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บทคัดย่อ
งานวิจัยการส่งเสริม วิจัยในชั้นเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สารวจความคิดเห็นของครูโรงเรียน ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1 ต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
2) เสนอแนว ทางการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็น ได้แก่ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต1 จานวน 298 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ให้การสัมภาษณ์ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 6 คน ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นครูปรากฏว่า ระดับการปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาได้
ข้อสรุ ป แนว ทางในการส่ งเสริ มการวิจั ย ในชั้นเรียนของผู้ บริห ารสถานศึกษาที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้ บริห ารควรมี
นโยบายกระตุ้นให้ครูทุกคนทาวิจัย ชั้นเรียน สนับสนุนการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยให้กับครู
สนั บสนุ นทรั พยากรที่จ าเป็ นต่อการอานวยความสะดวกในการทาวิจัยในชั้นเรียน สร้างความตระหนักและ
แรงจูงใจ กากับติดตามการดาเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
คาสาคัญ: แนวทางการส่งเสริม วิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
ABSTRACT
The objectives of the study were to 1) survey the opinions of school teachers under the
Chanthaburi Primary Educational Service Area 1 about the promotion of classroom research of
school administrators, 2) propose guidelines to promote classroom research to the school
administrators. The research tools were a questionnaire for teachers and an interview form for
administrators. The samples responding to the questionnaire were 298 elementary teachers,
under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area 1. The interviews were
conducted with 6 school administrators. The analysis of data from questionnaires showed that
the overall supports and each aspect of school administrators were at a very good level. The
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analysis of administrators’ interviews was summarized as the guidelines for the development
of classroom research promotion comprising: Administrators 1) should have a policy to
encourage all teachers to conduct classroom research, 2) support and enhance teachers’
knowledge about research methodology, 3) support resources needed to facilitate classroom
research, 4) build awareness, motivation, monitoring the implementation of classroom
research in a systematic and continuous manner.
KEYWORDS: Guidelines for Promoting, Classroom research, School administrators
บทนา
กระบวนการทาวิจั ยในชั้น เรี ย นเป็ นแนว
ทางที่ช่ว ยส่งเสริมการจั ดการศึกษาที่มุ่ งผลที่เกิด
ขึ้ น กั บ ตั ว ผู้ เ รี ย น การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นจึ ง เป็ น
กระบวนการที่ส าคัญในการพั ฒ นาการเรี ย นการ
สอนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่ ง ผลต่ อการเพิ่ม ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย น ครู จึ ง
จาเป็นต้องพัฒนาหลั กสูตร วิธีการเรียนการสอน
การสร้ างแรงจู งใจ การพั ฒ นาพฤติ ก รรมผู้ เ รี ย น
และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ เ รี ย นสามารถพั ฒ นาตนเองได้ อ ย่ า งเต็ ม ตาม
ศักยภาพ ซึ่งกระบวนการทาวิจัยในชั้นเรียนเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยมีสถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
ทาการวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนอานวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการ
เรี ยนรู้ ความรอบรู้ ไปพร้ อมกั นทั้ งครู และนั กเรี ยน
และผู้ บริ หารสถานศึ กษาต้ องพั ฒนากระบวนการ
เรี ย นการสอนของครู ให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพ โดยการ
ส่งเสริมให้ครูสามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับการศึกษา แล้ ว
นาผลวิจั ยในชั้นเรี ยนของครูมาพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา การสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูมีความรู้ใน
ด้านการทาวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นเรื่องสาคัญสาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานมีนโยบายด้านการวิจัยและส่งเสริมการวิจัย
ของหน่ ว ยงานในสั งกั ด ระดั บส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาและระดับสถานศึกษา ดาเนินการส่งเสริม

การวิจัย ดังนี้ 1) บุคลากรในหน่วยงานเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ และใช้ผลการเรียนรู้เป็นเครื่องมือพัฒนา
งานในความรับผิดชอบ 2) มีผลงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับกรอบทิศทาง นโยบาย จุดเน้น ความต้องการของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และน า
ผลการวิ จั ย มาแก้ ปั ญ หาหรื อ พั ฒ นางานที ต น
รับผิดชอบ 3) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทาง
เรี ย นสู ง ขึ้ น 5) นั ก เรี ย นมี ส มรรถนะส าคั ญ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะชีวิต มี
ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน, 2554)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธาภรณ์ วรกาญจนกุล
(2556) ว่ าการส่ งเสริ มการท าวิ จั ยในชั้ นเรี ยน คื อ
กระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การวิจัยในชั้นเรียน
เป็ นเครื่ องมื อในการค้ นหาค าตอบให้ กั บครู ด้ ว ย
วิธีการปฏิบัติการสอน หรือเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
งานการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยครู
สามารถทาการวิ จัยไปพร้อม ๆ กับการปฏิบั ติการ
สอนประจาวัน เพราะปัญหาที่ครูพบ ส่วนมากจาก
การสอนในชั้นเรียน โดยมีจุดหมายที่จะแก้ปัญหานั้น
หรื ออาจมาจากความคิ ดริ เริ่ มของครู ในการที่ จะ
พัฒนาปรั บปรุ งวิ ธี การสอนที่ ใช้ อยู่ ในปัจจุ บั นให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น วิ ภ ารั ต น์ เสนี (2560)ได้
ทาการศึกษาการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของ
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ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 3 พบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่มีการทาวิจัย
ในชั้นเรียน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การทาวิจัยในชั้นเรียนเท่าที่ควร นอกจากนี้ผู้บริหาร
สถานศึกษายังขาดการส่งเสริมทาการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่ อพั ฒนากระบวนการบริ หารการจั ดการศึ กษา
Calhoun (2013) ได้กล่ าวถึ งความส าคัญในการ
ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนจะช่วยปรับปรุงสภาพใน
โรงเรียน ช่วยครูในเรื่องทักษะการแก้ปัญหากับเด็ก
ที่มีความแตกต่างกันตามปั ญหาของแต่ล่ ะคน และ
ช่วยแก้ปัญหาของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียน
การสอน
กรณีของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบประเด็น
สาคัญเกี่ยวกับการทาวิจั ยในชั้นเรียนคือครูมีความ
สนใจที่จะทาการวิจัยในชั้นเรียน แต่ครูส่วนใหญ่ขาด
ความรู้ ในระเบี ยบวิ ธี วิ จั ย ท าให้ แรงจู งใจในการ
ท างานวิ จั ยลดน้ อยลง และด้ วยภาระงานที่ มี มาก
ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้ มีนโยบายให้
ความสาคัญกับการทาวิจัยในชั้นเรียนของครู ทาให้
ครูขาดความกระตือรือร้นในการทาวิจัยในชั้นเรียน
ความส าคั ญและสภาพปั จจุ บั นของการ
ทาวิจัยในชั้นเรียนดังกล่าวมาข้างต้น กล่าวสรุปได้ว่า
การทาวิจัยในชั้นเรียนของครูเป็นหัวใจสาคัญของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียนให้กับครูในสถานศึกษา ผู้บริหารควรแสดง
บทบาทหรื อ ปฏิ บั ติ ก าร ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ หนุ น
สนับสนุน ให้ครูมีแรงจูงใจสามารถดาเนินการทาวิจัย
ได้สาเร็จ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
แนวทางการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหาร
สถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษาจั นทบุ รี เขต 1 ซึ่ งจะเป็ นข้ อมู ลและ
แนวทางส าคั ญที่ จะเป็ นประโยชน์ อย่ างยิ่ งต่ อการ
พัฒนาคุณภาพการจั ดการเรี ยนการสอนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นข้ อมูลให้ กั บส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องที่จะส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้ทาการ
วิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจความคิดเห็นของครูโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต 1 ต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษา
2. เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กรอบแนวคิดในการวิจัย การวิจัยในครั้ง
นี้ผู้วิจัยใช้แนวทางการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
ของส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน
(2554) มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
งานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเก็บข้อมูลของโรงเรียนใน
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
จันทบุรีเขต 1 ประกอบด้วย 6 ด้านได้ แก่ 1) ด้าน
นโยบายและแผนส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 2) ด้าน
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
เรียน 3) ด้ านการจัดหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น 4) ด้ า นการสร้ า ง
แรงจู งใจในการวิจั ยในชั้ นเรียน 5) ด้ านการก ากั บ
ติดตามการวิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 6) ด้าน
เผยแพร่ผลงานวิจัย
นอกจากนี้ มีการสั มภาษณ์เชิงลึ กผู้ บริหาร
สถานศึ กษาสั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จานวน 6 คน เลือกแบบ
เจาะจงตามขนาดโรงเรี ยน 3 ขนาด คื อขนาดเล็ ก
กลาง ใหญ่ ขนาดละ 2 คน เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริม
การวิจัยในชั้นเรียน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) ตั วอย่ างที่ ได้ จากการก าหนด
ขนาดตั วอย่ างได้ แก่ ครู ผู้ สอนในโรงเรี ยน
ประถมศึ กษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
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ประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี เ ขต 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2562
จานวนทั้งสิ้น 1,308 คน กาหนดขนาดของตัวอย่าง
โดยใช้ตารางกาหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง
ครูผู้สอนจานวน 298 คน
2) กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการ
สั มภาษณ์ ได้จากการกาหนดกลุ่ มตัวอย่ างแบบง่าย
(Simple random sampling) จากผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึ กษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 จานวน 6 คน ตามขนาด
ของโรงเรียน 3 ขนาด เจาะจงขนาดละ 2 คน คัดเลือก
จากสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล หรือมีผลงานดีเด่นเป็น
ที่ ป ระจั กษ์ ด้ านการวิ จั ย ในชั้ น เรี ยน โดยเป็ นการ
สั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก ด้ า นการส่ งเสริ ม การ
ดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งข้อเสนอแนะ และ
แนวทางในการส่ ง เสริ มการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้ง
นี้ แ บ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 2
ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ
เพศ ประสบการณ์ การท างาน ขนาดโรงเรี ยน มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต 1 ตามแนวทางการส่งเสริมการวิจัยของ
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน ( 2554)
ประกอบด้วยคาถาม 6 ด้าน จานวน 36 ข้อ ซึ่งคาถาม
ครอบคลุ มเรื่ องของแนวทางการวิ จั ย ในชั้ นเรี ยน
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า ( Rating scale) กาหนดระดับความคิดเห็นเป็น 5
ระดับ คือ ดีที่สุด ดีมาก ดีปานกลาง ดีน้อย และไม่ดี
โดยให้น้าหนักคะแนนการแปลผล โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ของ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2551) และ
เครื่ องมื อเชิ งคุ ณภาพใช้ แบบสั มภาษณ์ (In-depth

Interview Question) แบบสัมภาษณ์ เป็นคาถาม
ปลายเปิดเพื่อสอบถามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมการดาเนินงานวิจัย
ในชั้นเรียน
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม
1. ศึกษาเอกสาร ตารา บทความ และรายงาน
การวิจัยต่าง ๆเกี่ยวกับทฤษฎี นิยาม แนวคิด หลักการ
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียน
2. สร้างแบบสอบถาม โดยการประยุกต์ข้อ
คาถามจากแบบสอบถามจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศ
1) นาแบบสอบถามที่จัดทาให้ผู้เชียวชาญ3
คน ตรวจสอบความชั ดเจนของข้ อคาถาและความ
สอดคล้อง
2) นาข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบ
ของผู้ เชี่ ย วชาญ มาปรั บปรุ ง แก้ ไขแบบสอบถาม
ประกอบกับการปรึกษาอาจารย์ ควบคู่กับการหาค่า
ดั ชนี ความสอดคล้ อง (IOC) ของข้ อค าถามกั บ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อ
คาถาม แก้ไขให้เหมาะสม
3) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) เพื่ อหาค่าความเชื่อมั่ น
(Reliability) ของแบบสอบถาม กับกลุ่มบุคคลที่มี
ลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ได้เป็นประชากรใน
การศึ กษา คื อครู ผู้ ส อนในโรงเรี ยนประถมศึ กษา
จังหวัดจันทบุรีสั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 จานวน 30 คน ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องของข้อคาถามระหว่าง 0.67-1.00 ได้
ค่ าความเชื่ อมั่ น 0.86 แบบสอบถามอยู่ ในเกณฑ์ ที่
สามารถนาไปใช้จริงได้
ขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ (In – depth
Interview Question)
1) ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2)
ก าหนดหั ว ข้ อประเด็ นที่ ต้ องการถามให้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 3) รวบรวมข้อคาถาม ที่ต้องการ
สั ม ภาษณ์ ต ามประเด็ น ที่ ก าหนดไว้ ซึ่ ง เป็ น การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview Question)
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เป็นลักษณะคาถามปลายเปิ ด พิจารณาแต่ละข้อ
คาถามว่ามีความเป็ นปรนั ยหรื อมีความชัดเจนทาง
ภาษา เหมาะสมกับคาถามกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมู ล
หรือไม่ 4) นาข้อคาถามไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ เพื่อตรวจสอบว่าข้อคาถามแต่ละข้อวัดได้
ตรงและครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ 5) ศึกษาและ
ปรั บปรุ งข้ อค าถาม ตามค าแนะน าของอาจารย์ ที่
ปรึกษาและนาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงข้อคาถามไป
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่
1) วิเคราะห์ ข้อมูลทั่ วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
2) การวิเคราะห์ แบบสอบถามระดับ
ปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนใน
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การ

แปลความหมายจากระดับค่าเฉลี่ย ตามระดับคะแนน
5 ระดับคือ ดีที่สุด ดีมาก ดีปานกลาง ดีน้อย และไม่
ดี โดยให้ น้ าหนั กคะแนนการแปลผลคะแนนตาม
เกณฑ์ ของ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2551)
ผลการวิจัย
การส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต 1
ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล การส ารวจ
ความคิดเห็น ของครูต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้น
เรียนของผู้ บริห ารสถานศึกษา พบว่า ระดับการ
ปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหาร
สถานศึ กษา สั งกัด ส านักงานเขตพื้น ที่การศึ กษา
ประถมศึกษา จั นทบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใ น
ระดับดีมาก ( x = 4.34) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่า เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 โดยภาพรวมและราย
ด้าน
ระดับการปฏิบัติ
การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา

S.D. ความหมาย อันดับ
1. ด้านนโยบายและแผนการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียน
4.33 .47
ดีมาก
4
2. ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน
4.29 .49
ดีมาก
6
3. ด้านการจัดหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัย
ในชั้นเรียน
4.35 .38
ดีมาก
3
4. ด้านการสร้างแรงจูงใจในการทาวิจัยในชั้นเรียน
4.33 .37
ดีมาก
4
5. ด้านการกากับติดตามการดาเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
4.39 .39
ดีมาก
2
6. ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย
4.41 .45
ดีมาก
1
รวม
4.34 .36
ดีมาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายด้านในตารางที่ 1 มีผล
การปฏิ บั ติ ร ะดั บ ดี ม ากทุ ก ด้ า น เมื่ อ เรี ย งล าดั บ
ค่าเฉลี่ยรายด้านจากมากไปหาน้อย 1) ด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ( x = 4.41) 2) ด้านการกากับ

ติ ด ตามการด าเนิ น งานวิ จั ย อย่ า งเป็ น ระบบและ
ต่อเนื่อง ( x = 4.39) 3) ด้านการจัดหาทรัพยากร
และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน ( x =
4.35) 4) ด้านการสร้างแรงจูงใจในการทาวิจัยใน
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ชั้นเรียน ( x = 4.33) 4) ด้านนโยบายและแผนการ
ดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียน (x = 4.33) และ 6)
ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยใน
ชั้นเรียน ( x = 4.29) ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ ได้ข้อสรุปแนวทางในการพัฒนาการ
ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่สาคัญ ได้แก่ 1) ผู้บริหารควรมีนโยบายกระตุ้นให้
ครู ทุ กคนท าวิ จั ยในชั้ นเรี ยน 2) สนั บสนุ นการ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยให้กับครู 3)
สนั บสนุ นทรั พยากรที่ จ าเป็ นต่ อการอ านวยความ
สะดวกในการทาวิจั ยในชั้ นเรี ยน 4) สร้ างความ
ตระหนั ก และแรงจู ง ใจ 5) ก ากั บ ติ ด ตามการ
ดาเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก
แนวทางการส่งเสริ มการวิจั ยในชั้นเรี ยน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1
ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content
Analysis) ข้ อมู ลจากการสั มภาษณ์ ผู้ บริ หาร
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 6 คน ตาม
ประเด็นคาถาม 3 ข้อ หาค่าความถี่ของข้อมูลและ
จัดอันดับผลการวิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการวิจัยในชั้น
เรี ยนของผู้ บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 สรุปเป็น
ประเด็นสาคัญได้ดังนี้
1. นโยบายในการส่งเสริมการดาเนินการวิจัยในชั้น
เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สรุปออกเป็นรายด้าน
ดังต่อไปนี้
1.1 ด้ านนโยบายและแผนการดาเนินงาน
วิจัยในชั้นเรียน
ผู้บริหารต้องกาหนดนโยบาย และ
แผนงานในการดาเนิ นงานวิจัยในชั้นเรี ยนครูผู้ สอน
เช่น กาหนดให้ครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษาจะต้อง
ดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนในทุกภาคการศึกษา และ

ถือเป็นงานประจา โดยผู้บริหารจะต้องกระตุ้นการ
ดาเนินงานให้เกิดการพัฒนา กากับติดตามในการทา
วิจัยในชั้นเรียนให้มีคุณภาพ
1.2 ด้ า นการสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน
ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งเสริ ม สร้ า งความรู้
ความเข้าใจในระเบียบวิธีการวิจัยให้แก่ครูผู้สอน เพื่อ
นาความรู้มาใช้ในการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน โดย
สร้ างความรู้ ผ่ านการสั มมนา หรื อการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ และสร้างความรู้ในการพัฒนาเครื่องมือ
ในการวิจัย การเก็บข้อมูลตลอดจนแนวทางสืบค้ น
ที่ ส ามารถน ามาพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ใ น
สถานศึกษา
1.3 ด้านการจัดหาทรัพยากรและแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน
ผู้บริหารต้องสนับสนุนทรัพยากร
ให้แก่ครูผู้สอนในการทาวิจัยในชั้นเรียน อาทิเช่น
สิ่ ง อ านวยความสะดวก งบประมาณ และ
เทคโนโลยี ที่ จ ะน ามาใช้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพในการ
ดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียน และจะต้องสร้างแหล่ง
เรียนรู้ให้ มีเพียงพอในสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่ ง
ศึกษาข้อ มูล ที่ ส าคั ญในการพัฒ นางานวิ จัยในชั้ น
เรียนของสถานศึกษา
1.4 ด้านการกากับติดตามการดาเนินงาน
วิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งก ากั บ ติ ด ตามการ
ดาเนิน งานวิ จัย อย่า งต่ อเนื่อ ง ตั้งแต่ขั้ นตอนการ
ก าหนดปั ญ หา การทบทวนวรรณกรรม การ
ด าเนิ น งานวิ จั ย การเก็ บ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย การ
แก้ ปั ญ หาที่ ค้ น พบจากงานวิ จั ย เครื่ อ งมื อ และ
นวัตกรรมที่นามาใช้การวิจัย สรุปผลงานวิจัย โดย
อาจนาไปต่อยอดและพัฒนาในการแก้ปัญหาอื่น ๆ
ต่อไปในอนาคต
1.5 ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งสนั บ สนุ น การเผย
แพร่ผลงานวิจัยโดยอาจจะผ่านสื่อออนไลน์เพื่อเป็น
เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและอาจนาวิธีการ
หรือนวัตกรรมไปปรับใช้ในสถานศึกษาแห่งอื่น ๆ
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และช่วยสร้างความภูมิใจให้แก่ตัวผู้ทาวิจัยอีกด้วย
และผู้บริหารจะต้องหาโอกาสให้ผู้ทาวิจัยมีโอกาส
ได้เสนอผลงานวิจัยของตนเอง
2. แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การ
ดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียน
2.1 ผู้บริหารต้องสร้างแรงจูงใจในการทา
วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นให้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ ค รู ผู้ ส อนใน
สถานศึกษา
2.2 ผู้บริหารต้องดาเนินงานกากับติดตาม
การดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง
2.3 ผู้บริหารต้องสนับสนุ นทรัพยากรที่
จาเป็นในการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ในการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนการสร้าง
นวั ตกรรมที่ น ามาพั ฒนาการจั ดการเรี ยนรู้ ต่ าง ๆ
จากการทาวิจัยในชั้นเรียน
2.4 ผู้ บ ริ หารต้ องส่ งเสริ มให้ เกิ ดการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิธีการแก้ปัญหา ผล
ความสาเร็จเพื่อเป็นทางในการปฏิบัติ เผยแพร่แก่ผู้
ที่สนใจ และนาไปปรับใช้กับสถานศึกษาอื่น ๆต่อไป
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน
ของสถานศึกษา
3.1 ผู้ บ ริ ห ารควรจั ด การอบรมด้ า นการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การดาเนินงานวิจัยให้แก่ครูผู้สอน
3.2 ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งก าหนดการด าเนิ น
งานวิจัยในชั้นเรียนให้อยู่ในแผนการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา
3.3 ควรมีการแลกเปลี่ ยน และถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ในการทาวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการส่งเสริมการ
วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 1 มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผล ดังนี้

ส่วนที่ 1 การปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 ตามความเห็น
ของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ด้านการกากับติดตามการดาเนินงาน
วิ จั ยอย่ างเป็ นระบบและต่ อเนื่ อง ด้ านการจั ดหา
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้น
เรียน ด้านการสร้างแรงจูงใจในการทาวิจัยในชั้น
เรียน ด้านนโยบายและแผนการดาเนินงานวิจัยในชั้น
เรียน และด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานวิจัยในชั้นเรียน ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิภารัตน์ เสนี (2560) ได้ศึกษาเรื่อง
การส่ งเสริ ม การท าวิ จั ยในชั้ น เรี ย นของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต
3 ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมการทาวิจัยในชั้น
เรียนของผู้ บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิมล สิทธิ
มงคล (2561) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทการส่งเสริมการ
ท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา นครราชสีมา เขต7 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู ผู้ สอนมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บบทบาทการ
ส่ งเสริมการทาวิ จัยในชั้ นเรี ยนของผู้ บริหารสถาน
ศึกษาโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ส่วนที่ 2 แนวทางการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ
ผู้ บริ ห ารสถานศึ กษาในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1
1. ผู้บริหารจะต้องสร้างแรงจูงใจในการทา
วิจัยในชั้นเรียนให้เกิดขึ้นแก่ครูผู้สอนในสถาน ศึกษา
2. ผู้บริหารจะต้องดาเนินงานกากับติดตาม
การดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้ บริหารต้องสนั บสนุนทรัพยากรที่
จาเป็นในการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ในการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนการสร้าง
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นวั ตกรรมที่ ท ามาพั ฒนาการจั ดการเรี ยนรู้ ต่ าง ๆ
จากการทาวิจัยในชั้นเรียน
4. ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่
ผลงานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา ผล
ความสาเร็จเพื่อเป็นทางในการปฏิบัติ เผยแพร่แก่ผู้
ที่สนใจและนาไปปรับใช้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารจะต้องสร้างแรงจูงใจในการทา
วิจัยในชั้นเรียนให้เกิดขึ้นแก่ครูผู้สอนในสถานศึกษา
2. ผู้บริหารจะดาเนินงานกากับติดตาม
การดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้ บริ หารต้องสนั บสนุน ทรั พยากรที่
จ าเป็ น ในการท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
คุ ณ ภาพในการด าเนิ น งานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
สนั บ สนุ น การสร้ า งนวั ต กรรมที่ท ามาพั ฒ นาการ
จัดการเรียนรู้ต่าง ๆ จากการทาวิจัยในชั้นเรียน
4. ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่
ผลงานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา ผล

ความสาเร็จเพื่อเป็นทางในการปฏิบัติ เผยแพร่แก่ผู้
ที่ ส นใจ และน าไปปรั บ ใช้ กั บ สถานศึ ก ษาอื่ น ๆ
ต่อไป
5. ผู้บริหารควรจัดการอบรมด้านการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ดาเนินงานวิจัยให้แก่ครูผู้สอน
6. ผู้บริห ารจะต้องกาหนดการดาเนิน
งานวิจัยในชั้นเรียนให้อยู่ในแผนการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา
7. ควรมีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ ใ นการท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
งานวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
2. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนางานวิจัยในชั้น
เรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดต่าง ๆ
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