้ 2. 
 5คณะกรรมการด าเนินการโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน, ชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองชุดที ่10 การวจัิยในช้ันเรียน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2548), หนา้ 7. 
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หลกัสูตร กระบวนการหรือกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นตน้ เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนใน
บริบทของชั้นเรียน6 

ประยูร ชาวนาฮี และสุนทร เกือ้กูล ให้ความหมายไวว้า่ การวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง การท่ี
อาจารยท์  าการแกปั้ญหานกัเรียนเพื่อใหเ้รียนทนัเพื่อน7 

รัตนา ศรีเหรัญ ให้ความหมายไวว้า่ การวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง เป็นรูปแบบการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการ Action Research ซ่ึงเป้นการมุ่งเนน้การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เป็นเร่ือง ๆ ไปหรือเป็นเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ผลการวิจยัท่ีคน้พบไม่สามารถน าไปอ้างอิงกบักลุ่มอ่ืนได้
เพราะเป็นปัญหาในวงจ ากดัหรือเฉพาะท่ี8 

ศิริพงษ์ เศาภายน ให้ความหมายไวว้่า การวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง สืบเสาะหาความรู้ 
วิธีการใหม่ท่ีจะช่วยพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการวินิจฉัย
ปัญหาในบริบทของชั้นเรียนท่ีแคบกว่าการวินิจฉัยปัญหาทางการศึกษาทัว่ ๆ ไป รวมทั้ งการ
แกปั้ญหาท่ีจะตอ้งกระท าเฉพาะภายในบริบทท่ีจ ากดั9 

 สมบูรณ์ สุริยวงศ์ และคณะ ให้ความหมายไวว้า่ การวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง ระเบียบวิธี
ปฏิบติัท่ีท าใหค้วามรู้ทางการศึกษาวิวฒันาการไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดท่ีมนุษยจ์ะตอ้งเขา้ไปถึงความ
จริงได้10  

จากการสังเคราะห์นิยามเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนสรุปได้ว่า การวิจยัในชั้นเรียนเป็น
กระบวนการในการแกปั้ญหาหรือพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนท่ีครูรับผิดชอบอยา่ง
เป็นระบบ เพื่อสืบคน้ให้ไดส้าเหตุของปัญหา แลว้หาวิธีแกไ้ขหรือพฒันาท่ีเช่ือถือได ้ เช่น การ

                                                 

 6ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, พระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2549), หนา้ 169. 
 7ประยรู ชาวนาฮี และสุนทร เก้ือกูล, การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนและพัฒนาวิชาชีพครู, 
(ม.ป.ท., ม.ป.พ., 2550), หนา้ 37. 
 8รัตนา ศรี เหรัญ, การวิ จัยในช้ันเรียน ,  สืบค้นจาก  http:// www.moc.go.th 
/wijai/webtes/hom /papper/Artiele/rataprotile/html, หนา้ 1 
 9ศิริพงษ ์เศาภายน, การวิจัยทางการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร : บุ๊ค พอยท์, 
2553), หนา้ 91. 
 10สมบูรณ์  สุ ริยวงศ์ และคณะ, ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา ,  พิมพ์คร้ังท่ี  2 , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2554), หนา้ 35. 
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สังเกต จดบนัทึก และวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหาหรือพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนการสอนของครู และพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนใหไ้ดรั้บการพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ  

2.1.2 ความส าคัญของการท าวจัิยในช้ันเรียน 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 (2545) มาตรา 30 

ก าหนดให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผูส้อน
สามารถวจิยั เพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม กบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา และมาตรา 24 (5) 
ก าหนดให้ใช้การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงครูผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนไป
พร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน 
จากความคิดเห็นของนกัวจิยัทางดา้นการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามส าคญัการวจิยัในชั้นเรียน ดงัน้ี  

 กระทรวงศึกษาธิการ ระบุถึง ความส าคญัและความจ าเป็นในการท าวิจยัทางการศึกษา มี
ความสอดคลอ้งกบัการพฒันาการศึกษาทัว่โลกท่ีไดพ้ฒันาใหค้รูผูส้อนเป็นนกัวิจยัและปรับบทบาท
ของการวจิยัใหเ้ขา้กบักระบวนการเรียนรู้ ครูผูส้อนจะมีเสรีภาพในการจดัการเรียนการสอนมากข้ึน 
ประการส าคญั ผูส้อนและผูจ้ดัการศึกษาจะตอ้งเปล่ียนแปลงบทบาทจากการเป็นผูช้ี้น าให้จ  ามาเป็น
ผูถ่้ายทอดความรู้เป็นผูช่้วยเหลือ ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้จากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ และใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียนเพื่อน าไปใชอ้ยา่งสร้างสรรคค์วามรู้ของตน การวิจยัจึง
สัมพนัธ์กบักระบวนการเรียนรู้ซ่ึงจะช่วยฝึกกระบวนการคิด การจดัการหาเหตุผลในการตอบ
ปัญหา11  

ชาตรี เกิดธรรม กล่าววา่ การวิจยัในชั้นเรียน เป็นการพฒันาทางเลือกในการแกปั้ญหาได้
อยา่งเหมาะสมดว้ยตวัของครูผูส้อนเอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดผล
ดีท่ีสุด การวจิยัในชั้นเรียนจึงมีความส าคญั12 ดงัน้ี 

1. เป็นการพฒันาหลกัสูตรและพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนดว้ยการวจิยั 
2. เป็นการพฒันาวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานยิ่งข้ึนและยงัเป็นการแสดงถึงความกา้วหนา้ทาง

วชิาชีพ 

                                                 

 11กระทรวงศึกษาธิการ, การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), หนา้ 1 – 3. 
 12ชาตรี เกิดธรรม, อยากท างานวิจัยในช้ันเรียนแต่เขียนไม่เป็น , พิมพ์คร้ังท่ี 2, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์ล่ียงเซียง, 2545), หนา้ 23. 
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3. เป็นการเผยแพร่ความรู้จากการปฏิบติัจริง 
4. เป็นการส่งเสริมความกา้วหนา้ดา้นการวิจยัทางการศึกษา และสามารถน าผลการวิจยัไป

ใชเ้ป็นผลงานทางวชิาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งใหสู้งข้ึนไป 
5. เป็นการส่งเสริมหรือพฒันาผูเ้รียน ไดต้รงตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน 
สุวมิล ว่องวาณชิ กล่าวถึง ความส าคญัของการท าวจิยัในชั้นเรียน ประกอบดว้ย13 
1. เป็นการให้โอกาสครูในการสร้างองค์ความรู้ ทกัษะการวิจยั การประยุกต์ใช้ และ

ตระหนกัถึงทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ท่ีจะเปล่ียนแปลงโรงเรียนใหดี้ข้ึน 
2. เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลง หรือสะทอ้นผลการ

ท างาน 
3. เป็นประโยชน์ต่อผูป้ฏิบติัโดยตรง เน่ืองจากช่วยพฒันาตนเองดา้นวชิาชีพ 
4. ช่วยท าให้เกิดการพฒันาท่ีต่อเน่ือง และเกิดการเปล่ียนแปลงผา่นกระบวนการวิจยัในท่ี

ท างานซ่ึงประโยชน์ต่อองคก์ร เน่ืองจากน าไปสู่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงการปฏิบติัและแกปั้ญหา 
5. เป็นการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติัในการวิจยั ท าให้กระบวนการวิจยั

มีความเป็นประชาธิปไตย ท าใหเ้กิดการยอมรับในความรู้ของผูป้ฏิบติั 
6. ช่วยตรวจสอบวธีิการท างานของครูท่ีมีประสิทธิผล 
7. ท าใหค้รูเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
มนัส ทองอินทร์ กล่าวสรุปไวว้า่ การวิจยัในชั้นเรียนมีความส าคญัต่อการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน เพราะครูจะไดน้ าผลการวิจยัไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน  โดยวิธีการ
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ คน้หานวตักรรม จนสามารถแกปั้ญหาในชั้นเรียนของตนไดแ้ละน าผลงาน
การวจิยัไปพฒันาวชิาชีพ ใหมี้ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานไดอี้กดว้ย14 

                                                 

 13สุวมิล วอ่งวาณิช, เคล็ดลับการท าวิจัยในช้ันเรียน, (กรุงเทพมหานคร : อกัษรไทย, 2546), 
หนา้  
24 – 25.  
 14มนสั ทองอินทร์, “ ความส าคญัของปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกท่ีมีต่อการวิจยัในชั้น
เรียนของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 3”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล), 2549, หนา้ 32.. 
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สมพร หาญนอก กล่าวสรุปไวว้า่ การท าวจิยัในชั้นเรียน มีความส าคญัต่อนกัเรียนเป็นอยา่ง
ยิง่เพราะเป็นการแกปั้ญหาใหก้บันกัเรียนโดยตรง ส่งผลใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาในทุกดา้นอยา่ง
มีคุณภาพและเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป15 

เมตต์ เมตต์การุณ์จิตต์ ได้ให้ความส าคญัของการวิจยัในชั้นเรียนว่า สามารถน าไปใช้ใน
การวิจยัในสถานศึกษาและคุณค่าของการวิจยัในชั้นเรียนมีความส าคญัก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งใน
ดา้นการบริหาร การพฒันาผูส้อนและผูเ้รียน สรุปได ้3 ประการ ดงัน้ี16 

1. ดา้นการบริหารจดัการศึกษา ท าให้ผูบ้ริหารมีขอ้มูลอย่างเป็นระบบท่ีจะใช้เคร่ืองมือใน
การตดัสินใจดา้นการวางแผนพฒันาสถานศึกษาเพื่อใหส้ภาพปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยูห่มดไป 

2. ดา้นผูส้อน ผูส้อนจะพบขอ้บกพร่องในการสอนยอ่มจะท าให้มองเห็นซ่ึงการท่ีจะแกไ้ข
ปรับปรุง เพื่อพฒันาการสอนให้มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัจะท าให้เกิดความมัน่ใจและความ
ภาคภูมิใจในผลงานอีกดว้ย 

3. ดา้นผูเ้รียน นอกจากจะไดรั้บประโยชน์จากผูส้อนแลว้ ยงัจะท าให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วม
ในกระบวนการการวจิยั ท าใหเ้กิดความสนใจในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ยอ่มน ามาซ่ึงกระบวนการ
ฝึกการคิด การคน้ควา้ และเรียนรู้วธีิการหาเหตุผล  

สรุปไดว้่า การท าวิจยัในชั้นเรียนมีความส าคญัต่อครู เพราะการท าวิจยัในชั้นเรียนเป็น
เคร่ืองมือส าคญัของครูในการแสวงหาความรู้ วิธีการใหม่ช่วยให้ครูมีความรู้อยา่งกวา้งขวางท างาน
อยา่งมีเหตุผล สร้างสรรคแ์ละเป็นระบบ รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาให้กบันกัเรียนส่งผลให้นกัเรียน
ไดรั้บการพฒันาอยา่งมีคุณภาพและเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป 

2.1.3 ขั้นตอนในการวจัิยในช้ันเรียน 
กรมวชิาการ ไดน้ าเสนอกระบวนการวจิยัในชั้นเรียนไวด้งัน้ี17 

                                                 

 15สมพร หาญนอก, “การศึกษาปัญหาการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล), 2551, หนา้ 16. 
 16เมตต์ เมตต์การุณ์จิต, การจัดการศึกษาท้องถิ่น : โดยชุมชนเพื่อชุมชนและสังคมไทย,
(กรุงเทพมหานคร : บุค๊ พอยท,์ 2553), หนา้ 229 ก. 
 17กรมวชิาการ, การวจัิยเพือ่พฒันาคุณภาพการเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา
ลาดพร้าว, 2545), หนา้ 10 – 11. 
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1. การก าหนดปัญหาความจ าเป็นความตอ้งการในการพฒันา โดยการศึกษาสภาพปัญหาทั้ง
ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หรือความประพฤติ พฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของผูเ้รียนเพื่อหา
ลกัษณะของปัญหาหรือจุดท่ีตอ้งพฒันาสาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริงและน ามาใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ส าหรับการวางแผนและออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้และพฒันาส่ือการเรียนรู้ (นวตักรรม
การศึกษา) หรือกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้เหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียนท่ีครูผูส้อนตอ้งการ
แกปั้ญหาหรือพฒันาการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการแกปั้ญหา/พฒันาเป็นขั้นตอนท่ีครูผูส้อนตอ้งสร้างหรือ
ปรับปรุง/พฒันากิจกรรมการเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ (นวตักรรมการศึกษา) บนพื้นฐานของแนวคิด 
/ทฤษฎี เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ไดว้า่ กลุ่มผูเ้รียนท่ีครูผูส้อนตอ้งการพฒันาไดรั้บการพฒันาการ
เรียนรู้อยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการของศาสตร์ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

3. การจดักิจกรรมแกปั้ญหา/พฒันา เป็นขั้นตอนท่ีครูผูส้อนน ากิจกรรมการเรียนรู้และส่ือ 
การเรียนรู้ (นวตักรรมการศึกษา) ท่ีผา่นการปรับ/พฒันาเรียบร้อย แลว้น าไปสู่การปฏิบติัการจดั
กิจกรรม การแกปั้ญหา/พฒันาการเรียนรู้ในกลุ่มผูเ้รียนท่ีตอ้งการพฒันา เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
และมีคุณลกัษณะตามเป้าหมายท่ีหลกัสูตรตอ้งการ 

4. การวดัผล /ประเมินผลเป็นการตรวจสอบวา่ ผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้และพฤติกรรม หรือ
คุณลกัษณะตามหลกัสูตรท่ีคาดหวงัหรือไม่ ครูผูส้อนจะเป็นผูว้ดัผล/ประเมินผลการเรียนรู้และเก็บ
รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ วเิคราะห์ขอ้มูล รวมทั้งสรุปผลการแกปั้ญหา/พฒันาการเรียนรู้ดว้ยวิธีการและ
แบบวดัต่าง ๆ อาทิ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามรวมทั้งการจดบนัทึก
หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นตน้ ทั้งน้ีย่อมข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์การจดักิจกรรมแกปั้ญหา/
พฒันา การเรียนรู้เฉพาะรายกรณี นั้น ๆ เป็นส าคญั 

5. รายงานผลการวิจยัในชั้นเรียนครูผูส้อนตอ้งเขียนข้ึนเม่ือครูผูส้อนเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และวิเคราะห์ขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ครูผูส้อนตอ้งเขียนสรุปผลการวิจยัหากพบวา่ ผูเ้รียนไม่เกิด
การเรียนรู้และหรือมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งให้ความช่วยเหลือทนัทีหรืออาจ
ตอ้งใชก้ารวิจยัในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ช่วยในการแกปั้ญหา/พฒันาการเรียนรู้
กลุ่มผูเ้รียนดงักล่าวซ ้ าอีกคร้ังหรือหลาย ๆ คร้ัง จนกวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคต์ามเจตนารมณ์ตามหลกัสูตรอยา่งแทจ้ริง 
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กระทรวงศึกษาธิการ กล่าววา่กระบวนการวจิยัใน ชั้นเรียนมี 5 ขั้นตอนดงัน้ี18 
1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. สร้างเคร่ืองมือเพื่อใชแ้กปั้ญหา 
3. จดักิจกรรมแกปั้ญหา 
4. การวดัผลและประเมินผล 
5. การรายงานผลการวจิยั ในชั้นเรียน 
วาโร เพง็สวสัดิ์ น าเสนอกระบวนการวจิยัในชั้นเรียนไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี19 
1. ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา เป็นจุดเร่ิมตน้ในการวางแผนแกปั้ญหาเพื่อพฒันาคุณภาพ

การเรียนการสอน ซ่ึงในขั้นตอนน้ีครูผูส้อนสามารถด าเนินการไดห้ลายลกัษณะ เช่น วิเคราะห์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การส ารวจพฤติกรรมของผูเ้รียนเป็นตน้ ถา้หากครูพบปัญหาจากการส ารวจ
และวเิคราะห์ปัญหามีหลายปัญหา ครูควรจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาโดยพิจารณาความรุนแรง
ของปัญหาหากพบวา่ ปัญหาใดมีความรุนแรงมากก็ควรไดรั้บการแกไ้ขหรือพฒันาก่อน 

2. ก าหนดวิธีการในการแกปั้ญหา เม่ือครูผูส้อนไดปั้ญหาจากการศึกษาในขั้นท่ี 1 แลว้
จะตอ้งหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหานั้น ๆ ซ่ึงวิธีการในขั้นตอนน้ีครูผูส้อนจะตอ้งศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวิจยั เช่น จากต ารา วารสาร บทความ หลกัสูตร คู่มือครู รายงานการวิจยั เป็นตน้ 
เพื่อท่ีจะท าใหค้รูผูส้อนไดท้ราบวา่ปัญหาท่ีคลา้ย ๆ กบัปัญหาของตนมีผูใ้ดไดศึ้กษาไวบ้า้งใชว้ิธีการ
ใดในการแกปั้ญหา ผลการแกปั้ญหาเป็นอย่างไร ซ่ึงจะท าให้ไดแ้นวทางในการแกปั้ญหาชดัเจน
ยิง่ข้ึน 

3. พฒันาวิธีการหรือนวตักรรม จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 2 ครูจะไดแ้นวทางหรือ
ทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงในขั้นตอนน้ีครูจะตอ้งก าหนดและสร้างวิธีการในการแกไ้ขปัญหา
ข้ึนมา ซ่ึงเรียกวา่ “ นวตักรรม ” 

4. น าวิธีการหรือนวตักรรมไปใช้ขั้นตอนน้ีครูจะน าวิธีการหรือนวตักรรมท่ีสร้างข้ึนจาก
ขั้นตอนท่ี 3 ไปใชโ้ดยระบุขั้นตอนปฏิบติัวา่จะใชก้บัใคร เม่ือไร อยา่งไร แลว้เก็บรวบรวมขอ้มูล
ของผูเ้รียนเพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่อไป 

                                                 

 18กระทรวงศึกษาธิการ, การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), หนา้ 10 – 11. 
 19วาโร เพง็สวสัด์ิ, ชุดพัฒนาตนเองเร่ืองการวิจัยในช้ันเรียน, (สกลนคร : คณะครุศาสตร์
สถาบนัราชภฏัสกลนคร, 2546), หนา้ 4 – 5. 
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5. สรุปผลเม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลได้แล้วน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติท่ี
เหมาะสมแลว้สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแต่ถา้หากวธีิการหรือนวตักรรมยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหา
ท่ีตอ้งการไดก้็จะตอ้งท าการปรับปรุงแกไ้ขโดยยอ้นกลบัไปคน้หาวิธีการหรือนวตักรรมใหม่อีกคร้ัง
หน่ึงแล้วด าเนินการพฒันาวิธีการหรือนวตักรรมตลอดจนน าวิธีการหรือนวตักรรมไปใช้อีก  
กล่าวคือ ด าเนินการขั้นท่ี 2 - 4 ใหม่ จนกระทัง่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีตอ้งการได ้แลว้เขียนสรุปผล
การด าเนินงานตั้งแต่ขั้นท่ี 1 - 4 จากแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการวิจยัในชั้นเรียนดงักล่าวสรุปไดว้า่ 
กระบวนการวจิยัในชั้นเรียนมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การส ารวจและวเิคราะห์ปัญหา 
2. การก าหนดวธีิการแกปั้ญหา 
3. การพฒันาวธีิการหรือนวตักรรม 
4. การน านวตักรรมหรือวธีิการไปใช ้
5. สรุปผล เขียนรายงานการวจิยั 
มนสิช สิทธิสมบูรณ์ ไดก้ าหนดขั้นตอนการวจิยัในชั้นเรียนไว ้4 ขั้นตอน คือ20 
ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดวธีิการแกปั้ญหา / แนวทางแกไ้ข 
ขั้นตอนท่ี 3 วธีิการวจิยั / การด าเนินการแกปั้ญหา 
ขั้นตอนท่ี 4 การสรุปผลการแกไ้ขและการเขียนรายงานการวจิยั 
ไพศาล หวังพานิช ได้กล่าวถึงวิธีและขั้นตอนไวว้่า การวิจยัใช้แนวทาง หรือวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์เป็นหลกัในการสืบคน้หาความจริงในประเด็นท่ีศึกษา โดยวิธีด าเนินการท่ีเป็นระบบ
หรือมีขั้นตอน คือ21 

1. ก าหนดปัญหา (State Problem) ระบุส่ิงท่ีเป็นขอ้สงสัย อยากสืบคน้หรืออยากหาค าตอบ 
พร้อมตั้งช่ือเร่ืองวจิยั 

                                                 

 20มนสิช สิทธิสมบูรณ์, ชุดฝึกปฎิบัติการท าวิจัยในช้ันเรียน, (พิษณุโลก :โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยันเรศวร, 2547), หนา้ 16. 
 21ไพศาล หวงัพานิช, วิธีวิทยาการทางสังคมศาสตร์เพื่อการบริหารการศึกษา  หลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา, (นครราชสีมา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล, 
2549), หนา้ 2. 
 



19 
 

2. นิยามปัญหา (Define the Problem) ศึกษาหารายละเอียดเก่ียวกบัประเด็นปัญหา หรือ
เร่ืองท่ีศึกษา เพื่อท าคามเขา้ใจและก าหนดขอบเขตของการวจิยั โดยก าหนด 

2.1 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
2.2 ขอบเขตของการศึกษา ระบุแง่มุมหรือรายละเอียดของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา (ตวั

แปร) พร้อมทั้งเง่ือนไขประกอบ 
2.3 สมมุติฐานการวิจัย คาดคะเนผลหรือค าตอบตามวตัถุประสงค์โดยอาศัย 

หลกัฐาน เอกสาร ขอ้คน้พบ / ความจริงท่ีเคยพบหรือมีอยู ่
3. การรวบรวมขอ้มูล (Data Gathering) เก็บรายละเอียด ขอ้เท็จจริงหรืขอ้มูลจากแหล่งท่ี

เช่ือถือไดเ้พื่อน าไปใชต้รวจสอบสมมุติฐานท่ีก าหนดไวว้า่จริงหรืไม่ 
4. วิเคราะห์ข้อมูล ((Data Analysis) จ  าแนก – จดัหมู่ ตรวจสอบหรืวิเคราะห์ข้อมูลท่ี

รวบรวมได ้เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวจิยั 
5. สรุปผลการวจิยั (Conclusion) สรุปขอ้คน้พบหรืความจริงท่ีไดจ้ากการด าเนินการ  
ทิศนา แขมมณี ได้กล่าวถึงกระบวนการวิจยัในชั้นเรียนไวว้่าเป็นกระบวนการท่ีอาศยั

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาค าตอบให้แก่ปัญหาหรือค าตอบต่าง ๆ เพื่อให้ได้
ค  าตอบท่ีหนา้เช่ือถือ กระบวนการวจิยัเป็นกระบวนการในการหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพฒันายิ่ง ๆ ข้ึน
ไป22 

เมตต์ เมตต์การุณ์จิตต์ ไดก้ล่าวถึงกระบวนการวิจยัในชั้นเรียนไวว้่า กระบวนการวิจยัใน
ชั้นเรียนมีหลายแนวคิด ไดใ้หแ้นวทางในการวจิยัในชั้นเรียนส าหรับครูผูส้อน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี23 

1. การส ารวจและวเิคราะห์ปัญหา 
2. การก าหนดวธีิและการแกปั้ญหา 
3. การพฒันาวธีิการและนวตักรรม 
4. การน าวธีิการหรือนวตักรรมไปใช ้
5. การสรุปผลการวจิยั 

                                                 

 22ทิศนา แขมมณี, วิธีการสอน, พิมพค์ร้ังท่ี 9, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2552), หนา้ 471. 
 23เมตต์ เมตต์การุณ์, การจัดการศึกษาท้องถิ่น : โดยชุมชนเพื่อชุมชนและสังคมไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : บุค๊ พอยท,์ 2553), หนา้ 230. 
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ศิริพงษ์ เศาภายน ไดก้ล่าวถึงกระบวนการวิจยัในชั้นเรียนไวว้่า วิธีการวิจยัในชั้นเรียน
อาจจะน ามาใชใ้นหอ้งเรียนหรือในโรงเรียนท่ีมีสภาพคลา้ย ๆ กนั ซ่ึงวิธีการน้ีจะช่วยให้เกิดการวิจยั
เพื่อพฒันาหลกัสูตรได้24 เช่น 

1. วธีิการสอน (Teaching) โดยเปรียบเทียบวธีิการสอนท่ีคิดข้ึนใหม่กบัวธีิการสอนแบบเดิม 
2. กลวิธีในการเรียน (Learing Strategy) โดยเปรียบเทียบวิธีการเรียนให้มีการบูรณาการท่ี

เหมาะสมกบัธรรมชาติสอน 
3. วิธีการประเมิน (Evaluative Procedure) เป็นการปรับปรุงวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดย 

การวดัผลอยา่งต่อเน่ือง 
4. ทศันคติและค่านิยม (Attitude and Value) บางคร้ังอาจใชก้ารกระตุน้ให้เกิดทศันคติ ใน

ทางบวก และปรับใหเ้ป็นระบบค่านิยมต่อส่ิงท่ีเรียนใหเ้ขา้กบัส่ิงมีชีวติมากข้ึน 
5. พฒันาการฝึกอบรมภายใน (In – service Training Development) ให้กบัครูโยการ

ปรับปรุงทกัษะในการสอน พฒันาวิธีการแบบใหม่ ๆ เช่น เพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์ 
หรือเพิ่มความรอบคอบ ระมดัระวงัใฝ่รู้ใหม้ากข้ึน 

6. การจดัการและการควบคุม (Management and Control) เป็นการแนะน าเทคนิคในการ
ปรับพฤติกรรมใหดี้ข้ึน 

7. การบริหาร (Administration) เพิ่มพนูประสิทธิภาพในดา้นการบริหารโรงเรียนใหสู้งข้ึน 
สรุปว่า กระบวนการวิจยัในชั้นเรียน คือ กระบวนการวิจยัท่ีต้องมีล าดับขั้นตอนของ

ความคิดท่ีครูผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงค าตอบ แนวทางปฏิบติั กระบวนการและแบบแผนท่ีถูกตอ้ง
เพื่อใหง้านวจิยัในชั้นเรียนนั้นสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.1.4 ประโยชน์ของการวจัิยในช้ันเรียน 
การจดัการเรียนการสอนโดยอาศยักระบวนการวิจยัในชั้นเรียนจะเกิดประโยชน์ทั้งครูและ

นกัเรียน ทั้งน้ีจากผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การใชส่ื้อนวตักรรมต่าง ๆ ตลอดจน
วิธีการจดักิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เหล่าน้ีเม่ือน ามารวบรวมไวก้็ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่ผูส้อน
พิจารณาเลือกมาใชห้รือระยุกตใ์ชต้ามความเหมาะสมไดต้ลอดเวลาช่วยให้นกัเรียนมีประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สนุกสนาน มีความสุขกบัการเรียนรู้ ทั้งครูและนกัเรียน อนัจะส่งผลต่อการ

                                                 

 24ศิริพงษ ์เศาภายน, ประสิทธิผลการพฒันารูปแบบการท าวจัิยในช้ันเรียนของครู, พิมพค์ร้ัง
ท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร : บุค๊ พอยท,์ โรงพิมพไ์ทยร่มเกลา้, 2553), หนา้ 96 . 
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พฒันาคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิต ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติอยา่งย ัง่ยนื 

ชาตรี เกิดธรรม กล่าววา่ การวิจยัในชั้นเรียนเป็นการพฒันาทางเลือกในการแกปั้ญหาได้
อยา่งเหมาะสมดว้ยตวัของครูผูส้อนเอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดผล
ดีท่ีสุด การวจิยัในชั้นเรียนจึงมีความส าคญั ดงัน้ี25 

1. เป็นการพฒันาหลกัสูตร และพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนดว้ยการวจิยั 
2. เป็นการพฒันาวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานยิ่งข้ึนและเป็นการแสดงถึงความกา้วหน้าทาง

วชิาชีพครู 
3. เป็นการเผยแพร่ความรู้จากการปฏิบติัจริง 
4. เป็นการส่งเสริมความกา้วหนา้ดา้นการวิจยัทางการศึกษา และสามารถน าผลการวิจยัไป

ใชเ้ป็นผลงานทางวชิาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งใหสู้งข้ึน 
5. เป็นการส่งเสริมหรือพฒันาผูเ้รียน ไดต้รงตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน 
วาโร เพง็สวสัดิ์ กล่าวถึงประโยชน์ของงานวจิยัในชั้นเรียนไวด้งัน้ี26 
1. เป็นการพฒันาหลกัสูตรกระบวนการเรียนการสอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานเพื่อ

พฒันาการเรียนการสอนโดยวธีิการวจิยั 
2. เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยพฒันาวิชาชีพครูเน่ืองจากขอ้คน้พบท่ีไดม้าจากกระบวนการ

คน้ควา้ท่ีเป็นระบบและเช่ือถือได้ ท าให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาการเรียนรู้และครูเกิดการพฒันาการ
เรียนการสอน 

3. เป็นการแสดงความกา้วหน้าทางวิชาชีพครูดว้ยการเผยแพร่ความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติั
และท าใหอ้าชีพครูกลายเป็นวชิาชีพ 

4. ท าใหก้ารเรียนการสอนไดรั้บการพฒันาอยา่งถูกตอ้งเป็นระบบเป็นผลดีแก่นกัเรียน 
5. เป็นการส่งเสริม สนบัสนุนความกา้วหนา้ของการวิจยัทางการศึกษาเน่ืองจากการวิจยั

แบบน้ีจะส่งเสริมบรรยากาศของการท างานแบบประชาธิปไตย โดยท่ีทุกฝ่ายเกิดการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และยอมรับในการคน้พบร่วมกนั 

 

                                                 

 25ชาตรี เกิดธรรม,  อยากท างานวิจัยในช้ันเรียนแต่เขียนไม่เป็น ,  พิมพ์คร้ังท่ี  2, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์ล่ียงเซียง, 2545), หนา้ 13. 
 26วาโร เพง็สวสัด์ิ, ชุดพัฒนาตนเองเร่ืองการวิจัยในช้ันเรียน, (สกลนคร : คณะครุศาสตร์ 
สถาบนัราชภฏัสกลนคร, 2546), หนา้ 2. 
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ไมตรี บุญทศ เสนอแนะคุณค่าส าคญัของการวจิยัในชั้นเรียนไวด้งัน้ี 
1. การวิจยัในชั้นเรียนไม่ได้มุ่งเน้นการพฒันาความรู้ใหม่ แต่เน้นสะทอ้นปัญหาท่ีครู

ประสบอยู ่
2. การวิจยัในชั้นเรียนด าเนินการโดยครูคนเดียว หรือการมีส่วนร่วมของคณะครู หรือ

นกัวจิยัภายนอก 
3. การวจิยัในชั้นเรียนมุ่งผลการปฏิบติัจริง มุ่งเนน้การปรับปรุงวิธีการเดิมให้เหมาะสมหรือ

เปล่ียนแปลงวธีิการใหม่ท่ีดีกวา่เดิม 
4. การวจิยัในชั้นเรียนมีการตรวจสอบวธีิการปฏิบติังานโดยทนัทีและครูผูท้  าวิจยัจะเป็นคน

วเิคราะห์และพิจารณาผลการปฏิบติังานท่ีใชก้ระบวนการวจิยัดว้ยตนเอง27 
อมรรัตน์ สน่ันเมือง จดัล าดบัประโยชน์ของการวจิยัในชั้นเรียนไว ้ดงัน้ี28 
1. ประโยชน์ต่อผูเ้รียน พฤติกรรมดีข้ึน เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่น

ระดบัท่ีน่าพอใจ ไม่มีปัญหาการเรียน 
2. ประโยชน์ต่อครู ครูมีการวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ มีเป้าหมายชดัเจนวา่จะท า

อะไร กบัใคร เม่ือไร เพราะอะไร ช่วยให้ครูเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ไดน้วตักรรมท่ีผา่นการปรับปรุงจนเป็นท่ียอมรับเกิดความมัน่ใจในการท างาน 

3. ประโยชน์ต่อโรงเรียน ครูมีปฏิสัมพนัธ์กนัมากข้ึนร่วมกนัคิดแกปั้ญหาตั้งแต่วิเคราะห์ หา
สาเหตุจนถึงเขียนรายงาน มีเครือข่ายกลัยาณมิตรกนัทางวิชาการในโรงเรียนและยกระดบัมาตรฐาน
วชิาการของโรงเรียนใหสู้งข้ึน 

4. ประโยชน์ต่อวงการศึกษา สร้างสังคมทางการศึกษา กระตุน้ให้มีการพฒันาผลงานทาง
วชิาการท่ีเกิดจากประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าของครู ท าใหว้ชิาชีพครูเป็นท่ียอมรับของสังคมมากข้ึ 

ศิริพงษ์ เศาภายน ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ในการท าวิจยัในชั้นเรียนวา่เป็นกระบวนท่ีแกไ้ข
ปัญหาให้ถูกจุด วิธีการท าวิจยัในชั้นเรียนจะน าผลมาใช้ในห้องเรียนหรือในโรงเรียนท่ีมีสภาพ
คลา้ยกนั เพือ่ใหค้รูปรับเปล่ียนทศันคติท่ีดีต่อการวจิยั ดงัน้ี 

1. ครูคนอ่ืน ๆ เตม็ใจท่ีจะยอมรับและสร้างความคุน้เคยกบัเทคนิคการท าวจิยัในชั้นเรียน 
2. การจดัเวลาและโอกาสในการด าเนินการ 

                                                 

 27ไมตรี บุญเทศ, การท าวิจัยในช้ันเรียน, พิมพค์ร้ังท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 
2548), หนา้ 27. 
 28อมรรัตน์ สนั่นเมือง, ประโยชน์ของการวิจัยในช้ันเรียน, สืบคน้จาก www.Aru.ac.th., 
หนา้ 1. 
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3. ความเช่ือถือในเร่ืองท่ีจะท าหรือด าเนินการ 
4. ความรู้ของผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการกลุ่ม 
5. ความเตม็ใจท่ีจะร่วมด าเนินการแกปั้ญหาในเร่ืองเดียวกนั 
6. ขอ้เสนอแนะและขอ้วพิากษข์องผลการวจิยัท่ีจะน ามาใชแ้ต่ละหวัขอ้29 
สรุปไดว้่า การวิจยัในชั้นเรียนมีประโยชน์ต่อความเจริญกา้วหน้าทางดา้นวิชาการ ช่วย

ปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เป็นการพฒันาทฤษฎีสู่การปฏิบติัซ่ึงอาศยั
การวิจยัในชั้นเรียนเพื่อให้ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ ไดห้ลกัวิชาการท่ีชดัเจนเพียงพอต่อการน าไปปฏิบติั
ใหเ้กิดประสิทธิภาพและผลการวจิยัช่วยส่งเสริมและพฒันาวชิาชีพครู  

2.1.5 รูปแบบและลกัษณะของการท าวจัิยในช้ันเรียน 
นกัวจิยัหลายท่านไดเ้สนอรูปแบบและลกัษณะของการวจิยัในชั้นเรียนไวห้ลากหลาย ดงัน้ี  
ชาตรี เกิดธรรม กล่าวว่ารูปแบบการวิจยัมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีลกัษณะเฉพาะ

โดยทัว่ไปการวจิยัในชั้นเรียน แบ่งไดเ้ป็น 4 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ30 
1. การวิจยัเชิงทดลอง เป็นวิจยัท่ีประกอบดว้ยลกัษณะท่ีส าคญั 2 ประการ คือ การจดักลุ่ม

ควบคุม (Control Group) และการสุ่มการวจิยัเชิงทดลองมีรูปแบบการวจิยัท่ีหลากหลาย บางคร้ังอาจ
แยกยอ่ยไปอีก เช่น การวจิยัเชิงทดลองเบ้ืองตน้ การวจิยัก่ึงเชิงทดลองและการวจิยัเชิงทดลองแทจ้ริง 

2. การวจิยัเชิงทดลองและพฒันาการวจิยั เป็นวธีิท่ีเหมาะสมกบัการวิจยัเพื่อแกปั้ญหาในชั้น
เรียนหรือเพื่อพฒันาการเรียนการสอนมากท่ีสุด วิธีน้ีใช้นกัเรียนเพียงกลุ่มเดียว หมายถึงห้องเดียว 
หรือหลายห้องเรียนก็ได ้ไม่ตอ้งเปรียบเทียบวิธีสอนแบบดั้งเดิมกบัแบบใหม่แต่จะใช้นวตักรรม 
วธีิการสอนแบบใหม่ท่ีเราพฒันาข้ึนมาเพียงวิธีเดียวเท่านั้น สอนกบักลุ่มนกัเรียนกลุ่มเดียวใชค้ร้ังท่ี 
1 แลว้ปรับแลว้น าไปใช้ในคร้ังท่ี 2 แลว้ปรับไปเร่ือย ๆ โดยเร่ิมทดลองใช้กบันกัเรียนห้องใด กลุ่ม
ใด ก็ได ้ก่อนสอน มีการทดสอบพื้นฐานความรู้เดิมของนกัเรียน สอนเสร็จแลว้ทดสอบความรู้ความ
เขา้ใจของนกัเรียนดูว่า นกัเรียนมีการพฒันาดีข้ึนหรือไม่ ดูปัญหาต่าง ๆในการสอน เม่ือพบปัญหา
หรือข้อบกพร่องก็ปรับไปเร่ือยจนจบบทเรียนทั้ งหมด เม่ือสอนจบก็จะได้เทคนิค นวตักรรม 
แผนการจดัการเรียนรู้ ส่ือการสอนท่ีเราปรับปรุงทุกบทเรียนพร้อม ๆ กนั 

                                                 
  29ศิริพงษ ์เศาภายน, ประสิทธิผลการพฒันารูปแบบการท าวจัิยในช้ันเรียนของครู, พิมพค์ร้ัง
ท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร : บุค๊ พอยท,์ โรงพิมพไ์ทยร่มเกลา้, 2553), หนา้ 99. 
 30ชาตรี เกิดธรรม, อยากท างานวจัิยในช้ันเรียนแต่เขียนไม่เป็น, (กรุงเทพมหานคร : ดิจิตอล 
 เลิร์นน่ิง, 2544), หนา้ 19. 
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3. การวจิยัเชิงส ารวจ เป็นการส ารวจดูส่ิงท่ีเป็นปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน 
เช่น ส ารวจความตอ้งการของนักเรียน ส ารวจเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อครู วิชาท่ีสอน โรงเรียน 
ส ารวจอาชีพ รายไดข้องผูป้กครองนกัเรียน เป็นตน้ การวิจยัแบบน้ีอาจไม่ไดป้ระโยชน์ต่อการเรียน
การสอน มากนกั ค าตอบท่ีไดเ้พียงขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการน าไปใชเ้พื่อการบริหารในงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. การวิจยัหาความสัมพนัธ์ เป็นการวิจยัหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นักเรียนว่ามีผลกระทบต่อพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนหรือไม่อย่างไร เช่น อาชีพของ
ผูป้กครองผลการเรียน / พฤติกรรมของนกัเรียน ระยะทาง / การเดินทางมาโรงเรียนกบัการมาสาย
ของนกัเรียน ฯลฯ การวิจยัแบบน้ี อาจไม่ไดป้ระโยชน์ต่อการเรียนการสอนการสอนนอ้ย เน่ืองจาก
การการวิจยัส ารวจดูความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัเป็นเพียงขอ้มูลพื้นฐานอาจไม่ไดป้ระโยชน์ต่อการ
เรียน การสอน  

สุวมิล ว่องวาณชิ ไดจ้  าแนกรูปแบบการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนไว ้ดงัน้ี 
1. รูปแบบการวิจยัปฏิบติัการแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (Formal and Informal 

Research) 
1.1 การวจิยัแบบเป็นทางการ (Formal Research) 
เป็นการวิจยัท่ีมีแบบแผนการวิจยัเคร่งครัด มีลกัษณะการด าเนินงานและการน าเสนอ

เหมือนงานวิจยัเชิงวิชาการ (Academic Research) ของนกัวิจยัมืออาชีพ นกัวิชาการในมหาวิทยาลยั
หรือนกัศึกษาท่ีท าเป็นวิทยานิพนธ์ มีการออกแบบการวิจยัท่ีรัดกุมเพื่อให้ตอบค าถามวิจยัไดช้ดัเจน 
และมีรูปแบบการน าเสนอรายงานผลการวิจยัท่ีก าหนดชัดเจน ส่วนใหญ่จ าแนกเน้ือหาสาระ
ออกเป็น 5 บท 

1.2 การวิจยัแบบไม่เป็นทางการ (Informal Research) เป็นงานวิจยัท่ีไม่ยึดแบบการวิจยั
อยา่งเคร่งครัดเหมือนการวิจยัเชิงวิชาการมุ่งเนน้การตอบค าถามวิจยัมากกวา่การยึดรูปแบบการวิจยั
แบบเป็นทางการ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัก็พยายามใชข้อ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้จากการเรียนการสอนตามปกติ 
การน าเสนอผลการวิจยัครอบคลุมเพียงประเด็นส าคญัท่ีผูว้ิจยัต้องการน าเสนองานวิจยัแบบน้ี 
บางคร้ังพบวา่มีการรายงานผลเพียง 1 - 2 หนา้ 

2. รูปแบบการวิจยัปฏิบติัการตามแนวคิดของ เคมมิส และ ซูเปอร์สเกอร์ลิท (Kemmis & 
Zuber - Skerritt ) 

2.1 การวจิยัปฏิบติัการเชิงเทคนิค (Technical Action Research)  
การวิจยัตามรูปแบบน้ีมีเป้าหมายของการวิจยัเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ของการปฏิบติังาน โดยอาศยับุคคลภายนอก (Outsider) มาช่วยในการท าวิจยัในหน่วยงาน ผูป้ฏิบติั 
(ครู) จะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมก ากบัของนกัวจิยัภายนอก บุคคลภายนอกเล่นบทของผูว้ิจยัหลกัโดยท่ี
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ครูไม่ค่อยมีบทบาทในการน าเสนอความคิด วิธีการต่าง ๆ ท่ีใช้ในการวิจยัมาจากความคิดของ
นกัวิจยัภายนอกเป็น ส่วนใหญ่ ซ่ึงเนน้เทคนิคการท าวิจยัท่ีตอบค าถามวิจยัท่ีรัดกุม ขอ้คน้พบท่ีได้
อาจใชไ้ม่ไดก้บัการปฏิบติัจริง 

2.2 การวจิยัปฏิบติัการเชิงปฏิบติัจริง (Practical Action Research)  
เป็นการวิจยัท่ีมีนกัวิจยัภายนอกแสดงบทบาทของท่ีปรึกษาดา้นกระบวนการท างาน  (Pro-

cess Consultancy Role) มีเป้าหมายของการวิจยัท่ีมากกว่าแบบแรก คือ นอกจากช่วยปรับปรุง
ประสิทธิผลการท างานแล้วยงัมุ่งสร้างความเขา้ใจและมุ่งพฒันาวิชาชีพให้กบัผูป้ฏิบติัด้วย ใน
กระบวนการวิจยัจะส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติัสะทอ้นผลและคิดวิเคราะห์พฒันาปรับปรุงการท างานของ
ตนเอง ดงันั้น ครูซ่ึงเป็น ผูป้ฏิบติัในโรงเรียนมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้กระบวนการวิจยัและมีส่วนในการ
เสนอความคิดในประเด็นปัญหาวจิยัท่ีมาจากการปฏิบติัจริง และสามารถน าผลการวจิยัไปใชไ้ด ้

2.3 การวจิยัปฏิบติัการเชิงวพิากษ ์/ อิสระ (Critical/Emancipatory Action Research) 
เป็นการวิจยัท่ีมีการท างานร่วมกนัระหว่างนกัวิจยัภายนอกและผูป้ฏิบติังานในหน่วยงาน 

เป้าหมายของการวจิยัเพิ่มเติมจากการวจิยัปฏิบติัการแบบท่ี 1 และ 2 คือ นอกจากพฒันาประสิทธิผล
การท างาน การส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจในในการพฒันาปรับปรุงการท างานแก่ผูป้ฏิบติัแลว้ ยงั
ตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบการท างานท่ีเป็นอยู่ในองค์กรให้ดีข้ึนกว่าเดิม แมจ้ะมี
บุคคลภายนอกร่วมดว้ย แต่ทุกคนต่างมีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกนั จะไม่มีผู ้
แสดงบทบาทเป็นท่ีปรึกษาการวิจยัเหมือนแบบท่ีสอง การวิจยัแบบน้ีเปิดโอกาสให้เกิดการพฒันา
ความสามารถดา้นการวจิยัแก่ผูป้ฏิบติั และนกัวจิยัจะเป็นอิสระจากความรู้ กฎเกณฑ์และพนัธนาการ
ทางความคิดเดิมจะเห็นวา่แนวทางการท าวิจยัปฏิบติัการทั้ง 3 แบบ มีการเปล่ียนแปลงแนวคิดของ
การท างานจากท่ีผูป้ฏิบติัถูกครอบความคิดโดยนกัวิจยัภายนอก (Cooption) ซ่ึงเป็นแบบแรก มาเป็น
การท างานร่วมกนั (Cooperation) ในแบบท่ีสอง และรูปแบบการท างานแบบท่ีสามซ่ึงเป็นการ
ท างานแบบร่วมมือ (Collaboration) ซ่ึงเป็นแนวทางการวิจยัปฏิบติัการท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมและ
ยอมรับกนัวา่จะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาวชิาชีพของผูป้ฏิบติัมากกวา่แบบอ่ืน  

3. รูปแบบการวจิยัปฏิบติัการตามแนวคิดของคอร์สัน Calhoun 
3.1 การวจิยัของครูแบบท าคนเดียว (Individual Teacher Research) 
เป็นการวจิยัท่ีเนน้การเปล่ียนแปลงในห้องเรียนใดห้องเรียนหน่ึง โดยครูก าหนดปัญหา ใน

ห้องเรียนท่ีตอ้งการแกไ้ข และหาแนวทางแกไ้ข นกัเรียนอาจไม่มีส่วนในการช่วยก าหนดทางเลือก
ต่าง ๆ หากจะมีผูป้กครองเก่ียวขอ้งดว้ยในการท าวจิยั ก็จะเป็นเพียงผูใ้หข้อ้มูลมากกวา่ 

3.2 การวิจยัปฏิบติัการแบบร่วมมือ (Collaborative Action Research) เป็นการวิจยัท่ีท าเป็น
กลุ่ม ผูว้จิยัมีจ  านวน 1- 2 คนข้ึนไป ประกอบดว้ย ครู ผูบ้ริหารและนกัวิชาการจากมหาวิทยาลยั หรือ
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บุคลากรอ่ืน ๆ มีจุดมุ่งหมายเน้นท่ีปัญหาและการเปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดข้ึนในห้องเรียนใดห้องเรียน
หน่ึง คณะวิจยัอาจจะเน้นปัญหาในระดบัพื้นท่ีของตน แต่ยงัเป็นกระบวนการท่ีเป็นการสืบคน้
ความรู้ในหอ้งเรียน กระบวนการท าวจิยัจะเหมือนกบัการท าวจิยัของครูท่ีท าคนเดียว 

3.3 การวจิยัปฏิบติัการแบบท าทัว่ทั้งโรงเรียน (Schoolwide Action Research)  
เป็นการวจิยัท่ีคณะท างานเป็นผูป้ฏิบติัในโรงเรียน มีการท างานโดยเลือกปัญหาวิจยัท่ีสนใจ

ร่วมกนั มีการรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบ และการแปลความหมายขอ้มูลท่ีไดจ้ากโรงเรียน หรือ
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง กระบวนการวิจัยเป็นแบบวงจรต่อเน่ืองท่ีมีหน้าท่ีเหมือนการประเมิน
ความกา้วหนา้ มีจุดมุ่งหมายเนน้ท่ีการปรับปรุงโรงเรียน ไดแ้ก่ (1) การคน้หาวิธีปรับปรุงโรงเรียน
เพื่อแกปั้ญหา (2) พยายามปรับปรุงการท างานเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกนัแก่นกัเรียน (3) เพิ่ม
ขอบข่ายของสาระในการสืบคน้แนวทางการแกปั้ญหา 

4. รูปแบบการวิจยัปฏิบติัการจากการสังเคราะห์ของ นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2543) (สังเคราะห์
จากแนวคิดของ Miller (2000), Freeman (1998), Bennett , Foreman – Pact & Higgins (1996) , 
Stringer (1966) , Robinson (1994) 

4.1 การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) 
เป็นการวิจยัท่ีท าโดยครูเพื่อแสวงหาวิธีการแกไ้ขปัญหาและพฒันาการปฏิบติังานหรือการ

เรียนการสอนในชั้นเรียนของตน 
4.2 การวจิยัปฏิบติัการแบบรวมพลงั (Collaborative Action Research) 
เป็นงานวจิยัท่ีด าเนินการโดยครูหลายคนร่วมกนัท าวิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหาในชั้นเรียนหลายๆ 

ชั้น หรือแผนกวิชา ภาควิชา นกัวิจยัเกิดจากการรวมตวักนัของครูท่ีมีความช านาญเฉพาะต่างกนั 
มาร่วมมือกนัท าวจิยัโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั 

4.3 การวจิยัปฏิบติัการระดบัโรงเรียน (Schoolwide Action Research) 
เป็นการวจิยัท่ีด าเนินงานโดยผูบ้ริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอาจ

รวมหน่วยงานนอกโรงเรียนดว้ย มีเป้าหมายเพื่อพฒันาโรงเรียนและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน 
4.4 การวจิยัปฏิบติัการอิงชุมชน (Community - base Action Research) 
เป็นการวิจยัท่ีอาศยัความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน โดยอาศยัพลงัของชุมชน ท่ีจะ

ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งมาพฒันาชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ31 

                                                 

 31สุวมิล วอ่งวาณิช, เคล็ดลับการท าวิจัยในช้ันเรียน, (กรุงเทพมหานคร : อกัษรไทย, 2546), 
หนา้ 34 –37. 
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ศิริพงษ์ เศาภายน ได้กล่าวถึงรูปแบบของการวิจยัในชั้นเรียนว่า ไม่ค่อยจะเขม้งวดกับ
รูปแบบการวจิยัมากนกั วจีิยส่วนใหญ่จะตอ้งเก่ียวกบัการสังเกตและขอ้มูลจากพฤตกรรมต่าง ๆ จาก
การจดบนัทึก การประเมินผล และจาการลงมือปฎิบติั เน่ืองจากเป้าหมายของการวิจยัในชั้นเรียนนั้น 
มุ่งแกปั้ญหากระบวนการจดัการเรียนการสอนมากกวา่รูปแบบ32 

วทิยา ใจวธีิ ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของการวจิยัในชั้นเรียนอยา่งง่าย ดงัน้ี33 
1. ผูว้จิยัยงัคงท างานตามปกติของตน  
2. ไม่ตอ้งสร้างเคร่ืองมือวจิยั แต่สร้างเคร่ืองมือวดัผล 
3. ไม่มีขอ้มูลจ านวนมาก และไม่ตอ้งใชส้ถิติซบัซอ้น 
4. ขอ้มูลส่วนใหญ่มาจากการสังเกต การพดูคุย และการใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 
5. ไม่ตอ้งทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. ใชเ้วลาในการท าวจิยัไม่นาน 
7. ความยาว 2 - 3 หนา้ต่อเน่ือง 
8. นกัเรียนไดรั้บการพฒันา 
9. ไม่มีการระบุประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
10. ไม่ใช่สถิติสรุปอา้งอิงและไม่มีระดบันยัส าคญั 
11. ไม่มีการทดสอบก่อน – หลงัเรียน 
12. ไม่มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
13. เนน้การแกไ้ขท่ีสาเหตุของปัญหาของนกัเรียนบางคน บางเร่ือง  
โดยสรุป การวิจยัในชั้นเรียนสามารถด าเนินการวิจยัไดห้ลายรูปแบบ เช่น การวิจยัส ารวจ 

การวิจยัหาความสัมพนัธ์ การวิจยัเปรียบเทียบ วิจยัแบบทดลองและการวิจยัเชิงทดลอง และพฒันา
ตามความเหมาะสมของปัญหา เพื่อพฒันากระบวนการการเรียนการสอนหรือการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ สามารถแกปั้ญหาหรือช่วยยกระดบัคุณภาพการเรียนการสอนได ้

2.1.6 นโยบายและแนวทางการวจัิย 
2.1.6.1 นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

                                                 

 32ศิริพงษ ์เศาภายน, ประสิทธิผลการพฒันารูปแบบการท าวจัิยในช้ันเรียนของครู, พิมพค์ร้ัง
ท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร : บุค๊ พอยท,์ โรงพิมพไ์ทยร่มเกลา้), 2553, หนา้ 95 – ก. 
 33วิทยา ใจวิภี, การวิจัยในช้ันเรียน, สืบคน้จาก http:// www.Webcache.Googleusercontent. 
Com/search.29.  
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กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย การเร่งรัด การปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน าความรู้
และการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั เพื่อขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบติัท่ี
ส าคญัหลายประการ คือ การปรับปรุงการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้
ทุกระบบและประเภทการศึกษา การปรับการเรียนเปล่ียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
พฒันาการสอนของครูและปรับวธีิ การเรียนรู้ของนกัเรียน การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อใหส้ามารถจดัท าหลกัสูตรและพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนใชเ้ทคโนโลยีเพื่อช่วย
เพิ่มคุณภาพและขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ 
ควบคู่กบัคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมีความตระและส านึกในคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสมานฉนัท ์สันติวธีิและวิถีประชาธิปไตย มีแนวด าเนินการคือ การศึกษาคน้ควา้และ
รวบรวมวรรณกรรม วิจยัและเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งและประชุมเชิงปฏิบติัการสู่เขตพื้นท่ี
เป็นขั้นเป็นตอนต่อไป 

2.1.6.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์หลกัของกระทรวงศึกษาธิการ ได้

ก าหนดนโยบายท่ีตอ้งรับผิดชอบ การจดับริการการศึกษาให้กบัเด็กและเยาวชนเพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ตอบสนองนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการดา้นการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา และการ
จดัท าวจิยัในชั้นเรียนโดยยดึธรรมน าความรู้และการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
ด าเนินการให้สอดคล้องกบัมาตรการปรับด้านการเรียนเปล่ียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเห็นสมควรพฒันากระบวนการเรียนการสอนและ
เทคนิควิธีกระบวนการสอน การประเมินผลในชั้นเรียน โดยประยุกต์ใช้กรอบและทฤษฎีการจดั
กระบวนการสอน และการประเมินสภาพจริง (Authentic Instruction and Assessment) มาใช้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทัว่ประเทศ โดยประสานเผยแพร่ร่วมมือกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาทัว่ประเทศในการฝึกอบรมศึกษานิเทศก์และครูตน้แบบให้เป็นวิทยากรหลกัในการ
ขยายผลการฝึกอบรมไปสู่ครูผูส้อนในทุกชั้นเรียนอยา่งทัว่ถึง 

สรุป นโยบายและแนวทางการวิจยัทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกระบวนการหรือวิธีการ
อย่างหน่ึงท่ีจะช่วยกระตุน้ให้ครู และผูบ้ริหารเห็นความส าคญัของการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อท่ีจะ
แกปั้ญหาในชั้นเรียนไดถู้กตอ้งตามหลกัวธีิ 
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2.2 การส่งเสริมการท าวจิัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.2.1 บทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารสถานศึกษา 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) มาตรา 39 พ.ศ. 

2545 ก าหนดไวว้่าให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษาใหผู้บ้ริหารโรงเรียนเป็นผูมี้บทบาทส าคญัท่ีสุดในฐานะท่ีเป็นผูน้ าในการ
ปฏิบติังานขององค์การ มีส่วนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการจดัการศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นผูท่ี้มีความส าคญัต่อองคก์ารทั้งในลกัษณะเป็นศูนยร์วมขอ้มูล
ข่าวสาร เป็นศูนยร์วมของการตดัสินใจขององคก์าร โดยแสดงออกมาในบทบาทต่าง ๆ เช่น บทบาท
ในการเป็นผูน้ าเชิงวชิาการ บทบาทในการจดัองคก์รหรือบทบาทในการพฒันาบุคลากรและบทบาท
ในการพฒันาวชิาชีพ ฯลฯ นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัมีหนา้ท่ีส าคญัอนัหลากหลายซ่ึงบทบาทและหนา้ท่ี
ต่าง ๆ มกัจะไดรั้บอิทธิพลจากหลกัการแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารท่ีเกิดข้ึนในแต่ละยุคแต่ละสมยั 
ซ่ึงมีองค์กรและนักวิชาการได้ให้แสดงความคิดอย่างหลากหลายเก่ียวกับบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และคณะ ไดก้ล่าวไวใ้นการประชุมสัมมนาทางวิชาการสรุปได้
วา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งจะตอ้งเป็นผูน้ าในการสร้างและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเพื่อกา้วสู่ความเป็นเลิศ นัน่คือผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งเป็น “ ผูบ้ริหารมือ
อาชีพ ” บทบาทใหม่ของผูบ้ริหารมืออาชีพท่ีดีนั้นตอ้งมีการเตรียมตวัและเป็นบทบาทใหม่ ท่ี
ผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจและปฏิบติัตามแนวทาง ท่ีตั้งไวจ้นประสบความส าเร็จเป็น
ผูบ้ริหารมืออาชีพ ซ่ึงมีแนวทางพอสรุปไดด้งัน้ี 

1. มีการฝึกฝนตนเองดา้นอุปนิสัยใจคอให้มีหวัใจในเร่ืองบริการ การรู้จกับริหารให้ความ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น ตอ้งการความรู้สึกเสียสละเป็นแรงผลกัดนั  เม่ือเกิดความเสียสละการท่ีเราจะ
ช่วยเหลือบริการผูอ่ื้นก็ดีจะเกิดข้ึนดว้ยความบริสุทธ์ิใจจริงใจ (Sincerity) เป็นส่ิงท่ีผูอ่ื้นมีความ
ตอ้งการจากผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารจะตอ้งมีใจกวา้ง หมายถึง มีใจกวา้ง กลา้ท า กลา้เสียสละ เห็นผูอ่ื้นมี
ความส าคญั กลา้ไดก้ลา้เสียจะเป็นดา้นการเงินหรือน ้ าใจ ถา้ใจกวา้งทางดา้นการยอมรับความส าเร็จ
และการรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น ผูบ้ริหารจะตอ้งท าใจให้สุขุม และตอ้งใช้ดุลยพินิจ รวมทั้ง
ความต่ืนตวัในการเป็นสมาชิกของกลุ่ม การรู้จกัเขา้สังคมเขา้ร่วมกิจการต่ืนเตน้ต่องานท่ีสมาชิกของ
กลุ่มรวมข้ึน จะท าให้นักบริหารได้รับการยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม แต่นักบริหารจะตอ้งมี
แนวความคิดใหม่ ๆ เสมอ และเขา้ร่วมกลุ่มดว้ยความจริงใจ 
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2. มีการพฒันาดา้นความรู้เขา้สู่วิชาชีพ ให้มีความรู้ทางทกัษะท่ีน าไปสู่ความคล่องตวั 
เช่ียวชาญ และความมีเสน่ห์ของนกับริหาร เรียกภาษาทางบริหารวา่ ทกัษะทางเทคนิค เป็นความรู้
เก่ียวการท างานรายละเอียดของงานต่าง ๆ ความรู้ทางดา้นน้ีเรียกวา่ ทกัษะทางความคิดร่วมยอด 
ทกัษะทางดา้นน้ีจะตอ้งอาศยัสติปัญญาและการฝึกฝน ผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งมีความสามารถเขา้ใจ
ปัญหาต่าง ๆ รู้จกัวิเคราะห์ สังเคราะห์ได ้ โดยมีทศันะอนักวา้งไกล นอกจากน้ีตอ้งมีทกัษะทาง
มนุษยสัมพนัธ์เป็นความสามารถเขา้กบัคน เขา้ใจพฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร ความสามารถใน
การพูดชักจูงโน้มน้าวให้บุคคลปฏิบัติตามซ่ึงเป็นหัวใจของการบริหารเป็นอย่างมาก เป็น
ความส าเร็จแห่งการบริหารงานของนกับริหาร บริหารงานตอ้งบริหารคนให้เลิศลน้ ช านาญการเก่ง
คนตอ้งเก่งงาน เก่งบริหารตอ้งไดท้ั้งงาน ทั้งคน34 

กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดบทบาทของผูบ้ริหารกบัการวิจยัว่า คือการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นกระบวนการแกปั้ญหาและพฒันาควบคู่กบัการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหาร35  

วโิรจน์ สารรัตนะ และสัมพนัธ์ พนัธ์ุพฤกษ์ กล่าวถึง บทบาทผูบ้ริหารถานศึกษาท่ีส่งผลให้
เกิดความส าเร็จในการบริหารมี 11 บทบาท คือ บทบาทในการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา บทบาทในการส่งเสริมสนบัสนุนความเป็นองคก์รวิชาชีพครู บทบาทในการตดัสินใจ
และการมีวิสัยทศัน์ร่วม บทบาทในการเสริมสร้างการบริหารตนเอง บทบาทการเสริมสร้างการ
ติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ บทบาทในการจูงใจเพื่อการริเร่ิมและสร้างสรรค ์ บทบาทในความ
เป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีดี บทบาทในการเสริมสร้างวฒันธรรมบรรยากาศองคก์ร บทบาทใน
การบริหารหลักสูตรการสอน บทบาทในการบริหารเพื่อการเปล่ียนแปลงและการเสริมสร้าง
วฒันธรรมท่ีดีของประเทศ บทบาทในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์36 

ต้องจิตร โสมะภีร์ ไดส้รุปบทบาทของผูบ้ริหารไว ้ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการ
ส่งเสริมให้ครูได้มีความรู้ความสามารถในด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจถึงการเรียนรู้ของเด็กโดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี คือ การวางนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบั

                                                 

 34กษมา วรวรรณ ณ อยธุยา, รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เร่ืองก้าวเข้าสู่ผู้บริหาร
มืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2545), หนา้ 1. 
 35กระทรวงศึกษาธิการ, การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน, 
(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), หนา้ 5. 
 36วิโรจน์ สารรัตนะ และสัมพนัธ์ พนัธ์ุพฤกษ,์ ผู้บริหารใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนมัธยมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : อกัษราพิพฒัน์, 2545), หนา้ 26-33. 
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การปฏิรูปการเรียนรู้ มีการวางแนวปฏิบติัชดัเจนสอดคล้องกบัหลกันโยบายท่ีวางไว ้ เช่น บทบาท
ใหม่ของสถานศึกษา บทบาทของครูและวธีิด าเนินการ การสร้างกลไกการจดัระบบการเรียนรู้ท่ีครบ
วงจร วิธีการจดัการเรียนการสอนของครู  แนวทางการจดัหลักสูตรใหม่ ระบบการวดัและ
ประเมินผล การจดัสภาพแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน การวางระบบมาตรฐาน
การศึกษาทกัษะพื้นฐานท่ีเด็กต้องเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน เป็นท่ียอมรับของระบบการศึกษา
กระบวนการ การเรียนท่ีเป็นทกัษะพื้นฐานส าคญั เป็นความตอ้งการทางการศึกษาของนกัเรียน ทั้ง
จากภายในและภายนอกสถานศึกษา37 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้สรุปบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดงัน้ี38 

1. จดัท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบาย และแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตลอดจนบริบทและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

2. จดัตั้งงบประมาณและรับผดิชอบการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษา 
3. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และความตอ้งการของนกัเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
4. จดัการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและ

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

5. ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและแนวปฏิบติัต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
6. ก ากบัติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบติังาน

ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพฒันาและการด าเนินการทางวินยักบัครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

                                                 

 37ตอ้งจิตร โสมะภีร์, “บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 5”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), 2546, หนา้ 32. 
 38ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,    
การวจัิยในช้ันเรียน, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2547), หนา้ 4. 
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7. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาใช้และจดัหา
ผลประโยชน์ทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 

8. จดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9. ส่งเสริมความเขม้แข็งให้กบัชุมชน และสร้างความสัมพนัธ์กบัสถานศึกษาและสถาบนั
อ่ืนในชุมชนและทอ้งถ่ิน 

10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

 สะอาด ระติเดช ได้สรุปว่า บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและให้อ านาจการบริหาร
โรงเรียน 5 ประการ คือ39 

1. ปฎิบติัราชการตามท่ีกรมสามญัศึกษาไดม้อบหมายให้ทั้งในดา้นการบริหารโรงเรียน
รับผดิชอบงานราชการของส่วนราชการนั้น 

2. เป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาขา้ราชการครูและลูกจา้งของโรงเรียนและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ  
ตามท่ีกระทรวง กรม จงัหวดั มอบหมายเป็นคร้ังคราว 

3. เป็นผูรั้บผิดชอบการจดัการเรียนการสอน การอบรม สร้างสรรค์พฤติกรรมดีงามท่ีพึง
ประสงคแ์ละการเลือกอาชีพในอนาคตของเยาวชนในโรงเรียน 

4. เป็นผูก้  าหนดแนวทางท่ีปฏิบติั ก าหนดนโยบายแผนงาน ติดตามงาน แกปั้ญหา พฒันา
งาน  

5. เป็นผูส้ร้างความสัมพนัธ์อนัดีและช่วยแกปั้ญหาให้แก่ชุมชน ประกอบดว้ย บา้น วดั
โรงเรียน ตามนโยบายของชาติในเร่ืองแผน่ดินธรรม แผน่ดินทอง 

จากการศึกษาสามารถสรุปความหมายของผูบ้ริหารไดว้่า ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูมี้บทบาท
ส าคญัท่ีสุดในฐานะผูท่ี้ดูแล รักษา พฒันาองคก์รให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ตามนโยบาย 
เพื่อพฒันาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้ความส าคญัต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีสุด ส่งเสริมการจดัภาพแวดลอ้ม

                                                 

 39สะอาด ระติเดช, “บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนตาม
การรับรู้ของครูและผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอห้วยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิาลยั : มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล), 2551, หนา้ 34. 
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ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมพฒันาครูให้จดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ความตอ้งการของ
ผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน สนบัสนุนการน านวตักรรม เทคโนโลยกีารส่ือสารมาใชใ้นการเรียนรู้ 

2.2.2 การส่งเสริมการท าวจัิยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคญั ในการผลกัดนัการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน

ให้เกิดประสิทธิภาพ มีนกัการศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา เสนอแนวคิด
เก่ียวกบับทบาทผูบ้ริหารในการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน ดงัน้ี 

กองวิจัยทางการศึกษา เสนอไวว้า่ ผูบ้ริหารจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมให้ครู
ท าวจิยัในชั้นเรียนดว้ยความพึงพอใจ ดงัต่อไปน้ี40 

1. การส่งเสริมใหเ้กิดความส าเร็จของงานวจิยั 
2. การใหก้ารยอมรับนบัถือครูผูท้  าวจิยั 
3. การมีความรับผดิชอบต่อครูผูท้  าวจิยั 
4. การส่งเสริมความกา้วหนา้ในต าแหน่งของครูผูท้  าวจิยั 
กิตติศักดิ์ แป้นงาม ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารในในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน 

ไวด้งัน้ี41 
1. วางแผน ก าหนดนโยบายเป้าหมายให้ครูท าวิจยัในชั้นเรียนทุกคนอยา่งนอ้ยปีการศึกษา

ละ 1 เร่ือง 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนและก าหนดบทบาทหนา้ท่ีใหช้ดัเจน 
3. พฒันาครูผูส้อนให้มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะพื้นฐานในการวิจยัในชั้นเรียนดว้ยวิธี 

การประชุม ช้ีแจง อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ 
4. ส ารวจความตอ้งการและความจ าเป็นพื้นฐานของโรงเรียนและร่วมกบัครูผูส้อนวิเคราะห์

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
5. จดัเตรียม / จดัหาส่ือ เคร่ืองมืออุปกรณ์และงบประมาณสนบัสนุนการวจิยัในชั้นเรียน 
6. ส่งเสริมใหค้รูน าวธีิการเชิงระบบ ไดแ้ก่ การส ารวจปัญหา การจดัล าดบัความส าคญั การ

หาทางเลือกมาใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียน 

                                                 

 40กองวิจัยทางการศึกษา , กรมวิชาการ, การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), หนา้ 14. 
 41กิตติศกัด์ิ แป้นงาม, เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ : การวิจัยในช้ันเรียน, (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมรักษก์ารพิมพม์, ม.ป.ป.), หนา้ 6. 
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7. ช่วยให้ครูเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบายพระราชบญัญติัการศึกษา พุทธศกัราช 2542 

8. จดัตลาดนดัการวิจยัในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 คร้ัง เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผูส้อนมีเวที
ส าหรับน าผลงานของตนเองไปเผยแพร่แลกเปล่ียนการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

ส านักงานปฏิรูปการศึกษา ไดเ้สนอ ถึงบทบาทและหนา้ท่ีส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ต่อการส่งเสริมการวจิยัไว ้2 ประการ ดงัต่อไปน้ี42 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูท าวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน หลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ การ
ใชส่ื้อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

2. รวบรวมและเผยแพร่ผลการท าวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษารวมทั้งสนบัสนุนให ้
สุวมิล ว่องวานิชกุล ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมงานวิจยัในชั้น

เรียน ดงัน้ี43 
1. ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน 
2. สนบัสนุนการท าวจิยัในชั้นเรียนของครูในดา้นอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
3. วางระบบการกระตุน้ ก ากบัติดตามใหค้วามช่วยเหลือการท าการวจิยัในชั้นเรียน 
4. ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มครู อาจารยใ์นโรงเรียน บริหาร

ใหค้รูมีเวลาประชุม เพื่อถกอภิปรายเก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียนของครูแต่ละคน 
5. สังเคราะห์ผลการวจิยัของรายงานวจิยัในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน 
6. จดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานวจิยัทั้งในและนอกโรงเรียน 
7. ยกยอ่งใหก้ าลงัใจ ส่ิงตอบแทนเป็นแรงเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนของครู 
8. วางระบบฐานขอ้มูลงานวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียน 
ต้องจิตร โสมะภีร์ สรุปวา่ ผูบ้ริหารจะตอ้งให้การส่งเสริมเพื่อเสริมให้การเรียนการสอน

ของครูมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผูเ้รียนและองคก์รบทบาทผูบ้ริหารในการส่งเสริม
งานวจิยัในชั้นเรียน เป็นพฤติกรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมงานวิจยัในชั้นเรียน ดงันั้น บทบาทผูบ้ริหารท่ีจะด าเนินการส่งเสริมให้ครูท าวิจยัในชั้น

                                                 

 42ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2545, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2545), หนา้ 17. 
 43 สุวิมล วอ่งวาณิช, คู่มือการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร, 
(กรุงเทพมหานคร : หน่วยศึกษานิเทศก ์ส านกัการศึกษา, 2545), หนา้ 78 – 80. 
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เรียนแบ่งเป็น 4 ดา้น คือ บทบาทดา้นการวางแผน บทบาทดา้นการจดัองคก์ร บทบาทดา้นการจูงใจ 
บทบาทดา้นการควบคุมงาน44 

วราภรณ์ มณีบางกา สรุปว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องมีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริม
ครูผูส้อนในการท าวจิยัในชั้นเรียนโดยการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฎิบติั การศึกษา ดู
งานนอกสถานท่ี การศึกษาต่อ การบรรยายและการสาธิต ฯลฯ45 

ทรงวุฒิ เติมผล สรุปว่า บทบาทผูบ้ริหารกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนไวว้่า การปฏิบติัด้าน
ผูน้ าการวิจยัและการปฏิบติังานในฐานะผูว้ิจยั การปฏิบติังานในฐานะผูน้ าการวิจยั ผูบ้ริหารตอ้ง
ปฏิบติังานในฐานะผูว้ิจยั ปฏิบติังานรายด้านเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดา้นการให้รางวลัใน
รูปแบบต่าง ๆ ดา้นการส่งบุคลากรไปศึกษาอบรม ด้านสร้างบรรยากาศในการวิจยัดา้นการเป็น
ฐานะนกัวจิยัผูบ้ริหาร และถือวา่บทบาทในการวจิยัในภาพรวอยูใ่นระดบัปานกลาง46 

พิชัย แก้วสุวรรณ สรุปว่า บทบาทผูบ้ริหารกับการท าวิจยัในชั้นเรียนไวว้่า  ผูบ้ริหารมี
บทบาทในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นก าหนดนโยบายและวางแผน ดา้น
ใหค้วามรู้ ดา้นการจดัการอ านวยความสะดวก และดา้นการสร้างบรรยากาศสภาพแวดลอ้ม47 

สรุปวา่ การส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียน คือ การสนบัสนุนการท า
วิจยัในชั้นเรียน ส่งเสริมการก าหนดนโยบายและวางแผน จดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกในการวิจยั 
สนบัสนุนคณะกรรมการเก่ียวกบัการวจิยั สนบัสนุนส่งเสริมครูผูส้อนเขา้รับการฝึกอบรมหาความรู้ 

                                                 

 44ตอ้งจิตร โสมะภีร์, “บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 5”, วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2546), หนา้ 16. 
 45วราภรณ์ มณีบางกา, “บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน
ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษา จงัหวดัลพบุรี”, 
วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ), 2546, หนา้ 
32. 
 46ทรงวุฒิ เติมผล, บทบาทของผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2549, หนา้ 21.  
 47พิชยั แกว้สุวรรณ, บทบาทผู้บริหารกบัการท าวจัิยในช้ันเรียน, เอกสารประกอบการอบรม
เชิงปฏิบติัการ, 2553, (อดัส าเนา). 
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และเป็นผูถื้อปฏิบติัตามต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บหมอบหมายใหเ้ป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ รวมทั้งมีความประพฤติท่ีดีงาม มีการวางตวัท่ีเหมาะสมเป็นแบบอย่างท่ีดี และปฏิบติังาน
ใหบ้รรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคข์องรัฐตามท่ีชุมชนและสังคมคาดหวงั  
 

2.3 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
2.3.1 สภาพทัว่ไป  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 563 ถนนเพชร

มาตุคลา (เดิมเป็นพื้นท่ีส่วนหน่ึงของโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี) อ าเภอจักราช จังหวดั
นครราชสีมา ประกอบดว้ย 5 อ าเภอ 42 ต าบล 522 หมู่บา้น สถานศึกษา 187 โรงเรียน 1 สาขา ครู
และบุคลากร 1,910 คน นกัเรียน 37,499 คน มีพื้นท่ี 2,544.11 ตารางกิโลเมตร จ าแนกเป็นรายอ าเภอ
ไดด้งัน้ี  

1. อ าเภอจกัราช แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 8 ต าบล 109 หมู่บา้น มีพื้นท่ี 755.77 ตาราง
กิโลเมตร สถานศึกษาในเขตบริการ มีจ านวน 46 โรงเรียน 1 สาขา มีบุคลากร จ านวน 435 คน 
นกัเรียนจ านวน 7,690 คน  

2. อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 5 ต าบล 61 หมู่บา้น มีพื้นท่ี 
278.30 ตารางกิโลเมตร สถานศึกษาในเขตบริการ มีจ านวน 20 โรงเรียน มีบุคลากรจ านวน 208 คน 
นกัเรียนจ านวน 3,068 คน 

3. อ าเภอห้วยแถลง แบ่งพื้นการปกครอง ออกเป็น 10 ต าบล 120 หมู่บา้น มีพื้นท่ี 495.18 
ตารางกิโลเมตร สถานศึกษาในเขตบริการ มีจ านวน 49โรงเรียน มีบุคลากรจ านวน 456 คนนกัเรียน
จ านวน 10,240 คน 

4. อ าเภอโชคชัย แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 10 ต าบล 128 หมู่บา้นมีพื้นท่ี 424.41 
ตารางกิโลเมตร สถานศึกษาในเขตบริการ มีจ านวน 43 โรงเรียน มีบุคลากรจ านวน 464 คน 
นกัเรียนจ านวน 9,197 คน 

5. อ าเภอหนองบุญมาก แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 9 ต าบล 104 หมู่บา้น มีพื้นท่ี 
590.45 ตารางกิโลเมตร สถานศึกษาในเขตบริการ มีจ านวน30 โรงเรียน มีบุคลากรจ านวน 346 คน 
นกัเรียนจ านวน 7,304 คน 

2.3.2 ทีต่ั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดกบั อ าเภอโนนสูง และอ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา  
ทิศใต ้ติดกบั อ าเภอครบุรี และอ าเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา 
ทิศตะวนัออก ติดกบั อ าเภอหนองก่ี หนองหงส์ และล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์
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ทิศตะวนัตก ติดกบั อ าเภอเมือง และอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 
2.3.3 ภารกจิ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใต้

การก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ี
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  

1. จดัท านโยบาย แผนพฒันาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้สอดคลอ้ง
กบันโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาฯ แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 

2. วิเคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นท่ีการศึกษา และแจง้จดัสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานขา้งตน้รับทราบรวมทั้งก ากบั 
ตรวจสอบ ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

4. ก ากบั ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน

การจดัและการพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
7. จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคก์รชุมชน องคก์รวชิาอาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจยั และการพฒันาการศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานดา้นการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองคก์รหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชนและ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหนา้ท่ีของ

ผูใ้ดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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2.3.4 วสัิยทศัน์ 
“ ภายในปี 2558 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นองคก์ร

ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพร้อม
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน ”  

2.3.5 พนัธกจิ 
1. ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหป้ระชากรวยัเรียนอยา่งเสมอภาคทัว่ถึง

และมีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  
2. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ศกัยภาพสู่มืออาชีพ 
3. เพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอ านาจในการบริหารจดัการศึกษาให้เครือข่ายการจดั

การศึกษาและสถานศึกษา 
5. ส่งเสริม สนบัสนุนและบูรณาการการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาจากทุกภาค

ส่วน 
2.3.6 เป้าประสงค์ 
1. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นคนดีมีความรู้ อยูใ่นสังคมไทยและอาเซียนไดอ้ยา่งมี

ความสุข 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทกัษะตามสมรรถนะ มี

จรรยาบรรณและความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5. ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เครือข่ายการจดัการศึกษาและสถานศึกษา 
6. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
2.3.7 กลยุทธ์ 
1. ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็น

เคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้ัว่ถึง ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
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4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
5. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจเน้นการมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
2.3.8 ค่านิยมองค์กร 
1. ท  างานเป็นทีมอยา่งสามคัคี 
2. ปฏิบติังานเตม็ความสามารถ 
3. ปรับตวัเพื่อการเปล่ียนแปลง 
4. ริเร่ิม สร้างสรรค ์กลา้เส่ียง 
5. พร้อมท่ีจะใหค้  าตอบต่อการกระท า 
2.3.9 ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละของการเกณฑเ์ด็กเขา้เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ร้อยละของค่าเฉล่ียโดยรวมของผลการทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 

ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัเพิ่มข้ึน  
3. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีทกัษะในการติดต่อส่ือสารโดยใชภ้าษาต่างประเทศมีคุณภาพระดบั

ดีข้ึนไป 
4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาเพิ่มข้ึน 
5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บการเล่ือนวทิยฐานะเพิ่มข้ึน 
6. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาผา่นการประเมินตามเกณฑม์าตรฐาน 
7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผา่นการประเมินภายนอกเพิ่มข้ึน 
8. ร้อยละของผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพระดบัดีข้ึนไป 
9. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีบริหารจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมีคุณภาพระดบัดีข้ึนไป 
2.3.10 จุดเน้น 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลกั เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 4 (Student 

Achievement) 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น (Literacy & 

Numeracy) 
3. นกัเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ (EQ : Emotion Quotient) 
4. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน

เทคโนโลย ีเพื่อพฒันาสู่ความเป็นหน่ึงในสองของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Excellence) 
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5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษา
อยา่งทัว่ถึงลดอตัราการออกกลางคนั ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (Alternative Learning) 

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผล
สถานศึกษาพอเพียงตน้แบบ (Sufficiency Economy) 

7. นกัเรียน ครูและสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดรั้บ
การพฒันาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ (Southern Border Provinces) 

8. นักเรียน ครูและสถานศึกษาได้รับการพฒันาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) 

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีเขม้แข็งและผา่นการรับรองจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools) 

10. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (Efficient Service Areas) 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดนโยบาย
ให้ครูผูส้อนและผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ง 176 โรงเรียนน ากระบวนการวิจยัมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพ
การเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและกระบวนการวิจยัโดยเฉพาะการวิจยัในชั้นเรียน เพื่อพฒันาให้
นกัเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ตามแผนกลยุทธ์เร่งปฏิรูปการศึกษาและระบบการเรียนและ
สนบัสนุนใหค้รูท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้เกิดเป็นรูปธรรมข้ึน48 

  

2. 4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
เบญจพร ทองโอ ไดว้ิจยัเร่ือง “ บทบาทการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาตามทศันะของครูและผูบ้ริหาร สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดั
สงขลา ” ผลการศึกษาพบวา่ ทศันะของครูและผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีต่อบทบาทการ
ส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดัสงขลา อยูร่ะดบั

                                                 
48ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2, แผนปฏิบัติการส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีงบประมาณ 2554, (นครราชสีมา : ม.ป.พ., 
2554), หนา้ 1.  
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ปานกลาง โดยภาพรวมและรายองคป์ระกอบแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
ผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ครู49 

วราภรณ์ มณีบางกา ไดว้ิจยัเร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการท าวิจยั
ในชั้นเรียนตามการรับรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดั
ชุมพร ผลการศึกษาพบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนตาม
การรับรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมทุกดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือ
ศึกษาตวัแปรคุณลกัษณะส่วนบุคคลของครู เก่ียวกบับุคลิกภาพและแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบับทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้น
เรียนเรียนตามการรับรู้ของครู และตวัแปรขนาดของโรงเรียน พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบั
บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนตามการรับรู้ของครู50 

ถนัดวิทย์ ทองค า ได้วิจยั เร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีต่อการ
ส่งเสริมของการวิจยัในชั้นเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พบวา่ บทบาท
ของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีต่อการส่งเสริมของการวิจยัในชั้นเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ การส่งเสริมความกา้วหน้าในต าแหน่ง
หน้าท่ีการงานของครูผูท้  าวิจยั ดา้นการพฒันาความรู้แก่ครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน ดา้นการให้การ
ยอมรับนบัถือของครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียนและดา้นการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จในการท าวิจยัใน
ชั้นเรียน ผูบ้ริหารท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทในการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.551 

                                                 

 49เบญจพร ทองโอ, “ศึกษาบทบาทการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาตามทศันะของครูและผูบ้ริหารสังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา”, 
วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัทกัษิณ), 2546, 102 หนา้. 
 50วราภรณ์ มณีบางกา, “บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน
ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษา จงัหวดัลพบุรี”, 
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ), 2546, 170 
หนา้. 
 51ถนดัวทิย ์ทองค า, “บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีต่อการส่งเสริมการวิจยั
ในชั้นเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2547, 250 หนา้. 
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กัลยกร มั่งถาวรวงศ์ ไดว้ิจยัเร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการส่งเสริมการวิจยั
ในชั้นเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร พบวา่ บทบาทการส่งเสริมการวิจยัในชั้น
เรียน โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิต่างกนัมีบทบาทแตกต่างกนัทุก
ดา้น ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารแตกต่างกนัมีบทบาทแตกต่างกนัดา้นการส่งเสริมให้
เห็นความส าคญั ดา้นการนิเทศภายในและดา้นการเผยแพร่ผลงานการสร้างขวญัและก าลงัใจ อยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.552  

บรรจง ฉายศรีวรรณ ไดว้ิจยัเร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจยั
ในชั้นเรียนของครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน โดยภาพรวมและ
รายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่เม่ือเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนมีความ
แตกต่างกนัทั้ง 4 ดา้นอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.553 

ทรงวุฒิ เติมผล ไดว้ิจยัเร่ือง บทบาทของผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีเก่ียวกบัการวิจยั ในชั้น
เรียนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 พบวา่ บทบาทของผูอ้  านวยการ
โรงเรียนเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงล าดบัจากมากไปหา
นอ้ย คือ การปฏิบติัดา้นผูน้ าการวจิยัและการปฏิบติังานในฐานะผูว้ิจยั การปฏิบติัรายดา้นฐานะผูน้ า
การวิจยัผูบ้ริหารปฏิบติัเรียงจากมากไปหาน้อย  คือ การปฏิบติัดา้นผูน้ าและการปฏิบติัดา้นฐานะ
ผูว้จิยั การปฏิบติัรายดา้นฐานะผูน้ าการวจิยัผูบ้ริหารปฏิบติัเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดา้นการให้
รางวลัในรูปแบบต่าง ๆ ดา้นการส่งบุคลากรไปศึกษาอบรม ดา้นการสร้างบรรยากาศในการวิจยั 
ดา้นการเป็นฐานะนกัวิจยัผูบ้ริหาร ปฏิบติัเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดา้นการพฒันาตนเองใน

                                                 

 52กลัยกร มัง่ถาวรวงศ,์ “บทบาทผูข้องบริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการส่งเสริมการวิจยัในชั้น
เรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร”, วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2548, 198 หนา้. 
 53บรรจง ฉายศรีวรรณ, “บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจยัในชั้น
เรียนของครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร-
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม), 2548, 360 หนา้. 
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การวิจยัดา้นการเป็นหัวหนา้โครงการวิจยั หรือร่วมวิจยั ดา้นการเสนอผลงานวิจยัในดา้นเอกสาร
และเสนอในท่ีประชุม54 

 ไพฑูรย์ กลุ่มกลาง ได้วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบวา่55  

1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท าวิจยัในชั้นเรียนผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท าวิจยัใน
ชั้นเรียนทั้ง 8 ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั “ มาก ” เรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยได้ ดงัน้ี 1. 
ดา้นวสัดุอุปกรณ์และแหล่งวิชาการในการท าวิจยัในชั้นเรียน 2. ดา้นแรงจูงใจในการท าวิจยัในชั้น
เรียน 3. ดา้นบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท าวจิยัในชั้นเรียน 4. ดา้นงบประมาณในการท าวิจยัใน ชั้นเรียน 
5. ดา้นสถานภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียน 6. ดา้นบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการท าวิจยัใน ชั้นเรียน 7. 
ดา้นศกัยภาพในการท าวจิยัในชั้นเรียน 8. ดา้นการปฏิบติังานในการท าวจิยัในชั้นเรียน 

2. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท าวิจยัในชั้นเรียน
โดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก อยูใ่นระดบั “ ปานกลาง ” อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 

3. การท าวิจยัในชั้นเรียนมีผลมาจากปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท าวิจยัในชั้นเรียน คือ 1. ปัจจยั
ดา้นบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน ( X8 ) 2. ปัจจยัดา้นศกัยภาพในการท าวิจยั ( X3 ) 
3. ปัจจยัดา้นสถานภาพในการท าวจิยัในชั้นเรียน ( X 2 ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ปัญญา สมชัย ไดว้จิยัเร่ือง บทบาทการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบทบาทความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 264 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ือง

                                                 

 54ทรงวุฒิ เติมผล, “บทบาทของผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2549, 197 หนา้. 
 55ไพฑูรย  ์ กลุ่มกลาง, “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล), 2550, 187 หนา้. 
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คอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมุติฐานใชก้ารวิเคราะห์ 
Two-Way ANOVA ผลการศึกษา พบวา่56 

1. ความคิดเห็นบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนใน
สถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากสูงไปหาต ่า ไดด้งัน้ี ดา้น
ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน ดา้นการมีความรับผิดชอบต่อครูผูท้  าวิจยัในชั้น
เรียนและดา้น ใหค้วามส าคญัของการวจิยัในชั้นเรียน 

2. ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งต าแหน่งกบัขนาดโรงเรียนท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
กบัครูต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน 

สะอาด ระติเดช ไดว้ิจยัเร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัในชั้น
เรียนตามการรับรู้ของครูและผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอห้วยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา ผล
การศึกษา พบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนตามการรับรู้ของ
ครูและผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอห้วยแถลง จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนตามการรับรู้ของครูและผูบ้ริหาร
โรงเรียนในอ าเภอห้วยแถลง จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามต าแหน่งในการปฏิบติังาน วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียนท่ีปฏิบติังานมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0557 

สุภาวรรณ บุญอ้วน ไดว้ิจยัเร่ือง บทบาทการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารตาม
ความคิดของครูและผูบ้ริหารในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองสระบุรี ผลการศึกษา พบวา่58 

1. บทบาทการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู
และผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองสระบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

                                                 

 56ปัญญา สมชยั, “บทบาทการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั 
: มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2550), 103 หนา้. 
 57สะอาด ระติเดช, “บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนตาม
การรับรู้ของครูและผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอห้วยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ 
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล, 2551), 230 หนา้.  
 58สุภาวรรณ บุญอว้น, “บทบาทการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร ตามความ
คิดเห็นของครูและผูบ้ริหารในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี”, วิทยานิพนธ์การศึกษา 
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัวงศช์วลิตกุล, 2552), 198 หนา้. 
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2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน ตามความคิดเห็นของครูและ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองสระบุรีจ าแนกตามต าแหน่งโดยภาพรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของครูและ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองสระบุรี จ าแนกตามขนาดโรงเรียนท่ีปฏิบติังานโดยภาพรวม
และรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 โดยพบวา่ครูและผูบ้ริหาร
โรงเรียนท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นต่อบทบาทการวิจยัในชั้นเรียนมากกว่า
ครูและผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

จรัญ หาญมานิตกุล ไดว้ิจยัเร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัใน
ชั้นเรียนตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 
ผลการวจิยัพบวา่59 

1. บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนตามการรับรู้ของ
ผูบ้ริหารและครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยภาพรวมมีการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนตาม
การรับรู้ของผูบ้ริหารและครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 จ าแนกตาม 
ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์และขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

สรุปไดว้า่ จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัใน
ชั้นเรียนท าให้ทราบว่า การวิจยัในชั้นเรียนเป็นบทบาทของครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ
แสวงหาวธีิการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน โดยผูบ้ริหารมีบทบาทส าคญัท่ีจะตอ้งให้การ
สนบัสนุน ส่งเสริมใหค้รูท าวจิยัในชั้นเรียนไดส้ าเร็จ เนน้การท าวจิยัแบบมีขั้นตอนเป็นกระบวนการ 
และสามารถน าผลการวิจยัไปปรับปรุง แกไ้ขปัญหาและพฒันาการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
 

                                                 

 59จรัญ หาญมานิตกุล, “บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน
ตามการ รับรู้ของผูบ้ริหารและครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7”, 
วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล, 2553), 108 หนา้. 
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2.5 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดทางการวิจยัจากเอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กรอบแนวคิดเก่ียวกบัการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน การส่งเสริมครูในการท าวิจยัในชั้นเรียนของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนตามมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 5 ดา้น60 และบทบาทของผูบ้ริหารในการ
ส่งเสริมในการท าวจิยัในชั้นเรียน ตามการรับรู้ของครูและผูบ้ริหารโรงเรียนในเขตอ าเภอห้วยแถลง 
จงัหวดันครราชสีมา61 โดยน ามาประมวลเป็นแนวคิดส าหรับการวจิยั ดงัน้ี 

 
   ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

                                                 
60กระทรวงศึกษาธิการ, การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), หนา้ 52-55. 
 61สะอาด ระติเดช, “บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนตาม
การรับรู้ของครูและผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอห้วยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ 
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล, 2551), 230 หนา้. 
 
 

สถานภาพ 
    1.  ต  าแหน่ง 
             1.1 ครูไม่มีวทิยฐานะ 
             1.2 ครูมีวทิยฐานะ   
     2.  ประสบการณ์การสอน 
             2.1 1 – 10   ปี 
             2.2 11 – 20  ปี 
             2.3 21   ปีข้ึนไป 

  
 

บทบาทการส่งเสริมการท าวิจัยใน 

ช้ันเรียนของผู้บริหารโรงเรียน 

1. ดา้นการก าหนดนโยบายและการ
วางแผน 
2. ดา้นความรู้ในการท าวิจยั   
3. ดา้นการสนบัสนุนงบประมาณ 
4. ดา้นการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการวิจยั 
5. ดา้นการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความเห็นของครูต่อบทบาทในการส่งเสริม

การท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อให้การวิจยั
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัก าหนดวธีิด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
  

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจัิย  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  เป็นครูท่ีท าการสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ านวน 1,699 คน จากโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ทั้งหมด 187 โรง 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั จ  านวน 1,699 คน ไดแ้ก่ครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูว้ิจยัใชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Mor-
gan ) ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 ไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 313 คน เพื่อให้กลุ่มตวัอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรใน
สถานศึกษาแต่ละขนาด ดงัตารางท่ี 3.1 โดยผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
และวธีิการเทียบสัดส่วนหลายขั้นตอนตามสัดส่วนครูในโรงเรียนแต่ละขนาด  
 
 

  



48 

ตำรำงที ่3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงกำรวจัิย 
 

ขนำดโรงเรียน 
ประชำกร จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

โรงเรียน ครู โรงเรียน ครู 
1. ขนาดเล็ก  
2. ขนาดกลาง  
3. ขนาดใหญ่  

75 
85 
27 

416 
744 
539 

10 
13 
4 

77 
137 
99 

รวม 187 1,699 27 313 

 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาวิจัย

จดัสร้างข้ึน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ครูท่ีมีต่อบทบาทในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใช้ใน
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของครูผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจรายการ ( Check List ) ซ่ึงเป็นตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการสอน  

ตอนที ่2 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั มีจ  านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการก าหนดนโยบาย
และการวางแผน 2) ดา้นความรู้ในการท าวิจยั 3) ดา้นการสนบัสนุนงบประมาณ 4) ดา้นการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการท าวจิยั 5) ดา้นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ ลิ
เคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดค่าดงัน้ี 

5 หมายถึง มีการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนมาก  
4 หมายถึง มีการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนมาก  
3 หมายถึง มีการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนปานกลาง  
2 หมายถึง มีการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนนอ้ย  
1 หมายถึง มีการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนนอ้ยท่ีสุด  
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3. 3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสร้าง

เคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เร่ือการวิจยัในชั้นเรียน มีการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 5 ดา้น ไวใ้นบทท่ี 1 
แลว้สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นให้มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนด
ไวใ้นแต่ละด้านนั้น ได้ข้อค าถามในแบบสอบถามแต่ละด้านมีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์
เฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการก าหนดนโยบายและการวางแผน มี 7 ขอ้ 2) ดา้น
ความรู้ในการท าวจิยั มี 7 ขอ้ 3) ดา้นการสนบัสนุนงบประมาณ มี 7 ขอ้ 4) ดา้นการสร้างบรรยากาศ
และสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการท าวจิยั มี 7 ขอ้ 5) ดา้นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน มี 7 ขอ้  

3.3.2 หาค่า IOC โดยน าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้
ผูเ้ช่ียวชาญ ได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงของขอ้ค าถามโดยการหา
ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (Item-objective Congruence: IOC) 
ซ่ึงค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ 0.50 ทุกข้อค าถาม สามารถสรุปได้ว่าทุกขอ้ค าถามมีความสอดคล้องเหมาะสมกบันิยาม 
ดงันั้นสามารถตดัสินไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา  

3.3.3 การวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้
(Try-out) กบัครูผูส้อนในโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม
ไดไ้ปวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้นและโดยรวมดว้ยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient)โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.92 โดยเกณฑ์ค่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยู่
ระหว่าง 0.67 – 1.00 แสดงว่าค่าความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
สามารถน าไปใชใ้นการวจิยัได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 
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ตำรำงที ่3.2 แสดงค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำมในรำยด้ำน  
 

ด้ำนที่ เร่ือง ค่ำควำมเช่ือมั่น 
1.  ดา้นการก าหนดนโยบายและการวางแผน 0.78 
2.  ดา้นความรู้ในการท าวจิยั 0.87 
3.  ดา้นการสนบัสนุนงบประมาณ 0.83 
4.  ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มฯ 0.84 
5.  ดา้นสร้างแรงจูงใจในการท างาน 0.79 

รวม 0.92 
 

3.3.4 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างและด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัต่อไป 

 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 3.4.1 ขอหนงัสืออนุญาตเก็บขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และ เพื่อขออนุญาตใหผู้ว้จิยัเขา้เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4.2 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามส่งใหโ้รงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.4.3 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองพร้อมตรวจสอบความถูกตอ้ง  
 3.4.4 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลไวจ้ดัระบบ
ขอ้มูล และตรวจสอบ เพื่อน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ขอ้มูลโปรแกรม
ทางสังคมศาสตร์ 
 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยท าการวิเคราะห์

ขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายขอ้ ราย

ดา้นและโดยรวม แปลผลระดบับทบาทในการส่งเสริมท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา
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จากค่าเฉล่ีย โดยเกณฑ์ท่ีใชใ้นการแปลผลระดบับทบาทในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา1  

2. เปรียบเทียบบทบาทในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา
จ าแนกตามต าแหน่งในการปฏิบติังาน โดยใชส้ถิติทดสอบ t – test 

3. เปรียบเทียบบทบาทในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการสอน ดว้ยสถิติทดสอบ F-test และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé 's method) 

 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใชส้ าหรับการวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่  
1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Per-

centage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t – test)         

การทดสอบค่าเอฟ (F – test) โดยการทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One – Way ANOWA) 
เม่ือพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
วธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
 
 
 

                                                 

 1บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบื้องต้น(ฉบับปรุงใหม่, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 
2553), หนา้ 122 – 128. 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง บทบาทในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความเห็นของครูต่อบทบาทในการส่งเสริม
การท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการก าหนดนโยบาย
และการวางแผนดา้นความรู้ในการท าวิจยัดา้นการสนบัสนุนงบประมาณดา้นการสร้างบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมฯด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และศึกษาเปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 5 ดา้นนั้น จ  าแนกตามสถานภาพ และประสบการณ์ในการสอน 

ผูว้ิจยัไดใ้ช้เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูท่ีท าการสอน
ในโรงเรียนในสังกดัสักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 313 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จากตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie &Morgan) 
โดยผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) และวิธีการเทียบสัดส่วนหลายขั้นตอน
ตามสัดส่วนครูในโรงเรียนแต่ละขนาดแลว้น าแบบสอบถามมาด าเนินการวเิคราะห์ และประมวลผล
ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยัให้
ครบถว้นตามท่ีตั้งไว ้โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการ

แปลความหมายและการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
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N แทน จ านวนประชากร 
t แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ t (t- distribution) 
F แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F (F distribution) 
df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS. แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS. แทน ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
*  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 
313 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 313 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมา
วเิคราะห์ดงัปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 จ านวนครูและ ร้อยละของ ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 

ประสบการณ์ในการสอนและขนาดของโรงเรียนทีป่ฏิบัติงาน 
 

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. สถานภาพ 
 1.1 ครูไม่มีวทิยฐานะ 
1.2 ครูมีวทิยฐานะ 

 
98 
215 

 
31.30 
68.70 

2. ประสบการณ์ในการสอน 
 2.1 ไม่เกิน 10 ปี 

 2.2 11 - 20 ปี 
 2.3 21 ปี ข้ึนไป 

 
98 
112 
103 

 
31.30 
35.80 
32.90 

  

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า เป็นครูท่ีมีวิทยฐานะ 
(ร้อยละ 68.70) มากกว่า ครูท่ีไม่มีวิทยฐานะ (ร้อยละ 31.30) เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
สอนพบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนอยู่ระหว่าง 11-12 ปี (ร้อยละ35.80) มากกว่า ครูท่ีมี
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ประสบการณ์ในการสอนอยูร่ะหวา่ง 21 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 32.90) ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนไม่
เกิน 10 ปี (ร้อยละ 31.30) 

 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
4.3.1 ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการก าหนดนโยบายและการ
วางแผนและเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและประสบการณ์ในการสอน 

1. ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  2 ดา้นการก าหนดนโยบายและการ
วางแผนในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2  
 
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการ
ก าหนดนโยบายและการวางแผน 

 

ที่ ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผน X  S.D. แปลผล 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

ผูบ้ริหารมีนโยบายหรือขอ้ก าหนดเพื่อส่งเสริม สนบัสนุน การท า
วจิยัในชั้นเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน 
ผู ้บ ริหารมีการประชุม ช้ีแจงคณะครู เพื่อให้ทราบนโยบาย
วตัถุประสงคแ์ละบทบาทของครูท่ีตอ้งท าวจิยัในชั้นเรียน 
ผูบ้ริหารมีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลในดา้นต่างๆเพื่อสนบัสนุนครู
ในการท าวจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
ผูบ้ริหารมีการจดัท าแผนปฏิบติังานเพื่อพฒันาการท าวจิยั 
ในชั้นเรียน 
ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการก าหนดแผนงานการท าวิจยัในชั้นเรียน
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผู้บริหารส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนดโครงการ /
กิจกรรมเพื่อรองรับการท าวจิยัในชั้นเรียนในแต่ละปีการศึกษา 

4.06 
 

3.97 
 

3.84 
 

3.88 
 

3.95 
 

3.99 
 

0.71 
 

0.78 
 

0.81 
 

0.74 
 

0.73 
 

0.75 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

 



55 
 

ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการ
ก าหนดนโยบายและการวางแผน (ต่อ) 

 

ที่ ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผน X  S.D. แปลผล 

7 ผูบ้ริหารนิเทศติดตามดูแลการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบติังานการท าวจิยัในชั้นเรียน 

3.80 0.81 มาก 

รวม 3.93 0.60 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการก าหนดนโยบายและ
การวางแผนโดยรวมมีการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.93) 

โดยมีขอ้สังเกตวา่ เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ ผูบ้ริหารมีนโยบาย
หรือขอ้ก าหนดเพื่อส่งเสริม สนบัสนุนการท าวิจยัในชั้นเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน(X  = 4.06) และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือผูบ้ริหารมีการนิเทศติดตามดูแลการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบติังานการท าวจิยัในชั้นเรียน (X  = 3.80) 

2. การเปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการก าหนด
นโยบายและการวางแผน จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) ผล
การวเิคราะห์ดงัตาราง 
ท่ี4.3 
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ตารางที่ 4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2     
ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผน จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  

 

การส่งเสริมการท าวจัิยในช้ันเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน 

ครูไม่มีวทิยฐานะ ครูมีวทิยฐานะ 
t Sig n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านการก าหนดนโยบายและ 
การวางแผน 

98 3.87 0.61 215 3.95 0.60 -1.04* 0.30 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการก าหนด
นโยบายและการวางแผน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยครูมีวิทยฐานะมี
ระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการก าหนด
นโยบายและการวางแผนมากกวา่ครูไม่มีวทิยฐานะ 
 3. การเปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการก าหนด
นโยบายและการวางแผน จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอนของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีทดสอบ
ค่าเอฟ (F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-wayANOVA)ผลการวิเคราะห์ดงั
ตารางท่ี 4.4 
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ตารางที่ 4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการส่งเสริมการท าวิ จัยในช้ันเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2  ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอน 

 

ด้านการ
ก าหนด
นโยบาย
และการ
วางแผน 

ค่าเฉลีย่ตาม
ประสบการณ์ในการ

สอน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

ไม่เกนิ
10 ปี 

11-
20 ปี 

21 ปี 
ขึน้ไป 

3.81 4.06 3.88 
ระหวา่งกลุ่ม 2 4.09 2.05 

5.78* 0.00 ภายในกลุ่ม 310 118.57 0.35 
รวม 312 122.67  

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการก าหนด
นโยบายและการวางแผน จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffé) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอน 

 

ประสบการณ์การสอน X  
ไม่เกนิ 10 ปี 

(3.81) 
11 – 20 ปี 
(4.06) 

21 ปีขึน้ไป 
(3.88) 

ไม่เกนิ 10 ปี 
11 – 20 ปี 
21 ปีขึน้ไป 

(3.81) 
(4.06) 
(3.88) 

- 0.25* 
- 

0.07 
0.18* 

- 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.5พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปี ครูท่ีมีประสบการณ์การ
สอน 11 - 20 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์สอน 21 ข้ึนไปมีระดบัการมีส่วนร่วมการส่งเสริมการท า
วิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผน 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 11 - 20 ปี มี
ระดบัการมีส่วนรวมการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น
การก าหนดนโยบายและการวางแผนมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปีและครูท่ีมี
ประสบการณ์การสอน 21 ปีข้ึนไป 
 4.3.2 ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านความรู้ในการท าวิจยัและ
เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและประสบการณ์ในการสอน 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นความรู้ในการท า
วจิยัในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6  
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ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2          
ด้านความรู้ในการท าวจัิย 

 

ที่ ด้านความรู้ในการท าวจัิย X  S.D. แปลผล 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์สภาพปัญหาจนไดแ้นวทาง
ท่ีจะน าไปสู่การท าวจิยัในชั้นเรียน 
ผูบ้ริหารจดัใหมี้การอบรมเชิงปฏิบติัการสนบัสนุนให้ครูไป
ศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบงานการท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อ
พฒันาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของครู 
ผู ้บริหารส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดย
แนะน าให้ครูศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยการแนะน าให้ครู
อ่านหนังสือ ต ารา เอกสารและวารสารต่าง ๆ ท่ี เป็น
ประโยชน์ต่อการวจิยั 
ผูบ้ริหารให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการออกแบบการท าวิจยั
ในชั้นเรียนใหส้อดคลอ้งกบัรายวชิาท่ีสอนอยู ่
ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูท้  าวิจัยในชั้ นเรียนส าเร็จแล้วเป็น
วทิยากรถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ครูในสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งวตัถุประสงค ์
ผูบ้ริหารเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูล การแปล
ผลการสรุปและอภิปรายผล ตลอดจนการเขียนรายงานการ
วจิยัใหก้บัครู 

3.90 
 

3.89 
 
 

3.86 
 
 
 

3.78 
 

3.80 
 

3.76 
 

3.75 
 
 

0.73 
 

0.76 
 
 

0.78 
 
 
 

0.74 
 

0.77 
 

0.72 
 

0.76 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

รวม 3.82 0.75 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านความรู้ในการท าวิจยั
โดยรวมมีการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.82) 

โดยมีข้อสังเกตว่า เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ ผูบ้ริหาร
ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์สภาพปัญหาจนไดแ้นวทางท่ีจะน าไปสู่การท าวิจยัในชั้นเรียน(X  = 3.90) 
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และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือผูบ้ริหารเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลผลการสรุป
และอภิปรายผล ตลอดจนการเขียนรายงานการวจิยัใหก้บัครู (X  = 3.75)   

2. การเปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นความรู้ในการท า
วิจยั จ  าแนกตามสถานภาพกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 
4.7 
 
ตารางที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2    
ด้านความรู้ในการท าวจัิย จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

 

การส่งเสริมการท าวจัิยในช้ันเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน 

ครูไม่มีวทิยฐานะ ครูมีวทิยฐานะ 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านความรู้ในการท าวจัิย 98 3.78 0.54 215 3.82 0.60 -1.62* 0.54 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นความรู้ในการ
ท าวิจยั แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยครูมีวิทยฐานะมีระดับการการ
ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความรู้ในการท าวิจัย 
มากกวา่ครูไม่มีวทิยฐานะ 

3. การเปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นความรู้ในการท า
วจิยัจ  าแนกตามประสบการณ์ในการสอนของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการ
วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-wayANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที่ 4.8 ผลการเปรียบเทียบระดับการส่งเสริมการท าวิ จัยในช้ันเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านความรู้ในการท าวจัิยจ าแนกตามประสบการณ์การสอน 

 

ด้าน
ความรู้
ในการ
ท าวจัิย 

ค่าเฉลีย่ตาม
ประสบการณ์ในการ

สอน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ไม่
เกนิ
10 ปี 

11-
20 ปี 

21 ปี
ขึน้
ไป 

3.70 3.95 3,75 
ระหวา่งกลุ่ม 2 4.20 2.10 

6.46* 0.00 ภายในกลุ่ม 310 108.93 0.33 
รวม 312 113.13  

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.8พบวา่ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นความรู้ในการท า
วจิยั จ  าแนกตามประสบการณ์ในการสอน แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการ
วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันของผู้บริหาร

สถานศึกษา ขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านความรู้ในการท าวจัิย จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 

 

ประสบการณ์การสอน X  
ไม่เกนิ 10 ปี 

(3.70) 
11 – 20 ปี 
(4.95) 

21 ปีขึน้ไป 
(3.75) 

ไม่เกนิ 10 ปี 
11 – 20 ปี 
21 ปีขึน้ไป 

(3.70) 
(3.95) 
(3.75) 

- 0.25* 
- 

0.05 
0.20* 

- 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผลการทดสอบรายคู่ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
2 ดา้นความรู้ในการท าวจิยัพบวา่ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปี ครูท่ีมีประสบการณ์การ
สอน 11 - 20 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์สอน 21 ข้ึนไปมีระดบัการมีส่วนรวมการส่งเสริมการท า
วิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความรู้ในการท าวิจยัแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 11 - 20 ปี มีระดบัการมีส่วนรวม
การส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความรู้ในการท าวิจยั 
มากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปีและครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 21 ปีข้ึนไป 
 4.3.3 ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 ดา้นการสนบัสนุนงบประมาณและ
เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและประสบการณ์ในการสอน 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสนบัสนุน
งบประมาณในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10  
 
ตารางที่ 4.10 ผลการวเิคราะห์ระดับการส่งเสริมการท าวจัิยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ด้านการสนับสนุนงบประมาณ 

 

ที่ ด้านการสนับสนุนงบประมาณ X  S.D. แปลผล 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

ผูบ้ริหารสนบัสนุนการจดัท าโครงการท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อขอ
งบประมาณของโรงเรียน 
ผูบ้ริหารจดัหาเงินทุนสนับสนุนการท าวิจยัจากบุคคลภายนอก
หรือหน่วยงานภายนอก 
ผูบ้ริหารก าหนดวิธีการจดัสรรเงินอุดหนุนหรือเงินอ่ืน ๆเพื่อการ
ท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งชดัเจน 
ผูบ้ริหารจดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจยัในชั้นเรียน
ทนัเวลาและความตอ้งการ  
ผูบ้ริหารจดัสรรงบประมาณท าวิจยัในชั้นเรียนแก่ครูผูส้อนอยา่ง
สม ่าเสมอต่อเน่ือง 

3.57 
 

3.33 
 

3.48 
 

3.50 
 

3.59 
 

0.91 
 

0.93 
 

0.94 
 

0.87 
 

0.86 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
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ตารางที่ 4.10 ผลการวเิคราะห์ระดับการส่งเสริมการท าวจัิยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ด้านการสนับสนุนงบประมาณ (ต่อ) 
 

ที่ ด้านการสนับสนุนงบประมาณ X  S.D. แปลผล 
6 
 

ผูบ้ริหารสนบัสนุนวสัดุ - อุปกรณ์เพื่อความสะดวกต่อการท าวจิยั
ในชั้นเรียน 

3.50 
 

0.88 
 

ปานกลาง 
 

7 ผูบ้ริหารก าหนดระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและเงินอ่ืนใน
การท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งชดัเจน 

3.57 0.91 มาก 
 

รวม 3.00 0.77 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสนบัสนุนงบประมาณ
โดยรวมมีการส่งเสริมอยูใ่นระดบัปานกลาง(X  = 3.00) 

โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ ผูบ้ริหารจดัสรรงบประมาณท าวิจยัในชั้นเรียน
แก่ครูผูส้อนอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง (X  = 3.59) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารจดัหาเงินทุน
สนบัสนุนการท าวจิยัจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอก (X  = 3.33) 

2. ผลการเปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสนบัสนุน
งบประมาณจ าแนกตามสถานภาพกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์ดงั
ตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 ผลการเปรียบเทยีบระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2   
ด้านการสนับสนุนงบประมาณ 

 

การส่งเสริมการท าวจัิยในช้ันเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน 

ครูไม่มีวทิยฐานะ ครูมีวทิยฐานะ 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านการสนับสนุนงบประมาณ 98 3.45 0.71 215 3.52 0.80 -1.77 0.44 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสนบัสนุน 
งบประมาณ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยครูมีวิทยฐานะมีระดบัการการ
ส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการสนบัสนุนงบประมาณ 
มากกวา่ครูไม่มีวทิยฐานะ 
 3. การเปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสนบัสนุน
งบประมาณจ าแนกตามประสบการณ์ในการสอนของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี4.12 
 
ตารางที่ 4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการสนับสนุนงบประมาณจ าแนกตามประสบการณ์ใน
การสอน 
 

ด้าน
การ
สนับส
นุน 

งบประ
มาณ 

 

ค่าเฉลีย่ตาม
ประสบการณ์ 
ในการสอน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ไม่
เกนิ
10 ปี 

11-20 
ปี 

21 ปี
ขึน้ไป 

3.30 3.67 3.49 
ระหวา่งกลุ่ม 2 7.88 2.13 

6.75* 0.00 ภายในกลุ่ม 310 195.53 0.23 
รวม 312 203.41  

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสนบัสนุน
งบประมาณ จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จึงท าการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันของผู้บริหาร
สถานศึกษา ขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการสนับสนุนงบประมาณจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
สอน 

 

ประสบการณ์การสอน X  
ไม่เกนิ 10 ปี 

(3.30) 
11 – 20 ปี 
(3.67) 

21 ปีขึน้ไป 
(3.49) 

ไม่เกนิ 10 ปี 
11 – 20 ปี 
21 ปีขึน้ไป 

(3.30) 
(3.67) 
(3.49) 

- 0.36* 
- 

0.19* 
0.18* 

- 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผลการทดสอบรายคู่ระดับการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
2 ด้านการสนับสนุนงบประมาณพบว่าครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่ เ กิน 10 ปี  ครูท่ี มี
ประสบการณ์การสอน 11 - 20 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์สอน 21 ข้ึนไปมีระดบัการมีส่วนรวมการ
ส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการสนบัสนุนงบประมาณ 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 11 - 20 ปี มี
ระดบัการมีส่วนรวมการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น
การสนับสนุนงบประมาณมากกว่าครูท่ี มีประสบการณ์การสอนไม่ เ กิน 10 ปีและครูท่ีมี
ประสบการณ์การสอน 21 ปีข้ึนไป 
 4.3.4 ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 ด้านการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการวิจยัและเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและประสบการณ์ในการ
สอน 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ด้านการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการวจิยัในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14  
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ตารางที่ 4.14 
 
 

ผลการวเิคราะห์ระดับการส่งเสริมการท าวจัิยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ด้านการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการวจัิย 
  

ที่ 
 

ด้านส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ 
และสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการวจัิย X  S.D. แปลผล 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 

7 
 

ผูบ้ริหารอ านวยความสะดวกจดัหาหนงัสือต าราเอกสาร วารสาร 
ทีเก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียนใหค้รูผูส้อนคน้ควา้ 
ผู ้บริหารจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียนใหค้รูอยา่งเพียงพอ 
ผูบ้ริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีเป็น
ตน้แบบเพื่อใหเ้กิดแนวคิดในการท าวจิยัในชั้นเรียน 
ผูบ้ริหารจดัใหค้รูท่ีท าวจิยัในชั้นเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้
ช่วยเหลือการท าวจิยัร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรไดพ้บปะแลกเปล่ียนความรู้ ความ
คิดเห็น ประสบการณ์ กบัครูคนอ่ืนซ่ึงก าลงัทดลองหรือท างาน
เร่ืองเดียวกนั 
ผูบ้ริหารจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการวจิยัในชั้นเรียนเช่นจดัให้
มีหอ้งหรือมุมใดมุมหน่ึงในการท าวจิยัในชั้นเรียน 
ผูบ้ริหารจดัให้มีการแสดงนิทรรศการในโรงเรียนเพื่อเผยแพร่
น าเสนอผลงานดา้นการวจิยัของครู 

3.74 
 

3.75 
 

3.77 
 

3.73 
 

3.62 
 

3.63 
 

3.62 

0.84 
 

0.80 
 

0.79 
 

0.81 
 

0.82 
 

0.82 
 

0.82 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.69 0.81 มาก 
 

จากตารางท่ี4.14 พบวา่ ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการวจิยัโดยรวมมีการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.69) 

โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ ผูบ้ริหารจดัให้ครูท่ีท าวิจยัในชั้นเรียนมีโอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ช่วยเหลือการท างานวจิยัร่วมกนั (X  = 3.77) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหาร
ส่งเสริมให้บุคลากรไดพ้บปะแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ กบัครูคนอ่ืนซ่ึงก าลงั
ทดลองหรือท างานเร่ืองเดียวกนัและผูบ้ริหารจดัให้มีการแสดงนิทรรศการในโรงเรียนเพื่อเผยแพร่
น าเสนอผลงานดา้นการวจิยัของครู (X  = 3.62) 
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2. ผลการเปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการวจิยัจ าแนกตามสถานภาพกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีทดสอบ
ค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.15 

 
ตารางที่ 4.15 ผลการเปรียบเทยีบระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2   
ด้านการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการวจัิย 

 

การส่งเสริมการท าวจัิยในช้ันเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน 

ครูไม่มีวทิยฐานะ ครูมีวทิยฐานะ 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการวิจัย 

98 3.70 0.54 215 3.71 0.68 -0.06* 0.95 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการวิจยัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
โดยครูมีวิทยฐานะมีระดับการการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการวิจยั มากกวา่ครูไม่มีวทิยฐานะ 
 3. การเปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ด้านการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการวิจยัจ าแนกตามประสบการณ์ในการสอนของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใชว้ิธีทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที่ 4.16 ผลการเปรียบเทียบระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการวิจัย 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 

 

ด้านการ
สร้าง

บรรยากา
ศและ

สภาพแว
ดล้อมที่
เอือ้ต่อ
การวจัิย 

ค่าเฉลีย่ตาม
ประสบการณ์ในการ

สอน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ไม่
เกนิ
10 ปี 

11-
20 ปี 

21 ปี
ขึน้
ไป 

3.62 3.85 3.62 
ระหวา่งกลุ่ม 2 4.30 2.15 

5.33* 0.01 ภายในกลุ่ม 310 135.11 0.40 
รวม 312 139.40  

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการวจิยัจ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน แตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันของผู้บริหาร
สถานศึกษา ขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการวิจัย
จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 

 

ประสบการณ์การ
สอน 

X  ไม่เกนิ 10 ปี 
(3.62) 

11 – 20 ปี 
(3.85) 

21 ปีขึน้ไป 
(3.62) 

ไม่เกนิ 10 ปี 
11 – 20 ปี 
21 ปีขึน้ไป 

(3.62) 
(3.85) 
(3.62) 

- 0.23* 
- 

0.00 
0.23* 

- 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผลการทดสอบรายคู่ระดับการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
2 ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการวิจยัพบว่าครูท่ีมีประสบการณ์การสอน
ไม่เกิน 10 ปี ครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 11 - 20 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์สอน 21 ข้ึนไปมี
ระดบัการมีส่วนรวมการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น
การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการวิจยัแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 11 - 20 ปี มีระดบัการมีส่วนรวมการส่งเสริมการท า
วิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผน
มากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปีและครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 21 ปีข้ึนไป 
 4.3.5 ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน
และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและประสบการณ์ในการสอน 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ดา้นการสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.18 
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ตารางที่ 4.18 ผลการวเิคราะห์ระดับการส่งเสริมการท าวจัิยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
 

ที่ ด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างาน X  S.D. แปลผล 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 

ผูบ้ริหารให้การยกย่องชมเชยให้เกียรติแก่ครูผูท่ี้
ท  าวจิยัในโรงเรียนหรือท่ีสาธารณชน 
 ผูบ้ริหารให้การก ากบั นิเทศติดตามให้ค  าปรึกษา
แก่ครูผูท้  าวจิยัอยา่งกลัยาณมิตร 
ผู้บ ริ ห า รสนับ ส นุน เ ปิ ด โอ ก าส ให้ ค รู ท่ี มี
ผลงานวจิยัสามารถปรับเปล่ียนต าแหน่ง 
ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหค้รูน าผลการวิจยัไปเผยแพร่
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการศึกษา 
ผูบ้ริหารพิจารณาให้ความดีความชอบแก่ครูผูท้  า
งานวิจยัและน าผลงานการวิจยัไปปรับปรุงการ
เรียนการสอน 
ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูท่ีมีผลงานวิจัยได้เป็น
วิทยากรให้ความรู้เร่ืองการท าวิจยัในชั้นเรียนแก่
สถาบนัหรือหน่วยงานอ่ืน 
ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูท่ีมีผลงานการวิจยัมีโอกาส
เป็นผูน้ าทางวชิาการ 

3.76 
 

3.75 
 

3.68 
 

3.82 
 

3.70 
 
 

3.72 
 
 

3.72 

0.83 
 

0.85 
 

0.84 
 

0.85 
 

0.84 
 
 

0.86 
 
 

0.87 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

รวม 3.74 0.71 มาก 
 

จากตารางท่ี4.18 พบวา่ ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างแรงจูงใจ ในการ
ท างานโดยรวมมีการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.74) 

โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจยัไป
เผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ( X  = 3.82) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหาร
สนบัสนุนเปิดโอกาสใหค้รูท่ีมีผลงานวจิยัสามารถปรับเปล่ียนต าแหน่ง (X  = 3.68) 

2. ผลการเปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างแรงจูงใจ
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ในการท างาน จ าแนกตามสถานภาพกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์ดงั
ตารางท่ี 4.19 

 
ตารางที่ 4.19 ผลการเปรียบเทยีบระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2   
ด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
 

การส่งเสริมการท าวจัิยในช้ัน
เรียนของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน 

ครูไม่มีวทิยฐานะ ครูมีวทิยฐานะ 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านการสร้างแรงจูงใจ ในการ
ท างาน 

98 3.71 0.62 215 3.74 0.74 -0.36* 0.75 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้าง
แรงจูงใจ ในการท างานแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยครูมีวิทยฐานะมี
ระดบัการการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการสร้าง
แรงจูงใจ ในการท างานมากกวา่ครูไม่มีวทิยฐานะ 

3. การเปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานจ าแนกตามประสบการณ์ในการสอนของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีทดสอบค่าเอฟ (F-
test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี
4.20 
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ตารางที่ 4.20 ผลการเปรียบเทียบระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2  ด้านการสร้างแรงจูงใจ ในการท างาน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอน 
 

ด้านการ
สร้าง

แรงจูงใจ 
ในการ
ท างาน 

ค่าเฉลีย่ตาม
ประสบการณ์ในการ

สอน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ไม่

เกนิ10 
ปี 

11-20 
ปี 

21 ปี
ขึน้ไป 

3.57 3.95 3.65 
ระหวา่งกลุ่ม 2 9.78 4.89 

10.32* 0.00 ภายในกลุ่ม 310 158.73 0.47 
รวม 312 168.51  

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้าง
แรงจูงใจ ในการท างาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงั
ตารางท่ี 4.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

ตารางที ่4.21 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันของผู้บริหาร
สถานศึกษา ขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการ สร้างแรงจูงใจในการท างานจ าแนกตามประสบการณ์
ในการสอน 

 

ประสบการณ์การ
สอน 

X  ไม่เกนิ 10 ปี 
(3.57) 

11 – 20 ปี 
(3.95) 

21 ปีขึน้ไป 
(3.65) 

ไม่เกนิ 10 ปี 
11 – 20 ปี 
21 ปีขึน้ไป 

(3.57) 
(3.95) 
(3.65) 

- 0.38 
- 

0.08 
0.30* 

- 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผลการทดสอบรายคู่ระดับการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
2ด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างาน พบว่าครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปี ครูท่ีมี
ประสบการณ์การสอน 11 - 20 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์สอน 21 ข้ึนไปมีระดบัการมีส่วนรวมการ
ส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 11 - 20 
ปี มีระดบัการมีส่วนร่วมการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นการก าหนดนโยบายและการวางแผนมากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปีและครูท่ี
มีประสบการณ์การสอน 21 ปีข้ึนไป 
  
 
 
 
 



 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาระดบับทบาทในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการ
ก าหนดนโยบายและการวางแผน ดา้นความรู้ในการท าวิจยั ดา้นการสนบัสนุนงบประมาณ ดา้นการ
สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมฯ ด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างานในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบ
การส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความเห็นของครูท่ีมี
สถานภาพต่างกนั จ าแนกตามสถานภาพและประสบการณ์การสอน ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้กลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ ครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ านวน 31 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t – test , F – test 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
การสรุปผลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ส่วน

ต่อไปน้ี  
 5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
ครูท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี จ  านวน 313 คน ผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 

313 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ เป็นครูท่ีมีวิทยฐานะ จ านวน 215 คน 
ร้อยละ 68.70 ครูท่ีไม่มีวทิยฐานะ จ านวน 98 คน ร้อยละ 31.30 และเม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ใน
การสอน ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนไม่เกิน 10 ปี จ  านวน 98 คน ร้อยละ 31.30 ครูท่ีมี
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ประสบการณ์ในการสอน 11- 20 ปี จ  านวน 112 คน ร้อยละ 35.38 และครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 
21 ปีข้ึนไป จ านวน 103 คน ร้อยละ 32.90  

5.1.2 ระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการก าหนดนโยบายและการ
วางแผนและเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ และประสบการณ์ในการสอน  

1. ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการก าหนดนโยบายและการวางแผนโดยรวมมี
การส่งเสริมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.93) มีขอ้สังเกตวา่ เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
สุด คือ ผูบ้ริหารมีนโยบายหรือขอ้ก าหนดเพื่อส่งเสริม สนบัสนุนการท าวิจยัในชั้นเรียนไวอ้ย่าง
ชดัเจน และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารมีการนิเทศ ติดตาม ดูแลการท าวิจยัในชั้นเรียนของครู
ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติังานการท าวจิยัในชั้นเรียน  

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้น
การก าหนดนโยบายและการวางแผน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยครูมี
วิทยฐานะมีระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการ
ก าหนดนโยบายและการวางแผนมากกวา่ครูไม่มีวทิยฐานะ 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้น
การก าหนดนโยบายและการวางแผน จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ โดยครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 11 - 20 ปี มีระดบัการมีส่วนรวมการ
ส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการก าหนดนโยบายและ
การวางแผนมากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปีและครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 21 
ปีข้ึนไป 

5.1.3 ระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  2 ด้านความรู้ในการท าวิจัยและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ และประสบการณ์ในการสอน  

1. ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นความรู้ในการท าวิจยัโดยรวมมีการส่งเสริมอยู่
ในระดบัมาก (X  = 3.82) มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์
สภาพปัญหาจนไดแ้นวทางท่ีจะน าไปสู่การท าวจิยัในชั้นเรียน และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหาร
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เป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลผลการสรุปและอภิปรายผล ตลอดจนการเขียน
รายงานการวจิยัใหก้บัครู   

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้น
ความรู้ในการท าวิจยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยครูมีวิทยฐานะมีระดบั
การการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นความรู้ในการท าวิจยั 
มากกวา่ครูไม่มีวทิยฐานะ 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้น
ความรู้ในการท าวิจยั จ  าแนกตามประสบการณ์ในการสอน แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 11 - 20 ปี มีระดบัการมีส่วนรวมการส่งเสริมการท า
วิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรู้ในการท าวิจยั มากกว่าครูท่ีมี
ประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปีและครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 21 ปีข้ึนไป 

5.1.4 ระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสนับสนุนงบประมาณและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ และประสบการณ์ในการสอน  

1. ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสนับสนุนงบประมาณโดยรวมมีการ
ส่งเสริมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 3.00) มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ ผูบ้ริหารจดัสรร
งบประมาณท าวิจยัในชั้นเรียนแก่ครูผูส้อนอย่างสม ่าเสมอต่อเน่ือง และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
ผูบ้ริหารจดัหาเงินทุนสนบัสนุนการท าวจิยัจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอก 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้น
การสนบัสนุน งบประมาณ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยครูมีวิทยฐานะมี
ระดบัการการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการสนบัสนุน
งบประมาณ มากกวา่ครูไม่มีวทิยฐานะ 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้น
การสนบัสนุนงบประมาณ จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 11 - 20 ปี มีระดบัการมีส่วนรวมการส่งเสริมการท า
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วิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการสนบัสนุนงบประมาณมากกว่าครูท่ีมี
ประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปีและครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 21 ปีข้ึนไป 

5.1.5 ระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  2 ด้านการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการวิจัยและเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ และประสบการณ์ในการ
สอน  

1. ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการวิจยัโดยรวมมีการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมาก(X  = 3.69) มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด 
คือ ผูบ้ริหารจดัให้ครูท่ีท าวิจยัในชั้นเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ช่วยเหลือการท างานวิจัย
ร่วมกนั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรไดพ้บปะแลกเปล่ียนความรู้ ความ
คิดเห็น ประสบการณ์ กบัครูคนอ่ืนซ่ึงก าลงัทดลองหรือท างานเร่ืองเดียวกนัและผูบ้ริหารจดัให้มีการ
แสดงนิทรรศการในโรงเรียนเพื่อเผยแพร่น าเสนอผลงานดา้นการวจิยัของครู  

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ดา้นการ
สร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการวิจยัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
0.05 โดยครูมีวิทยฐานะมีระดบัการการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการวิจยั มากกวา่ครูไม่มีวทิยฐานะ 

 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้น
การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการวิจยั จ  าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 11 - 20 ปี มีระดบั
การมีส่วนรวมการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการ
ก าหนดนโยบายและการวางแผนมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปีและครูท่ีมี
ประสบการณ์การสอน 21 ปีข้ึนไป 

5.1.6 ระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างาน
และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ และประสบการณ์ในการสอน  

1. ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างแรงจูงใจ ในการท างานโดยรวมมีการ
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ส่งเสริมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.74) มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้
ครูน าผลการวจิยัไปเผยแพร่เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการศึกษา และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหาร
สนบัสนุนเปิดโอกาสใหค้รูท่ีมีผลงานวจิยัสามารถปรับเปล่ียนต าแหน่ง  

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้น
การสร้างแรงจูงใจ ในการท างานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยครูมีวิทย
ฐานะมีระดบัการการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการ
สร้างแรงจูงใจ ในการท างานมากกวา่ครูไม่มีวทิยฐานะ 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้น
การสร้างแรงจูงใจ ในการท างาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 11 - 20 ปี มีระดบัการมีส่วนร่วมการส่งเสริม
การท าวิจัยในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการก าหนดนโยบายและการ
วางแผนมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปีและครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 21 ปี
ข้ึนไป 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 ผลการวิจยั พบวา่ บทบาทในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีประเด็นส าคญัท่ี
ควรมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 5.2.1 ระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการก าหนดนโยบายและการ
วางแผนและเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ และประสบการณ์ในการสอน 

1. ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการก าหนดนโยบายและการวางแผนโดยรวมมี
การส่งเสริมอยู่ในระดบัมาก นั้น อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ตระหนักในบทบาท
หนา้ท่ี ท่ีจะตอ้งพฒันาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 สอดคลอ้งกบัทศันะของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไดส้รุป
บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดแ้ก่ 1) จดัท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
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นโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนบริบทและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 2) จดัตั้ง
งบประมาณและรับผิดชอบการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษา 3) พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของนกัเรียน ชุมชน 
ทอ้งถ่ิน 4) จดัการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 5) ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและแนวปฏิบติัต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 6) ก ากบัติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบติังาน
ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพฒันาและการด าเนินการทางวินยักบัครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 7) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้ง
ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาใช้และจดัหาผลประโยชน์ทรัพย์สินของสถานศึกษา และ พิชัย            
แก้วสุวรรณ สรุปว่า บทบาทผูบ้ริหารกับการท าวิจยัในชั้นเรียนไวว้่า ผูบ้ริหารมีบทบาทในการ
ส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นก าหนดนโยบายและวางแผน ดา้นให้ความรู้ ดา้น
การจดัการอ านวยความสะดวก และดา้นการสร้างบรรยากาศสภาพแวดลอ้ม  

2. กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานะของกลุ่มตวัอยา่ง ผลการวิจยัพบวา่ ครูมีระดบัการ
ส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการก าหนดนโยบายและการวางแผน แตกต่างกนั 
โดยครูมีวิทยฐานะมีระดับความเห็นมากกว่าครูไม่มีวิทยฐานะนั้น อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาได้มอบหมาย บทบาทหน้าท่ีให้ครูท่ีมีวิทยฐานะได้ร่วมก าหนดนโยบายและการ
วางแผนร่วมกนัในการขบัเคล่ือนการวิจยัในชั้นเรียนเพราะครูมีวิทยฐานะจะมีประสบการณ์การ
ท างาน และท างานเป็นระบบมากกว่าครูไม่ มีวิทยฐานะ สอดคล้องกับทัศนะของ บรรจง             
ฉายศรีวรรณ กล่าวถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการท าวิจยัในชั้นเรียน คือ ช่วยให้ครูมีวิถี
ชีวติของการท างานอยา่งเป็นระบบ เห็นภาพของงานตลอดแนว มีการตดัสินใจท่ีมีคุณภาพ เพราะจะ
มองเห็นทางเลือกต่าง ๆ ไดก้วา้งและลึกซ้ึง แลว้จะตดัสินใจเลือกทางนั้นอยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์
ครูนกัวิจยัจะมีโอกาสมากข้ึนในการใคร่ครวญเก่ียวกบัเหตุผลของการปฏิบติังานและครูสามารถ
บอกไดว้า่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีปฏิบติัของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะการท างาน ผล
การท างานนั้นลว้นมีความหมายและคุณค่าส าหรับครูในการพฒันานกัเรียนของครูอนัจะน ามาซ่ึง
ความรู้ในงาน และความปิติสุขในการปฏิบติังานสอนอยา่งเหมาะสมแลว้ ยงัจะก่อให้เกิดผลดีต่อวง
การศึกษา และวิชาชีพครูอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 1) นกัเรียนจะมีการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 2) วิชาการศึกษาจะมีขอ้ความรู้ หรือนวตักรรมทางการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นจริง
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มากข้ึนอนัจะเป็นประโยชน์ต่อครูและเพื่อนครูในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนอยา่งมาก 3) 
วิถีชีวิตครูหรือวฒันธรรมในการท างานของครูจะพฒันาไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ( Professional 
Teacher) มากข้ึน ทั้งน้ีเพราะครูนกัวจิยัจะมีคุณสมบติัของการเป็นผูแ้สวงหาความรู้หรือศาสตร์แห่ง
การสอนอยา่งต่อเน่ืองและมีชีวิตชีวาจนในท่ีสุดจะเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจท่ีกวา้งขวางและลึกซ้ึง
ในศาสตร์และศิลป์แห่งการสอน เป็นครูท่ีมีวิทยายุทธ์แกร่งกล้าในการสอนสามารถท่ีจะสอน
นกัเรียนให้พฒันากา้วหน้าในดา้นต่าง ๆ ในหลายบริบท หรือท่ีเรียกวา่เป็นครูผูร้อบรู้ ซ่ึงถา้มี
ปริมาณครูนกัวจิยัดงักล่าวมากข้ึนจะช่วยใหก้ารพฒันาวชิาชีพครูเป็นไปอยา่งสร้างสรรคแ์ละมัน่คง 

3. กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์การสอน ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการส่งเสริม
การท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอน แตกต่างกัน โดยครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 11 - 20 ปี มีระดับ
ความเห็นมากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปีและครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 21 ปี
ข้ึนไป อาจเน่ืองมาจาก ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนระหวา่ง 11 - 20 ปี อยูใ่นช่วงท่ีก าลงัสนใจ ละ
มุ่งมัน่ในการท างานโดยเฉพาะงานวิจยัท่ีสามารถน าไปปรกอบการให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะให้
สูงข้ึนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ สะอาด ระติเดช ไดว้จิยัเร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนตามการรับรู้ของครูและผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอห้วยแถลง 
จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัใน
ชั้นเรียนตามการรับรู้ของครูและผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอห้วยแถลง จงัหวดันครราชสีมา โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนตามการ
รับรู้ของครูและผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอห้วยแถลง จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามต าแหน่งใน
การปฏิบติังาน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียนท่ีปฏิบติังานมีความ
แตกต่างกนั 

5.2.2 ระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 ด้านความรู้ในการท าวิจัยและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ และประสบการณ์ในการสอน  

1. ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นความรู้ในการท าวิจยัโดยรวมมีการส่งเสริมอยู่
ในระดบัมาก นั้น อาจเป็นเพราะการวิจยัในชั้นเรียนเป็นกระบวนการในการแกปั้ญหาหรือพฒันา
กระบวนการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนท่ีครูรับผิดชอบอยา่งเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหาหรือ
พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู และพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มีคุณภาพตาม
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เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ฉะนั้นผูบ้ริหารมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการส่งเสริมและพฒันาความรู้
ของครูเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนได้รับการพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัทศันะของ กิตติศักดิ์ แป้นงาม ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารในในการ
ส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน ไดแ้ก่ 1) วางแผน ก าหนดนโยบายเป้าหมายให้ครูท าวิจยัในชั้นเรียนทุก
คนอยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ 1 เร่ือง 2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนและก าหนด
บทบาทหนา้ท่ีใหช้ดัเจน 3) พฒันาครูผูส้อนใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะพื้นฐานในการวิจยัใน
ชั้นเรียนดว้ยวิธี การประชุม ช้ีแจง อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ 4) ส ารวจความตอ้งการและ
ความจ าเป็นพื้นฐานของโรงเรียนและร่วมกบัครูผูส้อนวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 5) จดัเตรียม / 
จดัหาส่ือ เคร่ืองมืออุปกรณ์และงบประมาณสนับสนุนการวิจยัในชั้นเรียน 6) ส่งเสริมให้ครูน า
วิธีการเชิงระบบ ไดแ้ก่ การส ารวจปัญหา การจดัล าดบัความส าคญั การหาทางเลือกมาใชใ้นการ
แกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียน 7) ช่วยให้ครูเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการจดัการเรียนการสอน
ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายพระราชบญัญติัการศึกษา พุทธศกัราช 2542 8) จดัตลาดนดัการวิจยัในชั้น
เรียนปีการศึกษาละ 1 คร้ัง เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผูส้อนมีเวทีส าหรับน าผลงานของตนเองไปเผยแพร่
แลกเปล่ียนการเรียนรู้ซ่ึงกันและกนั และ วราภรณ์ มณีบางกา สรุปว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมี
บทบาทในการสนบัสนุนส่งเสริมครูผูส้อนในการท าวิจยัในชั้นเรียนโดยการฝึกอบรม การสัมมนา 
การประชุมเชิงปฎิบติั การศึกษา ดูงานนอกสถานท่ี การศึกษาต่อ การบรรยายและการสาธิต  

2. กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ผลการวจิยัพบวา่ ครูมีระดบัการ
ส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นความรู้ในการท าวิจยัแตกต่างกนั โดยครูมีวิทยฐานะ
มีระดบั ความเห็นมากกวา่ครูไม่มีวทิยฐานะนั้น อาจเน่ืองมาจากการท าวิจยัในชั้นเรียนมีความส าคญั
ต่อครู เพราะการท าวิจยัในชั้นเรียนเป็นเคร่ืองมือส าคญัของครูในการแสวงหาความรู้ วิธีการใหม่
ช่วยให้ครูมีความรู้อยา่งกวา้งขวางท างานอยา่งมีเหตุผล สร้างสรรคแ์ละเป็นระบบ รวมทั้งเป็นการ
แกปั้ญหาให้กบันกัเรียนส่งผลให้นกัเรียนไดรั้บการพฒันาอยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะ
ของ ศิริพงษ์ เศาภายน ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ในการท าวจิยัในชั้นเรียนวา่เป็นกระบวนท่ีแกไ้ขปัญหา
ให้ถูกจุด วิธีการท าวิจยัในชั้นเรียนจะน าผลมาใช้ในห้องเรียนหรือในโรงเรียนท่ีมีสภาพคลา้ยกนั 
เพื่อให้ครูปรับเปล่ียนทศันคติท่ีดีต่อการวิจยั คือ 1) ครูคนอ่ืน ๆ เต็มใจท่ีจะยอมรับและสร้าง
ความคุน้เคยกบัเทคนิคการท าวิจยัในชั้นเรียน 2) การจดัเวลาและโอกาสในการด าเนินการ 3) ความ
เช่ือถือในเร่ืองท่ีจะท าหรือด าเนินการ4) ความรู้ของผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการกลุ่ม 5) ความเต็มใจท่ีจะ
ร่วมด าเนินการแก้ปัญหาในเร่ืองเดียวกัน 6) ข้อเสนอแนะและขอ้วิพากษ์ของผลการวิจยัท่ีจะ
น ามาใชแ้ต่ละหวัขอ้ 
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3. กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์การสอน ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการส่งเสริม
การท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นความรู้ในการท าวิจยั จ  าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 
แตกต่างกัน โดยครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 11 - 20 ปี มีระดับความเห็น มากกว่าครูท่ีมี
ประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปีและครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 21 ปีข้ึนไปนั้ น อาจ
เน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารมอบหมายให้ครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 11 - 20 ปี ไดรั้บการอบรม พฒันา 
ความรู้ดา้นการวิจยัมากกวา่ สอดคลอ้งกบัทศันะของ ถนัดวิทย์ ทองค า ไดว้ิจยั เร่ือง บทบาทของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีต่อการส่งเสริมของการวิจยัในชั้นเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีต่อการส่งเสริมของการวิจยัในชั้น
เรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ การ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานของครูผูท้  าวิจยั ด้านการพฒันาความรู้แก่ครู
ผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน ดา้นการให้การยอมรับนบัถือของครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียนและดา้นการส่งเสริม
ให้เกิดความส าเร็จในการท าวิจยัในชั้นเรียน ผูบ้ริหารท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาด
กลางและขนาดเล็ก มีความคิดเห็นต่อบทบาทในการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนแตกต่างกนั 

5.2.3 ระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 ด้านการสนับสนุนงบประมาณและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ และประสบการณ์ในการสอน  

1. ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสนับสนุนงบประมาณโดยรวมมีการ
ส่งเสริมอยู่ในระดับปานกลางนั้ น อาจเป็นเพราะว่า ในการบริหารนั้ นผู ้บริหารจ าเป็นต้อง
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพทั้ง 4 งาน ไดแ้ก่ การบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหาร
งบประมาณและการบริหารทัว่ไป ซ่ึงงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรอาจไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของสถานศึกษา และในขณะเดียวกนัการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาก็มี
ความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีงบประมาณสนบัสนุน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการจดัการ
เรียนการสอน สอดคลอ้งกบัทศันะของ ไพฑูรย์ กลุ่มกลาง ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท าวิจยั
ในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 
พบวา่ 1) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท าวจิยัในชั้นเรียนผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท าวิจยัในชั้น
เรียนทั้ง 8 ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั “ มาก ” เรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยได้ ดงัน้ี 1) ดา้น
วสัดุอุปกรณ์และแหล่งวิชาการในการท าวิจยัในชั้นเรียน 2) ดา้นแรงจูงใจในการท าวิจยัในชั้นเรียน 
3) ดา้นบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท าวิจยัในชั้นเรียน 4) ดา้นงบประมาณในการท าวิจยัในชั้นเรียน 5) 
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ดา้นสถานภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียน 6) ด้านบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการท าวิจยัในชั้นเรียน          
7) ดา้นศกัยภาพในการท าวจิยัในชั้นเรียน 8) ดา้นการปฏิบติังานในการท าวจิยัในชั้นเรียน 

2. กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวิจยัพบวา่ ครูมีระดบั
ความเห็นการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสนบัสนุน งบประมาณ แตกต่างกนั 
โดยครูมีวิทยฐานะ มีระดบัความเห็นมากกวา่ครูไม่มีวิทยฐานะนั้น อาจเน่ืองมาจาก การท าวิจยัใน
ชั้นเรียนมีความส าคญัต่อครู เพราะการท าวจิยัในชั้นเรียนเป็นเคร่ืองมือส าคญัของครูในการแสวงหา
ความรู้ วิธีการใหม่ช่วยให้ครูมีความรู้อย่างกวา้งขวางท างานอย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์และเป็น
ระบบ รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาใหก้บันกัเรียนส่งผลใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาอยา่งมีคุณภาพและ
เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไปซ่ึงตอ้งอาศยังบประมาณสนบัสนุน สอดคลอ้งกบั
ทศันะของ จรัญ หาญมานิตกุล ไดว้จิยัเร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัใน
ชั้นเรียนตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 
ผลการวิจยัพบว่า 1) บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนตามการรับรู้
ของผูบ้ริหารและครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยั
ในชั้นเรียนตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 
7 จ าแนกตาม ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา ประสบการณ์และขนาดของโรงเรียนมีความแตกต่างกนั 

3. กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์การสอน ผลการวจิยัพบวา่ การส่งเสริมการท า
วิจัยในชั้ นเรียนของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสนบัสนุนงบประมาณ จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
สอน แตกต่างกัน โดยครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 11 - 20 ปี มีระดบัความเห็นมากกว่าครูท่ีมี
ประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปีและครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 21 ปีข้ึนไปนั้ น อาจ
เน่ืองมาจากการจดัการเรียนการสอนโดยอาศยักระบวนการวิจยัในชั้นเรียนจะเกิดประโยชน์สูงสุด
กบันกัเรียน ทั้งน้ีตอ้งเกิดจากประสบการณ์การสอนของครูดว้ย สอดคลอ้งกบัทศันะของ จรัญ     
หาญมานิตกุล ไดว้จิยัเร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนตามการ
รับรู้ของผูบ้ริหารและครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 ผลการวิจยัพบวา่ 

1) บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนตามการรับรู้
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ของผูบ้ริหารและครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 จ าแนกตาม ต าแหน่ง 
วฒิุการศึกษา ประสบการณ์และขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่างกนั  

5.2.4 ระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  2 ด้านการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการวิจัยและเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ และประสบการณ์ในการ
สอน  

1. ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการวิจยัโดยรวมมีการส่งเสริมอยู่ในระดับมากนั้น อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารได้มีการจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการวิจยัในชั้นเรียน อยา่งหลากหลาย เช่น จดัให้มีห้อง หรือมุมใดมุมหน่ึง
ส าหรับการท าวิจยัในชั้นเรียน และมีการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับการวิจยัในชั้นเรียนอย่าง
เพียงพอสอดคลอ้งกบัทศันะของ ไพฑูรย์ กลุ่มกลาง ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท าวิจยัในชั้น
เรียนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบวา่ 

1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท าวิจยัในชั้นเรียนผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท าวิจยัในชั้นเรียน
ทั้ง 8 ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั “ มาก ” เรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยได้ ดงัน้ี 1. ดา้นวสัดุ
อุปกรณ์และแหล่งวิชาการในการท าวิจยัในชั้นเรียน 2. ดา้นแรงจูงใจในการท าวิจยัในชั้นเรียน 3. 
ดา้นบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท าวจิยัในชั้นเรียน 4. ดา้นงบประมาณในการท าวิจยัใน ชั้นเรียน 5. ดา้น
สถานภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียน 6. ดา้นบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการท าวิจยัใน ชั้นเรียน 7. ดา้น
ศกัยภาพในการท าวจิยัในชั้นเรียน 8. ดา้นการปฏิบติังานในการท าวจิยัในชั้นเรียน 

2. กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวิจยัพบวา่ ครูมีระดบั
ความเห็นการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการวิจยัแตกต่างกนั โดยครูมีวิทยฐานะมีระดบัการการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการวิจยั 
มากกว่าครูไม่มีวิทยฐานะนั้น อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารได้อ านวยความสะดวก หนังสือ ต ารา 
เอกสาร วารสาร ท่ีเก่ียวกบังานวิจยั และให้ครูได้ใช้ประกอบการท าวิจยัในชั้นเรียนอย่างจริงจงั 
สอดคลอ้งกบัทศันะของ พิชัย แก้วสุวรรณ สรุปวา่ บทบาทผูบ้ริหารกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนไวว้า่ 
ผูบ้ริหารมีบทบาทในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านก าหนดนโยบายและ
วางแผน ด้านให้ความรู้ ด้านการจัดการอ านวยความสะดวก และด้านการสร้างบรรยากาศ
สภาพแวดลอ้ม 
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3. กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์การสอน ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการส่งเสริม
การท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการวิจยั 
จ  าแนกตามประสบการณ์ในการสอน แตกต่างกนั โดยครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 11 - 20 ปี มี
ระดบัความเห็นมากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปีและครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 
21 ปีข้ึนไป อาจเน่ืองมาจากครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 11 - 20 ปี มีการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการวิจยัได้ดีกว่า สอดคลอ้งกบัทศันะของ สุวิมล ว่องวาณิช กล่าวถึง 
ความส าคญัของการท าวิจยัในชั้นเรียน ประกอบด้วย  1) เป็นการให้โอกาสครูในการสร้างองค์
ความรู้ ทกัษะการวิจยั การประยุกตใ์ช้ และตระหนกัถึงทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ท่ีจะเปล่ียนแปลง
โรงเรียนใหดี้ข้ึน 2) เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลง หรือสะทอ้น
ผลการท างาน 3) เป็นประโยชน์ต่อผูป้ฏิบติัโดยตรง เน่ืองจากช่วยพฒันาตนเองดา้นวิชาชีพ 4) ช่วย
ท าให้เกิดการพฒันาท่ีต่อเน่ือง และเกิดการเปล่ียนแปลงผ่านกระบวนการวิจยัในท่ีท างานซ่ึง
ประโยชน์ต่อองคก์ร เน่ืองจากน าไปสู่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงการปฏิบติัและแกปั้ญหา 5) เป็นการ
วิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติัในการวิจยั ท าให้กระบวนการวิจยัมีความเป็น
ประชาธิปไตย ท าใหเ้กิดการยอมรับในความรู้ของผูป้ฏิบติั 6) ช่วยตรวจสอบวิธีการท างานของครูท่ี
มีประสิทธิผล 7) ท าใหค้รูเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

5.2.5 ระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างาน
และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ และประสบการณ์ในการสอน  

1. ระดบัการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างแรงจูงใจ ในการท างานโดยรวมมีการ
ส่งเสริมอยู่ในระดบัมากนั้น อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารไดดู้แลให้ขวญัและก าลงัใจในการท างาน
ของครู และสนบัสนุนใหค้รูน าผลการวจิยัในชั้นเรียน เสนอขอเล่ือนวทิยฐานะ หรือต าแหน่งงานให้
สูงข้ึน สอดคลอ้งกบัทศันะของ สุวิมล ว่องวานิชกุล ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
การส่งเสริมงานวิจยัในชั้นเรียน ดงัน้ี 1) ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน 2) สนบัสนุน
การท าวจิยัในชั้นเรียนของครูในดา้นอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก 3) วางระบบการกระตุน้ ก ากบั
ติดตามให้ความช่วยเหลือการท าการวิจยัในชั้นเรียน 4) ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในกลุ่มครู อาจารยใ์นโรงเรียน บริหารให้ครูมีเวลาประชุม เพื่อถกอภิปรายเก่ียวกบังานวิจยั
ในชั้นเรียนของครูแต่ละคน 5) สังเคราะห์ผลการวิจยัของรายงานวิจยัในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน 
6) จดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจยัทั้งในและนอกโรงเรียน 7) ยกยอ่งให้ก าลงัใจ ส่ิงตอบแทนเป็น
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แรงเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนของครู 8) วางระบบฐานขอ้มูลงานวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียน และ 
ต้องจิตร โสมะภีร์ สรุปวา่ ผูบ้ริหารจะตอ้งให้การส่งเสริมเพื่อเสริมให้การเรียนการสอนของครูมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผูเ้รียนและองคก์รบทบาทผูบ้ริหารในการส่งเสริมงานวิจยั
ในชั้นเรียนเป็นพฤติกรรมในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูบ้ริหาสถานศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมงานวจิยัในชั้นเรียน ดงันั้น บทบาทผูบ้ริหารท่ีจะด าเนินการส่งเสริมให้ครูท าวิจยัในชั้นเรียน
แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ บทบาทดา้นการวางแผน บทบาทดา้นการจดัองคก์ร บทบาทดา้นการจูงใจ 
บทบาทดา้นการควบคุมงาน 

2. กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวิจยัพบวา่ ครูมีระดบั
ความเห็นต่อการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้ นเรียนของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างแรงจูงใจ ในการท างาน
แตกต่างกนั โดยครูมีวทิยฐานะมีระดบัความเห็นมากกวา่ครูไม่มีวิทยฐานะนั้น อาจเน่ืองมาจาก ครูท่ี
มีวิทยฐานะสามารถน าการวิจยัในชั้นเรียนไปประกอบการเล่ือนวิทยฐานะให้สูงข้ึนได ้สอดคลอ้ง
กบัทศันะของ ชาตรี เกดิธรรม กล่าววา่ การวจิยัในชั้นเรียนเป็นการพฒันาทางเลือกในการแกปั้ญหา
ไดอ้ย่างเหมาะสมดว้ยตวัของครูผูส้อนเอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนให้
เกิดผลดีท่ีสุด การวิจยัในชั้นเรียนจึงมีความส าคญั ดงัน้ี 1) เป็นการพฒันาหลกัสูตร และพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนดว้ยการวจิยั 2) เป็นการพฒันาวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานยิ่งข้ึนและเป็นการ
แสดงถึงความกา้วหน้าทางวิชาชีพครู 3) เป็นการเผยแพร่ความรู้จากการปฏิบติัจริง 4) เป็นการ
ส่งเสริมความกา้วหน้าดา้นการวิจยัทางการศึกษา และสสูงข้ึนไดา้มารถน าผลการวิจยัไปใช้เป็น
ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งให้สูงข้ึน 5) เป็นการส่งเสริมหรือพฒันาผูเ้รียน ไดต้รง
ตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน 

3. กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์การสอน ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการ
ส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างแรงจูงใจ ในการท างาน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอน แตกต่างกัน โดยครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 11 - 20 ปี มีระดับ
ความเห็นมากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปีและครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 21 ปี
ข้ึนไป อาจเน่ืองมาจากครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การสอน 11 – 20 ปี มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการ
เรียนการสอนให้เกิดผลดี โดยการวิจยัในชั้นเรียนและสามารถน าผลการวิจยันั้นไปพฒันางานและ
ก าหนดต าแหน่งตนเองให้สูงข้ึนได ้สอดคลอ้งกบัทศันะของ ชาตรี เกิดธรรม กล่าววา่ การวิจยัใน
ชั้นเรียน เป็นการพฒันาทางเลือกในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมดว้ยตวัของครูผูส้อนเอง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดผลดีท่ีสุด การวิจยัในชั้นเรียนจึงมี
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ความส าคญั ดงัน้ี 1) เป็นการพฒันาหลกัสูตรและพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนดว้ยการวิจยั  2) 
เป็นการพฒันาวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานยิ่งข้ึนและยงัเป็นการแสดงถึงความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ 3) 
เป็นการเผยแพร่ความรู้จากการปฏิบติัจริง 4) เป็นการส่งเสริมความกา้วหน้าด้านการวิจยัทาง
การศึกษา และสามารถน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นผลงานทางวชิาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งให้สูงข้ึน
ไป 5) เป็นการส่งเสริมหรือพฒันาผูเ้รียน ไดต้รงตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัดงักล่าว มีขอ้เสนอแนะหลกั 3 ประการ คือ 1) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย     

2) ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้และ 3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการวิจยั บทบาทในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พิจารณารายดา้นจาก
ค่าเฉล่ียต ่าสุดในแต่ละดา้น 

1. จากผลการวิจยั ท่ีพบว่า ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผน บทบาทในการ
ส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ขอ้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมีการนิเทศ ติดตาม ดูแล 
ควรมีการวางแผน และจดัท าปฏิทินการปฏิบติังานการนิเทศ ติดตาม ดูแลการท าวิจยัในชั้นเรียน
อยา่งจริงจงั อาจจะท าในรูปแบบคณะกรรมการโดยใหห้วัหนา้งานมีส่วนร่วมก็ได ้

2. จากผลการวิจยั ท่ีพบวา่ ดา้นความรู้ในการท าวิจยั บทบาทในการส่งเสริมการวิจยัในชั้น
เรียนของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์
ขอ้มูล การแปลผลการสรุปและอภิปรายผล ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจยัให้กบัครู ดงันั้น 
ผูบ้ริหารอาจมีค าสั่งแต่งตั้งครูท่ีมีความรู้ ความสามารถ หรือเชิญวิทยากรภายนอก มาอบรมเพื่อให้
ความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลผลการสรุปและอภิปรายผล ตลอดจนการเขียนรายงาน
การวจิยัใหก้บัครู  

3. จากผลการวิจยั ท่ีพบวา่ ดา้นการสนบัสนุนงบประมาณ บทบาทในการส่งเสริมการวิจยั
ในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ขอ้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารจดัหาเงินทุนสนบัสนุนการท าวิจยัจาก
บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอก ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมีการระดมทรัพยากรท่ีมีอยูม่าใชใ้ห้เกิด
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ประโยชน์สูงสุดเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนการสอน โดยเนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
หรืออาจจดัตั้งกองทุนวจิยัในโรงเรียนข้ึน 

4. จากผลการวิจยั ท่ีพบวา่ ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการวิจยั 
บทบาทในการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด ผูบ้ริหารส่งเสริมให้
บุคลากรไดพ้บปะแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ กบัครูคนอ่ืนซ่ึงก าลงัทดลองหรือ
ท างานเร่ืองเดียวกนัและผูบ้ริหารจดัให้มีการแสดงนิทรรศการในโรงเรียนเพื่อเผยแพร่น าเสนอ
ผลงานด้านการวิจยัของครู ดงันั้น ผูบ้ริหารควรจดัหาเวลาท่ีจะท าการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัให้
เหมาะสม อาจเป็นช่วงเวลาหลงัเลิกเรียนวนัละ 1 ชัว่โมง หรือวนัหยดุ เสาร์ – อาทิตย ์

5. จากผลการวจิยั ท่ีพบวา่ ดา้นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน บทบาทในการส่งเสริมการ
วิจัยในชั้ นเรียนของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ขอ้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด ผูบ้ริหารสนบัสนุนเปิดโอกาสให้ครูท่ีมี
ผลงานวจิยัสามารถปรับเปล่ียนต าแหน่ง ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมีการส่งเสริม สนบัสนุนและให้ความ
ร่วมมือกบัครูพร้อมทั้งเป็นท่ีปรึกษาในการท าวิจยัในชั้นเรียน ผลกัดนัให้ครูท่ีมีผลงานวิจยัสามารถ
เปล่ียนต าแหน่งไดเ้พื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

6. จากผลการวิจัย ท่ีพบว่าบทบาทในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ครูมีความเห็นต่อบทบาทใน
การส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกนัในทุกดา้น โดยครูมี
วิทฐานะมีระดบัความเห็นมากกวา่ครูไม่มีวิทยฐานะ ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริม
การวจิยัในชั้นเรียนในดา้นการก าหนดนโยบายและการวางแผน ดา้นความรู้ในการท าวิจยั ดา้นการ
สนบัสนุนงบประมาณ ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการวิจยั และดา้นการ
สร้างแรงจูงใจในการท างาน เพื่อใหค้รูสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษามากยิง่ข้ึน 

7. จากผลการวิจยั ท่ีพบว่า บทบาทในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามประสบการณ์การสอน โดยครูท่ีมีประสบการณ์ 11 – 20 ปี มี
ระดบัความเห็นแตกต่างมากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์สอนไม่เกิน 10 ปี และ 21 ปีข้ึนไปในทุกดา้น 
ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมีการจดัโครงการพฒันา ส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนในสถานศึกษาอย่าง
จริงจงั  
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5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้  
จากขอ้คน้พบจากงานวิจยั เร่ือง บทบาทในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มี
ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้ดงัน้ี 

1. ครูผูส้อน ควรมีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต  

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผูส้อนไดอ้บรมพฒันางานในดา้นการวิจยัในชั้น
เรียนเพิ่มมากข้ึน 

3. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรด าเนินนโยบายในการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนอยา่ง
ต่อเน่ือง และมีการติดตามผลอยา่งสม ่าเสมอ 

5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียน

กบัตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น วฒิุการศึกษา เพศของผูบ้ริหาร 
2. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท าวิจยัในชั้นเรียนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
3. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการวิจยัในชั้นเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนโรงเรียนใน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2548.  

จรัญ หาญมานิตกุล. “บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนตามการ รับรู้
ของผูบ้ริหารและครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7”. 
วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล, 2553.  

ตอ้งจิตร โสมะภีร์. “บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 5”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2546.  

ถนดัวิทย ์ ทองค า. “บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีต่อการส่งเสริมการวิจยัในชั้น
เรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2547.  

ทรงวุฒิ เติมผล. “บทบาทของผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2549.  

บรรจง ฉายศรีวรรณ. “บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของ
ครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร-
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2548.  
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เบญจพร ทองโอ. “ศึกษาบทบาทการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครูและผู ้บริหารสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา”. 
วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2546.  

ปัญญา โรจนวิภาค. “การศึกษาปัญหาและความต้องการในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู
ประถมศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน”. วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2546.  

ปัญญา สมชยั. “บทบาทการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2550.  

ไพฑูรย ์กลุ่มกลาง. “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล, 2550.  

มนสั ทองอินทร์. “ ความส าคญัของปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกท่ีมีต่อการวิจยัในชั้นเรียนของ
ครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 3”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล, 2549.  

วราภรณ์ มณีบางกา. “บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนตามการ
รับรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดัลพบุรี”. 
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2546.  

สมพร หาญนอก. “การศึกษาปัญหาการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล, 2551.  

สะอาด ระติเดช. “บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนตามการรับรู้ของ
ครูและผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอห้วยแถลง จงัหวดันครราชสีมา”. วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิาลยั : มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล, 2551. 

สุภาวรรณ บุญอว้น. “บทบาทการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของครู
และผูบ้ริหารในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองสระบุรี”. วิทยานิพนธ์การศึกษา มหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัวงศช์วลิตกุล, 2552.  
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 3) เวบ็ไซต์ 
รัตนา ศรีเหรัญ. การวิจัยในช้ันเรียน. สืบค้นจาก http:// www.moc.go.th /wijai/webtes/hom 

/papper/Artiele/rataprotile/html.  
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
 

     เร่ือง   บทบาทในการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2 
 
ค าช้ีแจง : 

  1.  แบบสอบถามเพื่อการวจิยัน้ีมีวตัถุเพื่อศึกษาบทบาทในการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้น
เรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต  2 
   2.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัความเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้น
เรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีสถานภาพต่างกนั 
   3.  แบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ี  แบ่งออกเป็น  2  ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของครูผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามระดบับทบาทในการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต  2 
 4.  ไดโ้ปรดตอบแบบสอบถามฉบบัน้ีอยา่งครบถว้นเป็นจริงและขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา   
ณ    โอกาสน้ี 
 
 

     นางสาวสุปราณี   ภิรมยเ์ลิศ 
     นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
     มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
 

 
 
 
 

  



 98 

ตอนที ่1    สถานภาพของครูผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง :  โปรดตอบแบบสอบถามโดยการกาเคร่ืองหมาย √  ลงใน      ใหต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจริง 

1. ต าแหน่ง 
               ครูไม่มีวทิยฐานะ 
               ครูมีวทิยฐานะ 

2. ประสบการณ์ในการสอน 
    1-10  ปี 
    11-20  ปี 

21 ปี ข้ึนไป 
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ตอนที ่2    โปรดอ่านขอ้ความอยา่งละเอียดแลว้พิจารณาวา่  บทบาทในการส่งเสริมการท าวจิยัใน
ชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต  2 อยูใ่นระดบัใด 
ค าช้ีแจง  :  โปรดกาเคร่ืองหมาย   ลงในช่องซ่ึงตรงกบัความคิดเห็นของท่านโดยมีการแปล
ความหมายตามระดบั  ดงัน้ี 
   มีการปฏิบติัระดบัมากท่ีสุด                  มีค่าเท่ากบั   5 
   มีการปฏิบติัระดบัมาก                          มีค่าเท่ากบั   4 
   มีการปฏิบติัระดบัปานกลาง                 มีค่าเท่ากบั   3 
   มีการปฏิบติัระดบันอ้ย                          มีค่าเท่ากบั   2 
                                         มีการปฏิบติัระดบันอ้ยท่ีสุด                  มีค่าเท่ากบั   1 

บทบาทในการส่งเสริมการท าวจัิยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผน 
1.1  ผูบ้ริหารมีนโยบาย  หรือขอ้ก าหนด  เพื่อส่งเสริม  สนบัสนุน  การ
ท าวจิยัในชั้นเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

1.2  ผูบ้ริหารมีการประชุมช้ีแจงคณะครูเพื่อใหท้ราบนโยบาย 
วตัถุประสงค ์และบทบาทของครูท่ีตอ้งท าวจิยัในชั้นเรียน 

     

1.3  ผูบ้ริหารมีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลในดา้นต่างๆ เพื่อสนบัสนุนครู
ในการท าวจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

     

1.4  ผูบ้ริหารมีการจดัท าแผนปฏิบติังานเพื่อพฒันาการท าวิจยั 
ในชั้นเรียน 

     

1.5  ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้การก าหนดแผนงานการท าวจิยัในชั้นเรียน
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

1.6  ผูบ้ริหารส่งเสริมใหก้ลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนดโครงการ /กิจกรรม
เพื่อรองรับการท าวิจยัในชั้นเรียนในแต่ละปีการศึกษา 

     

1.7  ผูบ้ริหารนิเทศ ติดตาม ดูแลการท าวจิยัในชั้นเรียนของครู 
ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติังานการท าวจิยัในชั้นเรียน 

     

2. ด้านความรู้ในการท าวจัิย 
2.1  ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูวเิคราะห์สภาพปัญหาจนไดแ้นวทางท่ีจะ
น าไปสู่การท าวจิยัในชั้นเรียน 
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บทบาทในการส่งเสริมการท าวจัิยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
2.2  ผูบ้ริหารจดัใหมี้อบรมเชิงปฏิบติัการ  การท าวจิยัในชั้นเรียนเพื่อ
พฒันาความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ของครู 

     

2.3  ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูไดศึ้กษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยแนะน าใหค้รู
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยการแนะน าใหค้รูอ่านหนงัสือ  ต ารา  
เอกสารและวารสารต่าง ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยั 

     

2.4  ผูบ้ริหารใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการออกแบบการท าวจิยั 
ในชั้นเรียนใหส้อดคลอ้งกบัรายวชิาท่ีสอนอยู ่

     

2.5  ผูบ้ริหารส่งเสริมใหผู้ท้  าวจิยัในชั้นเรียนส าเร็จแลว้เป็นวทิยากร 
ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ครูในสถานศึกษา 

     

2.6  ผูบ้ริหารใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองมือในการเก็บ 
ขอ้มูลไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

     

2.7  ผูบ้ริหารเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการวเิคราะห์ขอ้มูล การแปลผล 
การสรุปและอภิปรายผล  ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจยัใหก้บัครู 

     

3  ด้านการสนับสนุนงบประมาณ 
3.1  ผูบ้ริหารสนบัสนุนการจดัท าโครงการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อขอ

งบประมาณของโรงเรียน  

     

3.2  ผูบ้ริหารจดัหาเงินทุนสนบัสนุนการท าวิจยัจากบุคคลภายนอกหรือ
หน่วยงานภายนอก 

     

3.3  ผูบ้ริหารก าหนดวธีิการจดัสรรเงินอุดหนุน  หรือเงินอ่ืน ๆ      
 เพื่อการท าวิจยัในชั้นเรียนอยา่งชดัเจน   

     

3.4   ผูบ้ริหารจดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการวจิยัในชั้นเรียน
ทนัเวลาและความตอ้งการ 

     

3.5  ผูบ้ริหารจดัสรรงบประมาณท าวจิยัในชั้นเรียนแก่ครูผูส้อน 
อยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง 

     

3.6  ผูบ้ริหารสนบัสนุนวสัดุ - อุปกรณ์เพื่อความสะดวกต่อการท าวจิยั
ในชั้นเรียน 

     

1.7 3.7   ผูบ้ริหารก าหนดระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและเงินอ่ืนใน 
การท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งชดัเจน 
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1.8   บทบาทในการส่งเสริมการท าวจัิยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

4   ด้านการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการวจัิย       
 4.1  ผูบ้ริหารอ านวยความสะดวกจดัหาหนงัสือ  ต ารา  เอกสาร  
วารสาร ทีเก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียนให้ครูผูส้อนคน้ควา้  

     

4.2 ผูบ้ริหารจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นวสัดุ  อุปกรณ์ ท่ีเก่ียวกบั
การท าวจิยัในชั้นเรียนใหค้รูอยา่งเพียงพอ 

     

 4.3  ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีเป็น 
ตน้แบบ  เพื่อใหเ้กิดแนวคิดในการท าวจิยัในชั้นเรียน 

     

4.4  ผูบ้ริหารจดัใหค้รูท่ีท าวิจยัในชั้นเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้
ช่วยเหลือการท าวิจยัร่วมกนั 

     

4.5  ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรไดพ้บปะแลกเปล่ียนความรู้  ความ
คิดเห็น  ประสบการณ์  กบัครูคนอ่ืนซ่ึงก าลงัทดลองหรือท างานเร่ือง
เดียวกนั 

     

4.6  ผูบ้ริหารจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการวจิยัในชั้นเรียน  เช่น จดัให้
มีหอ้ง  หรือมุมใดมุมหน่ึงในการท าวจิยัในชั้นเรียน 

     

4.7  ผูบ้ริหารจดัใหมี้การแสดงนิทรรศการในโรงเรียนเพื่อเผยแพร่
น าเสนอผลงานดา้นการวจิยัของครู 

     

5.  ด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
5.1  ผูบ้ริหารใหก้ารยกยอ่งชมเชยใหเ้กียรติแก่ครูผูท้  าวิจยัในโรงเรียน
หรือสาธารณชน 

     

5.2  ผูบ้ริหารใหก้ารก ากบั  นิเทศติดตาม  ใหค้  าปรึกษาแก่ครูผูท้  าวจิยั
อยา่งกลัยาณมิตร 

     

5.3  ผูบ้ริหารสนบัสนุน  เปิดโอกาสใหค้รูท่ีมีผลงานวจิยั  สามารถ
ปรับเปล่ียนต าแหน่ง 

     

5.4  ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหค้รูน าผลการวจิยัไปเผยแพร่เพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อการศึกษา 

     

5.5  ผูบ้ริหารพิจารณาใหค้วามดีความชอบแก่ครูผูท้  าการวิจยัและน า
ผลงานการวจิยัไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
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บทบาทในการส่งเสริมการท าวจัิยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
  

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

5.6  ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหค้รูท่ีมีผลงานวจิยัไดเ้ป็นวทิยากรใหค้วามรู้
เร่ืองการวจิยัในชั้นเรียนแก่สถาบนัหน่วยงานอ่ืน 

     

5.7  ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูท่ีมีผลงานการวจิยัมีโอกาสเป็นผูน้ า    ทาง
วชิาการ 

     

  
ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญทีต่รวจสอบเคร่ืองมือในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญทีต่รวจสอบเคร่ืองมือในการวจัิย 

 
1.  นายมานะ  ครุธาโรจน์        วฒิุ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
      ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลยั 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 
2. นางสาวขนิษฐา  เลศิไพรัตน์ วฒิุ กศ.ม.(การศึกษามหาบณัฑิต) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
      ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลยั 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 
3. นางยุพาพร  นามบัณฑิต        วฒิุ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยัวงศเ์ชาวลิตกุล 
      ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลยั 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ที ่ศธ6012(2)/ว424 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น 40000 
 

 12 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร  นายมานะ  ครุธาโรจน์ 

  ดว้ยนางสาวสุปราณี ภิรมยเ์ลิศนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205152ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “บทบาทในการ
ส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อ
เก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่จกัไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที ่ศธ6012(2)/ว424 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น 40000 
 

 12 กรกฎาคม 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร นางสาวขนิษฐา เลิศไพรัตน์ 

  ดว้ยนางสาวสุปราณี ภิรมยเ์ลิศนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205152 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “บทบาทในการ
ส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อ
เก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ทีศ่ธ6012(2)/ว424 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น 40000 
 

 12 กรกฎาคม 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร นางยพุาพร  นามบณัฑิต 

  ด้วย นางสาวสุปราณี ภิรมย์เลิศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205152 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “บทบาทใน
การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2” ในการน้ี จ  าเป็นต้องมีผู ้เ ช่ียวชาญตรวจสอบ
แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
 บทบาทในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                             
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ค าช้ีแจง  ค่าคะแนน  +1  หมายถึง  ถา้แน่ใจวา่ขอ้ความนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
  ค่าคะแนน   0   หมายถึง  ถา้ไม่แน่วา่ขอ้ความนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
  ค่าคะแนน  -1  หมายถึง  ถา้แน่ใจวา่ขอ้ความนั้นไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  บทบาทในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2กบัหาเน้ือหาและ
วตัถุประสงค ์ IOC  (Index  of  Item  Objective  Congruence  หรือ   Index  of  Congruence) 
 

 
ข้อที่ 

 
บทบาทในการส่งเสริมการท าวจัิย 
ในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้เช่ียวชาญคนที่ ค่า  IOC  
แปลผล 1 2 3 

 
1 

1.ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผน 
ผูบ้ริหารมีนโยบาย  หรือขอ้ก าหนด  เพื่อส่งเสริม  
สนบัสนุน  การท าวจิยัในชั้นเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

2 ผูบ้ริหารมีการประชุมช้ีแจงคณะครูเพื่อใหท้ราบ
นโยบายวตัถุประสงคแ์ละบทบาทของครูท่ีตอ้งท า
วจิยัในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3 ผูบ้ริหารมีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลในดา้นต่างๆ
เพื่อสนบัสนุนครูในการท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการจดัท าแผนปฏิบติังานเพื่อ
พฒันาการท าวิจยัในชั้นเรียน 

+1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้

5 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้การก าหนดแผนงานการท า
วจิยัในชั้นเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหก้ลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนด
โครงการ /กิจกรรมเพื่อรองรับการท าวจิยัในชั้น
เรียนในแต่ละปีการศึกษา 
 

+1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้
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7 ผูบ้ริหารควบคุมติดตามดูแลการท าวจิยัในชั้นเรียน
ของครูให้เป็นไปตามแผนปฏิบติังานการท าวจิยัใน
ชั้นเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 
8 

2.ด้านความรู้ในการท าวจัิย 
ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูวเิคราะห์สภาพปัญหาจนได้
แนวทางท่ีจะน าไปสู่การท าวิจยัในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9 ผูบ้ริหารจดัใหมี้อบรมเชิงปฏิบติัการการท าวิจยัใน
ชั้นเรียนเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ของครู 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูไดศึ้กษาหาความรู้เพิ่มเติม
โดยแนะน าจดัหาต าราเอกสารและตวัอยา่งวิจยัใน
ชั้นเรียนให้ครู 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

11  ผูบ้ริหารใหข้อ้เสนอแนะครูเก่ียวกบัการออกแบบ
การท าวจิยัในชั้นเรียนใหส้อดคลอ้งกบัรายวชิาท่ี
สอนอยู ่

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

12 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียนส าเร็จ
แลว้เป็นวทิยากรถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ครูใน
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

13 ผูบ้ริหารใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูลไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้ง
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

14 ผูบ้ริหารเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการวเิคราะห์ขอ้มูล 
การแปลผลการสรุปและอภิปรายผล  ตลอดจนการ
เขียนรายงานการวจิยัใหก้บัครู 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 
15 

3.ด้านการสนับสนุนงบประมาณ 
ผูบ้ริหารสนบัสนุนการจดัท าโครงการวจิยัในชั้น
เรียนเพื่อของบประมาณของโรงเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

16 ผูบ้ริหารจดัหาเงินทุนสนบัสนุนการท าวิจยัจาก
บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอก 
 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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17 ผูบ้ริหารก าหนดวธีิการจดัสรรเงินอุดหนุนหรือเงิน
อ่ืน ๆเพื่อการท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

18 ผูบ้ริหารจดัสรรงบประมาณตามท่ีครูผูว้ิจยัในชั้น
เรียนตอ้งการอยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

19 ผูบ้ริหารจดัสรรงบประมาณท าวจิยัในชั้นเรียนแก่
ครูผูส้อนอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

20 ผูบ้ริหารสนบัสนุนวสัดุ - อุปกรณ์เพื่อความสะดวก
ต่อการท าวจิยัในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

21 ผูบ้ริหารก าหนดระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
และเงินอ่ืนในการท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 
 

22 

4.ด้านการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการวจัิย 
ผูบ้ริหารอ านวยความสะดวกหนงัสือ ต าราเอกสาร  
ทีเก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน 

 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

23 ผูบ้ริหารอ านวยความสะดวกดา้นวสัดุ  อุปกรณ์ ท่ี
เก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน  เช่น  เคร่ือง
คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมวเิคราะห์ขอ้มูลใหค้รู
อยา่งเพียงพอ 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

24 ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูศึกษาดูงาน
โรงเรียนท่ีเป็นตน้แบบ  เพื่อใหเ้กิดแนวคิดในการ
ท าวจิยัในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

25 ผูบ้ริหารจดัใหค้รูท่ีท าวิจยัในชั้นเรียนมีโอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ช่วยเหลือการท าวจิยัร่วมกนั 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

26 ผูบ้ริหารอ านวยความสะดวกดา้นการใชเ้วลา
เพิ่มพนูความรู้ในการท างานวจิยัในชั้นเรียน 

+1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้

27 ผูบ้ริหารจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการวจิยัในชั้น
เรียน  เช่นจดัใหมี้หอ้ง  หรือมุมใดมุมหน่ึงในการท า
วจิยัในชั้นเรียน 
 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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28 ผูบ้ริหารจดัใหมี้การแสดงนิทรรศการในโรงเรียน
เพื่อเผยแพร่น าเสนอผลงานดา้นการวจิยัของครู 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 
29 

5. ด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
ผูบ้ริหารใหก้ารยกยอ่งชมเชยใหเ้กียรติแก่ครู
ผูท้  าวจิยัในโรงเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

30 ผูบ้ริหารใหก้ารก ากบั  นิเทศติดตาม  ใหค้  าปรึกษา
แก่ครูผูท้  าวจิยัอยา่งกลัยาณมิตร 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

31 ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ครูน าผลงานวจิยัในชั้นเรียน  
เสนอขอเล่ือนวทิยฐานะ / ต าแหน่งงานใหสู้งข้ึน 

+1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้

32 ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหค้รูน าผลการวจิยัไปเผยแพร่
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการศึกษา 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

33 พิจารณาใหค้วามดีความชอบแก่ครูผูท้  าการวิจยัและ
น าผลงานการวจิยัไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

34 ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหค้รูท่ีมีผลงานวจิยัไดเ้ป็น
วทิยากรใหค้วามรู้เร่ืองการวิจยัในชั้นเรียนแก่
หน่วยงานอ่ืน 

0 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

35 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูท่ีมีผลงานการวจิยัมีโอกาส
เป็นผูน้ า    ทางวชิาการ 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

เฉลีย่ 0.95 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ที ่ศธ6012(2)/447 
 
  

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
   9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
   อ  าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

 16 กรกฎาคม 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เจริญพร ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

  ด้วยนางสาวสุปราณี ภิรมย์เลิศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษา
ศาสตร-มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน  รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205152ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “บทบาทใน
การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2” โดยมีพระมหาสมยั ผาสุโก,ดร.เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
และ ดร.ศิวดล ดวงหะคลงั เป็นท่ีปรึกษาร่วม 
 
  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านเพื่ออนุญาตให ้นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ี
ไดไ้ปด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 
  จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ 

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) 

 
1. ค่า Reliability รวมทั้ง 5 ด้าน 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1 142.4000 147.628 .363 .921 

A2 142.3667 148.378 .302 .922 

A3 142.2667 149.651 .224 .923 

A4 142.3333 150.989 .118 .925 

A5 142.3000 145.252 .444 .921 

A6 142.2333 141.840 .586 .919 

A7 142.5333 146.395 .480 .920 

B1 141.9667 148.171 .367 .921 

B2 141.7000 151.252 .233 .922 

B3 141.8667 145.637 .665 .919 

B4 142.2000 139.269 .767 .916 

B5 141.7000 151.252 .233 .922 

B6 141.8667 145.637 .665 .919 

B7 142.2000 139.269 .767 .916 

C1 142.6000 142.731 .627 .918 
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C2 142.5333 146.464 .430 .921 

C3 142.7000 143.183 .515 .920 

C4 142.6667 150.920 .146 .924 

C5 142.0667 142.961 .539 .919 

C6 142.3000 145.321 .476 .920 

C7 142.3333 138.851 .788 .916 

D1 142.4333 141.357 .645 .918 

D2 142.3000 143.114 .501 .920 

D3 142.3667 146.378 .432 .921 

D4 142.5000 141.638 .623 .918 

D5 142.2667 143.995 .597 .919 

D6 142.4667 141.154 .596 .919 

D7 142.7333 145.789 .421 .921 

E1 142.7000 146.079 .451 .920 

E2 142.5667 154.530 -.134 .924 

E3 142.5000 141.638 .623 .918 

E4 142.2667 143.995 .597 .919 

E5 142.4667 141.154 .596 .919 

E6 142.7333 145.789 .421 .921 

E7 142.7000 146.079 .451 .920 
--- 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 35 
Alpha =    .922 
 
 
 



119 
 

 

 119 

�                  
 
                                      

 
            �       21          2498 

 
       �         412     1                                      

           30240 
 

               
  . .2527 

  
                (                    )            
           
 

�                  
  . . 2521                          (             )  .               

                  2 
  . . 2530 

 
                      .          .                    
        1         4 

  . .2539 – 
         

                               .                                
 .           
                                      

    
                                                               

                                                   
                           2 

    
                                                  

 
 

 

 
 


	1ปก แก้ไขวันที่ 19 พ.ย.56
	2.1convert-jpg-to-pdf.net_2015-10-04_06-30-22
	2บทคัดย่อ นางสุปราณี ภิรมย์เลิศ  แก้ไขวันที่ 19 พ.ย.56 ใหม่
	3กิตติกรรมประกาศ แก้ไขวันที่ 19 พ.ย.56
	4สารบัญ แก้ไขวันที่ 19 พ.ย.56
	5สารบัญตาราง แก้ไขวันที่ 19 พ.ย.56
	6สารบัญแผนภาพ แก้ไขวันที่ 19 พ.ย.56
	7บทที่ 1 แก้ไขวันที่ 19 พ.ย.56
	8บทที่ 2 แก้ไขวันที่ 19 พ.ย.56
	9บทที่ 3 แก้ไขวันที่ 19 พ.ย.56
	10บทที่ 4 แก้ไขวันที่ 19 พ.ย.56 111
	11บทที่ 5 แก้ไขวันที่ 19 พ.ย.56
	12บรรณานุกรม แก้ไขวันที่ 19 พ.ย.56
	13ภาคผนวก แก้ไขวันที่ 19 พ.ย.56
	14ประวัติผู้วิจัย แก้ไขวันที่ 19 พ.ย.56



