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บทคัดย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการส่งเสริมการด าเนินงานวิจยั
ในชั้นเรียนจากการรับรู้ของบุคลากรโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จ  าแนกตามต าแหน่ง และประสบการณ์การสอน และ เพื่อศึกษาปัญหา
และขอ้เสนอแนะ ในการส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดั
นนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  
ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จ  านวน 313 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานใช ้F- test   

ผลการวจิยัพบวา่ 
1.  การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น อยู่ในระดบัมาก 4 ดา้น โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียของคะแนนสูงท่ีสุด คือ ดา้นนโยบาย
และแผนการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน รองลงมา คือด้านการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ
งานวิจยัในชั้นเรียน  และดา้นการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจยัในชั้นเรียน ตามล าดบั และอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจยั และด้านการจดัหาทรัพยากรและแหล่ง
เรียนรู้เก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน 

2. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรเก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินงานวิจยั    
ในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
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เขต 3  จ าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01  ส่วนการจ าแนกตามประสบการณ์การสอน พบวา่ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

3. ปัญหาการจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวิจยัในชั้นเรียนมีปัญหามาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ปัญหาการเผยแพร่ผลงานวิจยั ขอ้เสนอแนะคือ โรงเรียนควรจดัหาแหล่งเงินทุน
สนบัสนุนการท างานวจิยั  จดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนในการท าวิจยัให้กบัครู  ควรมีการเผยแพร่
ผลงานวิจยัของครูในลักษณะ แผ่นพบั เอกสาร และเว็บไซต์ของโรงเรียน และควรจดัให้มีเวที
น าเสนอผลงานวจิยัในชั้นเรียนของครูทุกปีการศึกษา     
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study and to compare personnel’s knowledge of 
the promotion of classroom research implementation of secondary school in Nonthaburi 
Affiliated with Secondary Educational Service Area Office 3 classified by position and 
experience. This study was also performed to study the problem and give advice. The samples 
were directors, heads of department and teachers in total of 313 people. The questionnaires were 
designed and developed by the researcher. The reliability values of the questionnaires validity 
were 0.97. The datas were statistically analyzed by percentage, mean, standard deviation and      
F-test.    

The findings were as follows: 
1. The promotion of classroom research implementation of secondary school in 

Nonthaburi Affiliated with Secondary Educational Service Area Office 3 were at a high levels. 
When considering each aspect, it was found that 4 aspects were at high levels measuring by mean. 
The highest mean as in order respectively; the policies , classroom research plan, understanding 
about classroom research and incentives for classroom research. It was found that 2 aspects were 
at medium levels which are published research and providing learning resources for class 
researches.  

2. Overall, the promotion of classroom research, classified by position, experience 
were significant difference at level .01. When classified by experience, it showed no significant  
difference at level .01.  

จ 

DPU



จ 
 

3. The most common problem found was the problems of  providing resources to 
classroom study. And the second problem would be the problem of dessiminating  research.      
The best suggestion would be that the school should provide funding and research grant. 
Moreover, it is very important to dessiminate research by using school website and provide events 
or space for school research presentation of each class year.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วทิยานิพนธ์เร่ือง “การส่งเสริมการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3”  ส าเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี 
เพราะความกรุณาและความช่วยเหลือจากผูมี้พระคุณทุกท่าน 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ ดร.กลา้ ทองขาว อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดก้รุณา
ใหค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนควบคุมดูแล เพื่อปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร้องต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ใหแ้ก่ผูว้จิยัมาโดยตลอด ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในความกรุณา ความห่วงใยและ
ความเอาใจใส่ท่ีท่านมีต่อศิษยด์ว้ยดีเสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ ดร.ทศันีย ์ ชาติไทย   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.
อญัชลี ทองเอม  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์ กล่ินกุหลาบ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โกสุม สายใจ     
และนายศุภวฒัน์ วลยัเลิศ ท่ีใหค้วามกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจิยัเพื่อแกไ้ขปรับปรุงให ้ 
มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ ดร.ไพฑูรย ์  สินลารัตน์ ประธานกรรมการสอบ  
ดร.วาสนา วสิฤตาภา กรรมการสอบ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์  กล่ินกุหลาบ กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไดส้ละเวลาเพื่อใหค้  าช้ีแนะอนัมีค่าและประโยชน์อยา่งสูงในการท างานวจิยัคร้ังน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยใ์นภาควชิาการจดัการการศึกษาทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามรู้
ในดา้นวชิาการ และขอบคุณเพื่อนๆสาขาวชิาการจดัการการศึกษาท่ีคอยห่วงใยเป็นก าลงัใจเสมอ 
ตลอดระยะเวลาท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษา ณ สถาบนัแห่งน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ท่ีกรุณา
ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
 สุดทา้ยน้ี ความส าเร็จและประโยชน์อนัเกิดจากวทิยานิพนธ์น้ี ขอมอบเพื่อการพฒันา
การศึกษา ผูว้จิยัขอนอ้มระลึกถึงพระคุณบิดามารดาและทุกคนๆ ในครอบครัวท่ีคอยห่วงใย คอยให้
ก าลงัใจ และสนบัสนุน จนท าใหว้ทิยานิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โลกในยุคปัจจุบนัเป็นยุคของการแข่งขนั เน่ืองจากกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม
โลกเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว การแข่งขนักันทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนมีค่อนข้างสูง         
การติดต่อส่ือสาร การคมนาคม และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท าไดส้ะดวกและรวดเร็ว ก่อให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี    ประเทศใดท่ีเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
ประเทศนั้นก็จะมีเจริญก้าวหน้า มีความมัน่คงและได้เปรียบทางการแข่งขนั  เพราะมีทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีคุณภาพ  ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความส าคัญของระบบการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองต่อ
กระแสแห่งการเปล่ียนแปลง 

ประเทศไทยในปัจจุบนัก าลังเผชิญกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในหลายด้าน    
ทั้งท่ีเป็นโอกาสและขอ้จ ากดัในการพฒันาประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมในเร่ืองของคน
และระบบเพื่อให้สามารถปรับตวัพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงและการรู้เท่าทนัโลกท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ซ่ึงในการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 
2554) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศเน้นการพฒันาคนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเตรียม       
ความพร้อม และสร้างภูมิคุม้กนัให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง โดยใช้การศึกษาเป็นตวัขบัเคล่ือน   
ให้บรรลุเป้าหมายการพฒันาประเทศชาติ ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาคุณภาพคนในทุกมิติอย่าง
สมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้และความสามารถ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2549, น. 49)   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 หมวด 3 ซ่ึง     
วา่ดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของคนไทย มาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม          
การเรียนการสอน การวจิยั และการเผยแพร่งานวิจยัตามหลกัวิชาการยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง ทั้งน้ี
ไม่ขดัต่อหน้าท่ีของพลเมืองหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน และหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ มาตรา 80(5) ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวจิยัในศิลปวทิยาการแขนงต่างๆ และเผยแพร่
ข้อมูลผลการศึกษาท่ีได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ (ส านักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร, 2550, น. 18-29)     จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นวา่การพฒันาคุณภาพคนและสังคม
จ าเป็นตอ้งอาศยัการศึกษา 
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การจดัการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ เน่ืองจาก
การศึกษาเป็นรากฐานของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีจะท าให้เกิดความรู้และนวตักรรมใหม่ๆ     
เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ย่างย ัง่ยืน และเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของ
ประเทศ (เพญ็ณี แนรอท, 2550, น. 1)     ดงันั้นจึงตอ้งท าการปฏิรูปการศึกษาข้ึนมาอยา่งจริงจงั  โดย
การออกพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงพระราชบญัญติัฉบบัน้ี   เป็นกฎหมาย
แม่บททางการศึกษาฉบบัแรกของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดกระแสสร้างความต่ืนตวัและความ
เคล่ือนไหว     ในการด าเนินงาน ทั้งหน่วยงาน องค์กร และบุคคลท่ีเก่ียวข้องอย่างกวา้งขวาง  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 น้ีถือเป็นกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ    ต่อมา
ไดมี้การปรับแกก้ฎหมาย  โดยออกเป็นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2545 และเป็นกฎหมายทางการศึกษาท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน กฎหมายฉบบัน้ีมี
เจตนารมณ์  และเป็นหวัใจส าคญัของการปฏิรูปการศึกษากล่าวคือ การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า
ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  
นอกจากน้ียงัได้ระบุไวช้ัดเจน     ในหมวด 4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 24(5) ก าหนดให้
สถานศึกษาและหน่วยงาน   ท่ีเก่ียวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และ        
มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้ งน้ีผูส้อนและ
ผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั จากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และ
มาตรา 30 ก าหนดว่าให้สถานศึกษาพฒันาการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริม
ให้ผู ้สอนสามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู ้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, น. 14–17)   ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา         
ไดก้  าหนดมาตรฐานความรู้และวชิาชีพครู 9 ขอ้     ซ่ึงไดก้ล่าวถึงการวิจยัทางการศึกษา โดยก าหนด
ในสาระความรู้และสมรรถนะของครูดงัน้ี มาตรฐานความรู้ ไดแ้ก่ ทฤษฎีการวิจยั รูปแบบการวิจยั            
การออกแบบการวจิยั กระบวนการวจิยัสถิติเพื่อการวจิยั    การวจิยัในชั้นเรียน การฝึกปฏิบติัการวิจยั 
การน าเสนอผลงานวิจยั การคน้ควา้ การศึกษางานวิจยั  ในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้   
การใชก้ระบวนการแกปั้ญหา การเสนอโครงการเพื่อท าวิจยั และก าหนดสมรรถนะไวด้งัน้ี สามารถ
น าผลการวจิยัไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและสามารถท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและ
พฒันาผูเ้รียน (ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2550, น. 20–23)        และส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพ   มาตรฐาน
ดา้นการจดัการศึกษา มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1  ครูมีการศึกษา วิจัย และพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนเอง
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รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับสอน   (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554,        
น. 41–48) 

การเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาเป็นการจดัการศึกษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั   
สอนใหน้กัเรียนฝึกคิด ปฏิบติัจริง ประเมินและปรับปรุงตนเองได ้เพื่อก่อให้เกิดทกัษะกระบวนการ
เรียนรู้ ครูมีหน้าท่ีโดยตรงในการจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กหรือผูเ้รียน การท่ีจะจดัให้ไดดี้นั้น 
ครูจะตอ้งเป็นนกัวางแผนท่ีดี เป็นนกัคิดท่ีมีวสิัยทศัน์กวา้งไกล ครูตอ้งเป็นผูใ้ฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ติดตามข่าวสารใหม่ๆ ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ เลือกบริโภคขอ้มูลท่ีเป็นความจริงได้
อยา่งชาญฉลาด และปรับตวัปรับใจให้เขา้กนักบักระแสการเปล่ียนแปลงของโลก    ในยุคปัจจุบนั 
(สิทธิพร คลา้ยเมืองปัก, 2543, น. 38–39)   ถา้ครูผูส้อนสามารถน าวิจยัไปช่วยในการจดัการเรียน
การสอนจะท าให้ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน ครูผูส้อนจะเกิดความรู้และ
ความคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ (ทศันา แสวงศกัด์ิ, 2543, น. 72–75)  และผลจากการวิจยัในชั้นเรียน
สามารถช่วยแก้ปัญหาปรับพฤติกรรมและหรือยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนได้  นอกจากน้ี
งานวจิยัในชั้นเรียนท่ีไดรั้บการยอมรับมีการเผยแพร่และน าไปขยายผล ถือวา่เป็นการพฒันาผลงาน         
ทางวิชาการ ซ่ึงเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูควบคู่กันไป (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน, 2551, น. 11–12) จะเห็นไดว้า่การวจิยัเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัในการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนในยคุปัจจุบนัท่ีเรียกกนัวา่เป็นยคุของการปฏิรูปการศึกษา    

การวิจยัเป็นกระบวนการเชิงระบบ ท่ีใช้การศึกษาค้นควา้หาความรู้โดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ และสามารถน าผลการคน้พบมาแก้ไขการเรียนรู้ ช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน 
หรือตดัสินใจพฒันาการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเรียน
การสอน    และช่วยพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีของครูให้มีประสิทธิภาพ          
ดงัค ากล่าว ของ พระธรรมปิฏก ปอ.ปยุตโต (อา้งถึงใน กองวิจยัทางการศึกษา, 2542, น. 2) ท่ีว่า  
ชีวิตท่ีดีเป็นชีวิตแห่งการศึกษาและการวิจยัเป็นส่วนส าคญัของการศึกษา เพราะท าให้เกิดปัญญา 
การวจิยันั้นจึงจะตอ้งเป็นส่วนส าคญัของชีวติเราไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมในสังคมเท่านั้น มนุษยจ์ะมี
ชีวติท่ีดี ท่ีประเสริฐ ก็จะตอ้งฝึก ตอ้งเรียนรู้  

การวิจยัในชั้นเรียน    เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ครูผูส้อนสามารถพฒันาระบบการจดั    
การเรียนการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน  ท าให้กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ของครู   มีความเป็นวิชาชีพและมีความเป็นศาสตร์ในวิทยาการของการจดัการเรียนรู้
มากข้ึน    เพราะการจดัการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีรูปแบบและวิธีการท่ี
หลากหลายเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความถนดั  ความสนใจ และความตอ้งการของผูเ้รียน เม่ือมีปัญหา
การเรียนรู้หรือมีปัญหาการเรียนการสอนเกิดข้ึน ไม่วา่จะเกิดข้ึนกนัตวันกัเรียนหรือเกิดข้ึนกบัตวัครู 

DPU



4 
 

 
 

ครูผูส้อนต้องหาวิธีและแนวทางในการแก้ปัญหานั้ นๆ โดยให้ครูผู ้สอนน ากระบวนการวิจัย           
ในชั้นเรียนมาผสมผสานหรือบูรณาการใชใ้นการจดัการเรียนการรู้เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  และ
เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน การวิจยัในชั้นเรียนจึงเปรียบเสมือน ลมหายใจท่ีจ าเป็นในการเรียน
การสอนของครู เพราะถ้าเกิดปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอนแล้ว ไม่มีการท าวิจยัในชั้นเรียน    
เพื่อหาสาเหตุของปัญหาแลว้จะท าให้ไม่รู้ถึงปัญหาและหาแนวทาง วิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้     
(สุรพงษ ์คงสัตย ์และธีรชาติ ธรรมวงค,์ 2551) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นวา่การท าวิจยัในชั้นเรียนมีประโยชน์ในการช่วยแกปั้ญหา
หรือน ามาใช้พฒันาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ   ดังนั้ นการท าวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นส่ิงท่ี
ครูผูส้อนในยุคปัจจุบนัตอ้งกระท า   ซ่ึงมีการระบุไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545    แต่กลบัพบวา่การท าวิจยัในชั้นเรียนของครูยงัไม่
พฒันา และก้าวหน้าเท่าท่ีควร ครูจ านวนหน่ึงไม่ไดท้  าการวิจยัในชั้นเรียน ครูยงัขาดความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัแนวปฏิบติัการท าวจิยัในชั้นเรียนท่ีถูกตอ้ง และมองวา่การท าวิจยัในชั้นเรียนเป็นเร่ือง
ยุง่ยากเสียเวลา เป็นงานหนกัท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความช านาญ และตอ้งใชเ้วลามากในการด าเนินการ
วจิยั ดงันั้นผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูท าการวิจยัใน
ชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาท่ีดีข้ึน (สุวิมล           
วอ่งวานิช, 2544, น. 4-5)  

การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ี 2 ได้เน้นให้มีการพฒันา 4 ด้าน คือให้มีการพฒันา
คุณภาพการศึกษายุคใหม่ พฒันาคุณสภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพฒันาคุณภาพ
การบริหารจดัการยุคใหม่ ขณะเดียวกนัส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติไดก้ าหนดวิสัยทศัน์
ดา้นการวจิยัในภาพรวมของประเทศ คือ “ประเทศไทยมีการวิจยัท่ีมีคุณภาพ เพื่อการพฒันาท่ีสมดุล
ย ัง่ยืน” โดยมุ่งเน้นพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการวิจยัของประเทศให้สูงข้ึน และ
ยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา คือการสร้างศกัยภาพและความสามารถเพื่อ
พฒันาสังคมพฒันาดา้นวทิยาการทรัพยากรบุคคล (ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2552, น.1-2) 

การพฒันาคุณภาพนกัเรียนของสถานศึกษาให้ไดม้าตรฐาน ยงัมีความแตกต่างกนัตาม
บริบทและเง่ือนไขต่างๆ จากการประเมินศักยภาพของนักเรียนไทยในระดับนานาชาติโดย 
Organization for Economic Co-operation and Development Programmed for International Student 
Assessment (OECD PISA ปี ค.ศ. 2009) พบว่า เด็กไทยมีความสามารถดา้นการอ่านและดา้น
คณิตศาสตร์ อยูใ่นอนัดบั 50 ส่วนความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์ อยูใ่นอนัดบัท่ี 48 จาก 65 ประเทศ 
และผลการประเมินการเรียนรู้ระดบัชาติ(O-NET)ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาปีการศึกษา 
2552 พบว่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ 50 ของ
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คะแนนเตม็ และยงัมีผลการการศึกษาท่ีสะทอ้นวา่ มีนกัเรียนออกกลางคนั ไม่เรียนต่อ และมีปัญหา
ดา้นพฤติกรรม รวมทั้งยงัมีสถานศึกษาอีกจ านวนมากท่ียงัไม่ผา่นการรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) นอกจากน้ียงัพบว่า การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มี
ความสามารถดา้นการวิจยัยงัไม่ทัว่ถึงและเพียงพอ           การกระจายทุนการวิจยัยงัไม่กวา้งขวาง 
และกระบวนการรับทุนวิจยัค่อนขา้งมีขั้นตอนยุ่งยาก จึงท าให้หน่วยงานต่างๆในสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลงานวิจยัและน าผล การวิจยัมาใช้ในการพฒันาการจดั
การศึกษานอ้ย (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, น. 2) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาและ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษา ก าหนดวสิัยทศัน์วา่ “ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น
องคก์ารขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้สูงเทียบเท่าค่าเฉล่ียระดบัชาติ 
(PISA) ภายในปี 2563  รวมทั้งลดช่องว่างของโอกาสและคุณภาพการศึกษา” พนัธกิจท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวยัเรียนทุกคนให้ไดรั้บการพฒันาเป็นบุคคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบการจดัการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดก้  าหนดนโยบายในการวิจยัและ
ส่งเสริมการวิจยัเป็นกรอบแนวคิดและทิศทางการด าเนินงานวิจยั ไวด้งัน้ี 1) ให้หน่วยงานในสังกดั
ด าเนินงานวิจยั และพฒันานวตักรรมการศึกษาท่ีน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและพฒันาคุณภาพ      
การเรียนการสอน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 2) ส่งเสริมการสร้างนกัวิจยัใหม่และ
พฒันาเครือข่ายวจิยั      พี่เล้ียงนกัวจิยัแบบมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน องคก์รต่างๆ และสามารถน าผล
วิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัอย่างเป็นรูปธรรม 3) ส่งเสริมให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ด าเนินการศึกษาวิจยัร่วมกนัเพื่อการพฒันาการจดัการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
แนวปฏิรูปการศึกษาให้ส าเร็จ 4) สนับสนุนการศึกษาสภาพการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป และรูปแบบ วิธีการจดัการศึกษา ท่ีรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 5) ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษารูปแบบการบริหาร
จดัการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, น. 2-3) 

จากนโยบายดา้นการวิจยัและส่งเสริมการวิจยั ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดงักล่าว  ส่งผลให้หน่วยงานในสังกดัระดบัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบั
สถานศึกษา ด าเนินการส่งเสริมการวิจยั ดงัน้ี 1) บุคลากรในหน่วยงาน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
และใชผ้ลการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือพฒันางานในความรับผิดชอบ 2) มีผลงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบั
กรอบทิศทาง นโยบาย จุดเน้น ความตอ้งการของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
พื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา และน าผลการวิจยัมาแก้ปัญหา หรือพฒันางานท่ีรับผิดชอบ 3) 
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 4) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้สูงข้ึน 5) นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 (ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา มีทักษะชีวิต และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี) (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, น. 15) 

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3   ซ่ึง
จะเป็นขอ้มูลและเป็นแนวทางส าคญัท่ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นขอ้มูลใหก้บัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 3   และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อนให้ท าการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

 
1.2 ค ำถำมกำรวจัิย  

ค ำถำมในกำรวจิยั ไดก้  ำหนดไวด้งัน้ี 
1. การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรีอยู ่     

ในระดบัใด 
2. บุคลากรมีการรับรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน จ าแนกตามต าแหน่ง 

และประสบการณ์การสอน แตกต่างกนัหรือไม่ 
3. โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี มีปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการส่งเสริมการ

ด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียนอยา่งไร 
 
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย  

การศึกษาการส่งเสริมการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดั
นนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาระดบัการส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดั
นนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  

2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรเก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  
จ าแนกตามต าแหน่ง และประสบการณ์การสอน  
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3. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  
 

1.4 สมมุติฐำนของกำรวจัิย 
การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ตามการรับรู้ของบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง 
และประสบการณ์การสอนต่างกนั มีความแตกต่างกนั 
 
1.5  กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัโดยใช้แนวทางการวิจยัและ
ส่งเสริมการวิจยัทางการศึกษาปี 2554 – 2556 ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, น. 16-31)    มาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริม
การด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  ดงัน้ี 

ตัวแปรต้น             ตัวแปรตำม 

สภำพทัว่ไปของบุคลำกร  กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนวิจัยในช้ันเรียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวดันนทบุรี 

ต าแหน่ง  1. นโยบายและแผนส่งเสริมการด าเนินงาน 
- ผูบ้ริหารสถานศึกษา  วจิยัในชั้นเรียน 
- หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ครู 

 2. การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
วจิยัในชั้นเรียน 

ประสบการณ์การสอน  3. การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ 
- นอ้ยกวา่ 5 ปี  เก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน 
- 5 – 10 ปี  4. การสร้างแรงจูงใจในการท าวิจยัในชั้น 
- มากกวา่ 10 ปี  เรียน 

  5. การก ากบัติดตามการด าเนินงานวจิยัอยา่ง
เป็นระบบและต่อเน่ือง 

6. การเผยแพร่ผลงานวจิยั 
 

ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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1.6  ขอบเขตของกำรวจัิย 
การวจิยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั  ดงัน้ี 

1.6.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
จากการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวทางการวิจยัและส่งเสริมการวิจยัทางการศึกษาปี 2554 – 

2556 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน, 2554, น. 16-31) และได้รวบรวมสรุปแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัใน        
ชั้นเรียน น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดั
นนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  ดงัน้ี 

1. นโยบายและแผนส่งเสริมการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน 
2. การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน 
3. การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน 
4. การสร้างแรงจูงใจในการท าวจิยัในชั้นเรียน 
5. การก ากบัติดตามการด าเนินงานวจิยัอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
6. การเผยแพร่ผลงานวจิยั 

1.6.2  ขอบเขตดา้นประชากรและตวัอยา่ง 
1.6.2.1  ประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่    ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระ   

การเรียนรู้ และครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3  ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1,684 คน จากจ านวนโรงเรียน 18 โรงเรียน (ขอ้มูล ณ 
วนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556) 

1.6.2.2  ตวัอยา่ง 
ตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 3  ปีการศึกษา 2556   จ  านวน 313 คน  ก าหนดขนาดของตวัอย่าง โดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ  
เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, p. 608-610) เลือกโรงเรียนท่ีท าการวิจยัโดยการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และเลือกใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เพื่อให้ไดต้วัอยา่งผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเลือกใชว้ิธีการ
สุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อใหไ้ดต้วัอยา่งครูผูส้อน 
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1.6.3  ขอบเขตดา้นเวลา  ผูว้จิยัท าการวิจยั เก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัอยา่งผูบ้ริหารสถานศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มสาระและครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา   เขต 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

1.6.4  ตวัแปรท่ีศึกษา 
1.6.4.1  ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่ สภาพทัว่ไปของบุคลากร 

 1)  ต าแหน่ง 
1.1)  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1.2)  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.3)  ครูผูส้อน 

2) ประสบการณ์การสอน 
2.1)  นอ้ยกวา่ 5 ปี 
2.2)  5 – 10 ปี 
2.3)  มากกวา่ 10 ปี 

1.6.4.2 ตวัแปรตาม คือ  การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี ประกอบดว้ย 

1) นโยบายและแผนส่งเสริมการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน 
2) การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน 
3) การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน 
4) การสร้างแรงจูงใจในการท าวจิยัในชั้นเรียน 
5) การก ากบัติดตามการด าเนินงานวจิยัอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
6) การเผยแพร่ผลงานวจิยั 

 
1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

กำรวจัิยในช้ันเรียน หมายถึง  การด าเนินการของครูอยา่งเป็นระบบในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการสะท้อนผลและหาวิธีการแก้ปัญหาตามสภาพท่ีเกิดข้ึนจริงในชั้ นเรียน ด้วย
กระบวนการวิจยัท่ีเช่ือถือได ้มีการแกไ้ข ปรับปรุง เปล่ียนแปลงพฒันา และเพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน ทั้งในด้านท่ีเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การพฒันา
หลกัสูตร และการบริหารจดัการเรียนการสอน 
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กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนวิจัยในช้ันเรียน หมายถึง การใหค้วามช่วยเหลือและ
สนบัสนุนใหมี้การปฏิบติังานดา้นการศึกษาคน้ควา้พฒันาและคิดแกปั้ญหาการเรียนการสอนดว้ย
กระบวนการวิจยัเพื่อส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนประสบความส าเร็จ  แบ่งเป็น 6 ดา้น ดงัน้ี 

1) นโยบายและแผนส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง การก าหนด
ทิศทางเป้าหมาย และมาตรการในการด าเนินงานวิจยั   เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ครูท าวิจยั      
ในชั้นเรียนจนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้โดยจดักระบวนการบริหารให้เอ้ือต่อการด าเนินงานวิจยั
ในชั้นเรียน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการความสนใจของผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 

2) การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง การส่งเสริมให้
ครูผู ้ท  าวิจัยในชั้ นเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการวิจัยจนบรรลุผลตาม
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ด้วยการสนับสนุนให้เขา้รับการอบรม ฝึกปฏิบติังานวิจยั รวมถึงการ
แสวงหาทางเลือกในการแกปั้ญหาดว้ยการวจิยั 

3) การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับงานวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง          
การส่งเสริมและกระตุน้ให้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด เวบ็ไซต ์         
จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ จดัหาเอกสาร ต ารา ตวัอย่างผลงานวิชาการ เชิญวิทยากรหรือผูเ้ช่ียวชาญ 
มาใหค้  าปรึกษาแนะน าดา้นการวจิยั รวมถึงการให้ความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ในดา้นการเงิน วสัดุ
อุปกรณ์ ทรัยพากรต่างๆ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานการวจิยัในชั้นเรียนด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4) การสร้างแรงจูงใจในการท าวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง การส่งเสริมและกระตุน้ให้
ครูท างานวจิยัในชั้นเรียน โดยการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการท าวิจยัในชั้นเรียน ยกยอ่ง เชิดชู
เกียรติและให้รางวลัครูผูมี้ผลงานวิจยัดีเด่น  ส่งเสริมให้ผูมี้ผลงานวิจยัได้เสนอเพื่อขอให้มีและ  
เล่ือนวิทยฐานะสูงข้ึน ส่งเสริมให้หน่วยงานใช้ผลงานวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของการประกอบ            
การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในหน่วยงาน 

5) การก ากับติดตามการด าเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง หมายถึง         
การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของบุคลากรในสังกดั และน าผลการ
นิเทศ ติดตามช่วยเหลือการด าเนินการวิจัยของบุคลากรในสังกัดไปใช้การพัฒนา ปรับปรุง          
การด าเนินการในรอบต่อไป 

6) การเผยแพร่ผลงานวิจยั หมายถึง การส่งเสริมและกระตุน้ให้มีการน าเสนอและ
เผยแพร่ผลงานวิจยัในรูปแบบต่างๆ การจดัท าเอกสาร สารสนเทศ การรวบรวมผลงานวิจยั     เพื่อ
การเผยแพร่เพื่อใหผ้ลงานเป็นท่ียอมรับ  

โรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวดันนทบุรี หมายถึง โรงเรียนท่ีเปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันนทบุรี  ท่ีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
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การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 3 มีจ  านวนโรงเรียน 18 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี  โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  โรงเรียน
วดัเขมาภิรตาราม  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  โรงเรียนศรีบุณยานนท์  โรงเรียนสตรีนนทบุรี  โรงเรียน
เทพศิรินทร์ นนทบุรี  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
โรงเรียนบางบวัทอง  โรงเรียนไทรนอ้ย  โรงเรียนราษฎร์นิยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ 
นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี โรงเรียนปากเกร็ด  โรงเรียนโพธินิมิต และ
โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี 

ส ำนักงำนเขตกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3 หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาท่ีสังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในการก ากับดูแล 
ประสานงาน ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ
สถานศึกษาในเขตจงัหวดันนทบุรี และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สภำพทั่วไปของบุคลำกร  หมายถึง ต าแหน่งและประสบการณ์การสอนของผูต้อบ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
 บุคลำกร  หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง หรืออนุมติัจา้ง
ให้ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดันนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3  

ต ำแหน่ง  หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้ งหรือได้รับ
มอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวชิาชีพ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูท้  าหนา้ท่ีบงัคบับญัชาสูงสุดในสถานศึกษา ไดแ้ก่ 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือผูรั้กษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือผูท้  าหน้าท่ีรอง
จากผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดในสถานศึกษา ดูแลรับผิดชอบงานดา้นวิชาการของสถานศึกษาโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

2) หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หมายถึง  ครูผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ตามค าสั่งของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  

3) ครู หมายถึง ครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีด้านการสอน การจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา    เขต 3  

ประสบกำรณ์กำรสอน หมายถึง ระยะเวลาท่ีหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือครูไดรั้บ
การบรรจุแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนับถึงวนัตอบแบบสอบถาม     
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แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ประสบการณ์การสอนนอ้ยกวา่ 5 ปี  ประสบการณ์การสอน 5-10 ปี และ 
ประสบการณ์การสอนมากกวา่ 10 ปี 

 
1.8  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

ผลจากการวจิยัในคร้ังน้ี จะท าใหเ้กิดประโยชน์ดงัน้ี 
1. ไดข้อ้มูลและสารสนเทศเก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน

มธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 3 
2. ผลการวิจยัใช้เป็นขอ้มูลสารสนเทศในการวางแผน ก าหนดนโยบายการพฒันาปรับปรุง 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการท าวิจยัในชั้นเรียน  เพื่อให้การจดัการศึกษาในสถานศึกษาและโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 3   มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และส่งผลใหเ้กิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน 
  

DPU



 

 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวจิยัเร่ือง การส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและหลกัการบริหารจดัการสถานศึกษา 
2.1.1  ความหมายของการบริหารจดัการสถานศึกษา 
2.1.2 ขอบข่ายการบริหารจดัการสถานศึกษา 
2.1.3  การบริหารจดัการงานวชิาการ 

2.2  การวจิยัในชั้นเรียน 
2.2.1    ความหมายของการวิจยัในชั้นเรียน 
2.2.2    ความส าคญัและประโยชน์ของการวิจยัในชั้นเรียน 
2.2.3    รูปแบบของการวจิยัในชั้นเรียน 
2.2.4    กระบวนการและขั้นตอนในการวจิยัในชั้นเรียน 

2.3 การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน 
2.3.1    นโยบายและแผนการส่งเสริมการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน 
2.3.2 การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน 
2.3.3 การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน 
2.3.4 การสร้างแรงจูงใจในการท าวิจยัในชั้นเรียน 
2.3.5 การก ากบัติดตามการด าเนินงานวจิยัอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
2.3.6 การเผยแพร่ผลงาน 

2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.4.1  งานวจิยัในประเทศ 
2.4.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
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2.1   แนวคิดและหลกัการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2.1.1  ความหมายของการบริหารจดัการสถานศึกษา 

นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการสถานศึกษา        
ไวห้ลากหลายและมีความสอดคลอ้งกนั ดงัเช่น 

สมศกัด์ิ คงเท่ียง  (2542, น. 1) กล่าววา่ การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคล
ตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมมือกนัด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายๆ
อย่างท่ีบุคคลร่วมกนัก าหนดโดยใช้กระบวนอย่างมีระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ 
อยา่งเหมาะสม   

สวสัด์ิ กาญจนสุวรรณ (2542, น. 4) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า หมายถึง 
กระบวนการท างานใหบ้รรลุเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิาาพทุกสถานการณ์ 

ลว้น สายยศ  และองัคณา สายยศ (2543, น. 31) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารวา่ การ
บริหาร หมายถึง  การจดัการเพื่อใหอ้งคก์ารด าเนินการไปไดด้ว้ยความเรียบร้อย 

อมรศกัด์ิ พุ่มสวสัด์ิ  (2540, น. 13) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารจดัการสถานศึกษา  
วา่ หมายถึง  การบริหารสถานศึกษาเป็นกิจกรรมการบริหารอยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาร่วมมือ
กับบุคลากรในสถานศึกษา าายในขอบเขตงานที่รับผิดชอบในการจดัการศึกษาร่วมกนั
ด าเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกของสังคม อนัจะน าไปสู่การ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป 

วีระวฒัน์ งอยผาลา (2545, น. 16) กล่าววา่ การบริหารจดัการสถานศึกษาเป็น
กระบวนการท่ีให้บริการแก่บุคคลท่ีอยูใ่นสถานศึกษาและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา โดยอาศยั
ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

บุญจนัทร์ จนัทร์เจียม (2548, น. 13)  ไดใ้ห้ความเห็นวา่ การบริหารจดัการสถานศึกษา 
หมายถึง การปฏิบติัาารกิจของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบในดา้นการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปให้ไดบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ี
สถานศึกษาไดก้ าหนดไว ้ 

มนทิพย ์ ทรงกิติพิศาล (2552, น. 33) กล่าววา่ การบริหารจดัการสถานศึกษา หมายถึง           
การจดัการส่งเสริม ช่วยเหลือกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งที่จะผลกัดนัให้แผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
ให้บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
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จากความหมายของการบริหารจัดการสถานศึกษา ท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า           
การบริหารจดัการสถานศึกษา หมายถึงกระบวนการในการท างานท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาร่วมมือกบั
บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษา  โดยร่วมกนัด าเนินการ 4 ด้าน คือ
ด้านการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการ
บริหารทัว่ไป  และร่วมกนัรับผิดชอบในการจดัการศึกษาและให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิก
ของสังคม เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสถานศึกษาไดก้ าหนดไว ้ 

2.1.2  ขอบข่ายการบริหารจดัการสถานศึกษา 
การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายท่ีจะจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์

สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข การด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีพลงั และ
มีประสิทธิาาพจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการกระจายอ านาจ และให้ทุกฝ่ายการมีส่วนร่วม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และเป็นไปตามหลกัการของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  ซ่ึงให้มี
การจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาของไทยมีเอกาาพเชิงนโยบาย และมีความ
หลากหลายในทางปฏิบติั มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ดงัปรากฏ
ในบญัญติัมาตรา 39 ท่ีวา่ 

“มาตรา 39  ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยงัคณะกรรมการและ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง” 

การกระจายอ านาจ จะท าให้สถานศึกษามีความคล่องตวั มีอิสระ ในการบริหารจดัการ 
ซ่ึงจะเป็นการสร้างรากฐานและความเขม้แข็งให้กบัสถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาได้อย่างมี
คุณาาพไดม้าตรฐานและสามารถพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

จากแนวคิดดงักล่าว เพื่อใหส้ถานศึกษามีความคล่องตวั มีอิสระ และมีความเขม้แข็ง รัฐ
จึงให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล โดยได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35 ดงัน้ี 

“มาตรา 35 สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะท่ีเป็น
โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล  เม่ือมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหน่ึง ให้ความเป็นนิติบุคคล
ส้ินสุดลง” 

ดังนั้ นเพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษาสอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว  
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จดัท าคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลข้ึนโดย
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ก าหนดขอบข่ายและาารกิจการบริหารและการจดัการสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
ดงัน้ี   

การบริหารจัดการในสถานศึกษาใช้กรอบการบริหารของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติ
บุคคล  โดยน าหลกัการว่าดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี   ซ่ึงเรียกกนัโดยทัว่ไป     
วา่ “ธรรมาาิบาล”   ไดแ้ก่   หลกันิติธรรม    หลกัคุณธรรม    หลกัความโปร่งใส   หลกัการ                  
มีส่วนร่วม    หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า  มาบูรณาการในการบริหารและ              
จดัการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัโรงเรียนในฐานะท่ีเป็นนิติบุคคลดว้ย โดยน าหลกั
ธรรมาาิบาลดังกล่าวมา  บูรณาการเข้ากับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษาซ่ึง   
ไดแ้ก่  การด าเนินงานดา้นวชิาการ  งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารทัว่ไป   โดยเป้าหมาย
ในการจดัการศึกษาคือ ท าใหผู้เ้รียนเป็นคนดี  เก่ง  และมีความสุข 

1. ด้านวิชาการ  งานวิชาการเป็นงานหลกั หรือเป็นาารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ี    
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้
กระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้
สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว   สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูเ้รียน  สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน  และการมีส่วนร่วม จากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยั
ส าคญัท าใหส้ถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหารและการจดัการ สามารถพฒันาหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผลประเมินผล รวมทั้งการวดัปัจจยัเก้ือหนุน  การพฒันาคุณาาพ
นกัเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีคุณาาพและมีประสิทธิาาพ 

2.  ด้านงบประมาณ   การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็น
อิสระ ในการบริหารจดัการมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดหลกัการบริหารแบบมุ่งเนน้
ผลสัมฤทธ์ิ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น
ของสถานศึกษา รวมทั้งจดัหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  
ส่งผลใหเ้กิดคุณาาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน 

3. ดา้นบุคลากร   การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา    เป็นาารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริม
ให้สถานศึกษาสามารถปฏิบติังานเพื่อตอบสนองาารกิจของสถานศึกษา   เพื่อด าเนินการดา้นการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตวั อิสระ าายใต้กฎหมาย   เป็นไปตามหลักธรรมาาิบาล 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถ มีขวญั
ก าลงัใจ  ไดรั้บการยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและกา้วหนา้ในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
พฒันาคุณาาพการ ศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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4. ดา้นการบริหารทัว่ไป  การบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหาร
องค์กร  ให้บริการบริหารงานอ่ืน ๆ  บรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณาาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้   
โดยมีบทบาทหลกัในการประสานส่งเสริม  สนบัสนุนและการอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ  ในการ
ให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ   มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นว ัตกรรมและเทคโนโลยี                
อย่างเหมาะสม  ส่งเสริมในการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการ
บริหารงาน    ท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลักโดยเน้น ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล  ชุมชนและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้การจดั
การศึกษามีประสิทธิาาพและประสิทธิผล 

จากขอบข่ายการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545    มุ่งกระจายอ านาจในการ
บริหารจัดการไปให้สถานศึกษา การบริหารจัดการในสถานศึกษาใช้กรอบการบริหารของ
สถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล  โดยให้น าหลกัธรรมาาิบาล มาบูรณาการเขา้กบัการด าเนินงานทั้ง 4 
ดา้น คือ ดา้นวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ของสถานศึกษา  

2.1.3  การบริหารจดัการงานวชิาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น. 33–38) ก าหนดวา่ งานวิชาการเป็นงานหลกัหรือเป็น

าารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545    มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด    
ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการ ไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชนทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงจะ
เป็นปัจจยัส าคญัท าให้สถานศึกษามีความเขม้แข็ง  ในการบริหารและการจดัการ สามารถพฒันา
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผล  ประเมินผล รวมทั้งการจดัปัจจยัเก้ือหนุนการ
พฒันาคุณาาพนกัเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีคุณาาพและมีประสิทธิาาพ ซ่ึงมีขอบข่าย / าารกิจ 
ดงัน้ี 

1.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3.  การวดั ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
4.  การวจิยัเพื่อพฒันาคุณาาพการศึกษา 
5.  การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
6.  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
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7.  การนิเทศการศึกษา 
8.  การแนะแนวการศึกษา 
9.  การพฒันาระบบประกนัคุณาาพาายในสถานศึกษา 
10. การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 
11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
12. การส่งเสริม และสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 

และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
ส านกังานปฏิรูปการศึกษา (2545, น. 12–13) ไดเ้สนอแนวทางการบริหารและการจดั

การศึกษาในเขตพื้นท่ีและสถานศึกษาในดา้นการบริหารงานวชิาการ ดงัน้ี 
1. ให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลอ้งกบัสาาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนและสังคมอย่าง
แทจ้ริง โดยมีครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

2. มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาใหจ้ดักระบวนการเรียนรู้โดยถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัสูงสุด 
3. มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรกระบวนการ

เรียนรู้รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ 
4. มุ่งจดัการศึกษาให้มีคุณาาพและมาตรฐาน  โดยจดัให้มีดชันีช้ีวดัคุณาาพ การจดั

หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณาาพการจดัการศึกษาไดทุ้กช่วงชั้น    
ทั้งระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

5. มุ่งส่งเสริมใหมี้การร่วมมือเป็นเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิาาพและคุณาาพในการจดั
และพฒันาการศึกษา โดยมีขอบข่ายาารกิจ ดงัน้ี 

1)  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2)  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3) การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
4)  การประกนัคุณาาพาาพาายในและมาตรฐานการศึกษา 
5) การพฒันาและใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
6)  การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
7)  การวจิยัเพื่อพฒันาคุณาาพการศึกษา 
8)  การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
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สมศกัด์ิ  แกว้สม (2549, น. 6) กล่าวว่า การบริหารวิชาการ หมายถึงกระบวนการ
ด าเนินงานเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ตามก าหนดไวใ้น
จุดหมายของการพฒันาผูเ้รียน โดยใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติ ความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน
อยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่ สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดคุ้ณาาพตามท่ี
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

บุญส่ง  เจริญศรี (2550, น. 16) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาจะตอ้ง
จดัท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสถานาาพและความตอ้งการของชุมชนและสังคม 
ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั ซ่ึงการจดัการศึกษาจะตอ้งมีคุณาาพและมาตรฐาน 

ไพโรจน์  เสาวนานนท์ (2550, น. 30) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการให้ประสบ
ผลส าเร็จมีประสิทธิผลและประสิทธิาาพสูงสุดผูบ้ริหารและคณะครูตอ้งเขา้ใจและมีส่วนร่วมใน
การพฒันางานวิชาการตามขอบข่ายงานของวิชาการ       งานวิชาการเป็นงานหลกัของโรงเรียน       
มีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้มาตรฐานคุณาาพการศึกษาจะ
ปรากฏเด่นชัดเม่ือการบริหารงานประสบผลส าเร็จ ผูบ้ริหารและคณะครูในโรงเรียนต้องให้
ความส าคญัต่องานวชิาการเป็นอนัดบัแรก  

จากแนวคิดดงักล่าวสรุปได้ว่า การบริหารจดัการงานวิชาการ ให้ผูเ้รียนเกิดคุณาาพ     
เกิดการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ต้องอาศยัการมีส่วนร่วมและด าเนินการอย่างต่อเน่ือง       
เป็นระบบ จึงจะสร้างความมัน่ใจว่าสถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดคุ้ณาาพ ผูเ้รียนทุกคนเกิด
การเรียนรู้ มีความสามารถและคุณาาพตามท่ีหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด โดยเฉพาะ    
การบริหารวิชาการซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการจดัการศึกษาในระดับสถานศึกษา เป็น
กระบวนการด าเนินงานเก่ียวกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นจุดมุ่งหมายของการพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษาตอ้งจดักิจกรรมการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติ ความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน เน่ืองจากผูเ้รียนมีความแตกต่างกนั มีความสนใจ
และความถนดัไม่เหมือนกนั สถานศึกษาควรเน้นและให้ความส าคญักบัเร่ืองของการวิจยั เพราะ  
การวจิยัสามารถน ามาใชเ้พื่อพฒันาคุณาาพการศึกษาาายในสถานศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี   
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2.2  การวจัิยในช้ันเรียน 
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ได้ก าหนดแนวทาง
การศึกษาใน 3 หมวด ดงัน้ี 

มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน
สามารถพฒันาตาธรรมชาติและเตม็ศกัยาาพ 

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1. การจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ และความถนัดของ
ผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2. ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้    
มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

3. จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น    
ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดความใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

4. จดัการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อย่างไดส้ัดส่วนสมดุล
กนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 

5. ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สาาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและ
อ านวยความสะดวก เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการ
สอนและแหล่งวทิยาการประเาทต่างๆ 

6. จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนทุกเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา 
ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยาาพ 

มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิาาพ รวมทั้ง
การส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจยั เพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียนในแต่ละระดับ
การศึกษา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึงการวิจัย          
ในกระบวนการจดัการศึกษาของผูเ้ก่ียวขอ้งดังเช่น ศึกษา คน้ควา้ วิจยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้       
ให้สอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน ให้ผูส้อนน ากระบวนการวิจยัมาผสมผสาน หรือ
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บูรณการใช้ใน    การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณาาพของผูเ้รียนและเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
สามารถใช้กระบวนการวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
เรียนรู้ 

จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ดงักล่าวจะเห็นว่า กระบวนการวิจยั
เก่ียวขอ้งทั้งนกัเรียน ครูและผูจ้ดัการศึกษาทุกระดบั โดยมีเป้าหมายมุ่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นส าคญั โดยให้นักเรียนเกิดทกัษะ กระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบและย ัง่ยืน น าเอา
กระบวนการวิจยัไปพฒันา     การเรียนรู้ของตนเอง น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
แกปั้ญหา ตรวจสอบความรู้ของตนเองแสวงหาความรู้ใหม่ต่างๆ ท าการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียนเพื่อ
แกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้เตม็ศกัยาาพ โดยใชก้ระบวนการวิจยัในการส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยและพฒันาตนเอง โดยท าการวิจัยควบคู่กับการ
พฒันาการเรียนการสอน โดยท าการบูรณาการการจดัการเรียนการสอนใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงเป็น    การจดักิจกรรม  การเรียนรู้ในแผนการเรียนรู้  การหาความรู้หรือ
วิธีการใหม่ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของการเรียนการสอนในชั้ นเรียน  การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนและบุคลิกาาพของผูเ้รียนให้เป็นไปในแนวทางท่ีพึงประสงค ์
ผูบ้ริหารสถานศึกษา พฒันาสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจยัเพื่อน าไปสู่คุณาาพการศึกษาท่ี
แทจ้ริงและย ัง่ยนื 

นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงการวจิยัไวด้งัน้ี 
ทิศนา  แขมมณี (2540, น. 13) กล่าววา่ การวิจยัเป็นกิจกรรมทางวิชาการท่ีไดรั้บการ

ยอมรับ โดยทั่วไปแล้วว่าเป็นวิธีการหรือเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาวิชาการให้ก้าวหน้า
ยิ่งๆข้ึนไป มนุษยเ์ป็นผูมี้ศกัยาาพในการคิดคน้ มีความรู้อยูโ่ดยธรรมชาติ หรือหากไม่มีส่ิงกระตุน้
หรือวิธีการท่ีเหมาะสม ความใฝ่รู้ก็จะนอนน่ิงอยู่ต่อไป โดยไม่ได้รับการออกน ามาใช้ประโยชน์ 
การวจิยันบัวา่เป็นวิธีการและกระบวนการท่ีช่วยให้มนุษยคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงส่ิงใหม่ๆเหล่านั้นอาจ
พฒันามาจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรืออาจเกิดจากจินตนาการท่ีล ้าลึกของผูคิ้ด และอาศยัการด าเนินการ
เป็นระบบระเบียบ  ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงจะช่วยให้ผลการวิจยัเป็นท่ีน่าเช่ือถือและ
ยอมรับกนัโดยทัว่ไป 

บุณยาพร  ฉิมพลอย (2544, น. 11) กล่าววา่ การวิจยัเป็นส่ิงกระตุน้ให้เกิดการคิดและ
แสวงหาค าตอบส าหรับปัญหาต่างๆ อนัเป็นการพฒันาครูอาจารย์ให้พฒันาการศึกษาไปอย่าง
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ต่อเน่ือง เพราะครูอาจารยท่ี์ท าวิจยัจะมีความสามารถใช้กระบวนการวิจยัในการแสวงหาความรู้     
ซ่ึงจะส่งผลต่อการปฏิบติัการสอนอยา่งมีประสิทธิาาพ 

ประวิต  เอราวรรณ์ (2545, น. 2) กล่าววา่ การวิจยัเป็นกระบวนการหาความรู้ใหม่ โดย
อาศยัการท างานท่ีมีระบบเขา้มาช่วยโดยหวงัวา่ขอ้มูลท่ีจะมีความน่าเช่ือถือสูงและสรุปผลไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ซ่ึงการวจิยัจดัไดว้า่เป็นกระบวนการไดค้วามรู้ในลกัษณะท่ีเชิงวทิยาสาสตร์ 

จากท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้า่ การวิจยัเป็นกระบวนการท่ีมุ่งพฒันาหรือแกปั้ญหา การวิจยั
เพื่อพฒันาการเรียนรู้เป็นกระบวนการวิจยัท่ีมุ่งพฒันาหรือแก้ปัญหาการจดัการเรียนการสอนให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดในชั้นเรียนและขณะท่ีสอนน าผลท่ีคน้พบมาปรับปรุงการ
จดัการเรียนรู้และพฒันาสถานศึกษาไปสู่คุณาาพการศึกษาไปสู่คุณาาพการศึกษาท่ีแทจ้ริงและ
ย ัง่ยนื 

การวิจยัทางการศึกษาเป็นการวิจยัประเาทหน่ึงท่ีด าเนินการวิจยัเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
ซ่ึงสามารถน าผลของการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาคุณาาพการจดัการศึกษาได้อย่าง
กวา้งขวาง  นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการวจิยัทางการศึกษาไวห้ลายท่านดงัน้ี 

วิไลวรรณ  สมบูรณ์ (2543, น. 7)     ไดส้รุปความหมายของการวิจยัทางการศึกษาว่า 
หมายถึง วธีิการท่ีเป็นระบบ หรือวธีิการทางวทิยาศาสตร์ ในการแกไ้ขหรือพฒันาการเรียนการสอน 
เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิาาพ 

ค ารณ  ลอ้มในเมือง (2544, น. 13)  ไดใ้ห้ความหมายของการวิจยัทางการศึกษาวา่คือ 
กระบวนการคน้ควา้หาความรู้ความจริง โดยวิธีการมีระบบแบบแผนท่ีเช่ือถือได ้เพื่อน าความรู้ท่ีได้
ไปสร้างกฎเกณฑ ์ทฤษฎี เพื่อไวใ้ชใ้นการอา้งอิง อธิบายปรากฏการณ์เฉพาะเร่ืองและปรากฏการณ์
ทัว่ไป เป็นผลท าใหส้ามารถท านาย และควบคุมปรากฏการณ์อ่ืนๆได ้

ส่งสุข  ไพละออ (2547, น. 103)  ไดใ้หค้วามหมาย  การวจิยัทางการศึกษาเป็นการศึกษา
คน้ควา้หาความจริงทางการศึกษาโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแกไ้ขในงานการศึกษา 
เช่น การวเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการดา้นการเรียนการสอน การศึกษาคน้ควา้ ติดตามความคิด
และส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ เก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพิจารณาแนวทางท่ี
อาจจะใชไ้ดดี้น ามาทดลองใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและแนวทางอ่ืนท่ีจะชองส่งเสริมการเรียน
การสอนใหดี้ยิง่ข้ึนรวมทั้งการแสวงหาและแนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อยดึเป็นแนวปฏิบติั 

จากความหมายของการวิจยัทางการศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปได้ว่า การวิจยัทาง
การศึกษาหมายถึง กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ในการสืบคน้ สืบหาขอ้เท็จจริงทางการศึกษา เพื่อ
เป็นขอ้มูลหรือแนวทางในการแกปั้ญหา และพฒันาการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิาาพและย ัง่ยนื 
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การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ในส่วนของครูผูส้อนจะเป็นการวิจยัท่ีท าในบริบทของ 
ชั้นเรียน และมุ่งน าผลการวิจยัมาไวใ้นการพฒันาการเรียนการสอน เน้นการน ากระบวนการวิจยั  
ไปใชใ้นการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์กบัผูเ้รียนและพฒันาครูให้ไปสู่
ความเป็นเลิศและความมีอิสระทางวชิาการ 

2.2.1  ความหมายของของการวจิยัในชั้นเรียน 
นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียนไวห้ลายท่านดงัน้ี 
สุวิมล  ว่องวาณิช (2543, น. 88) กล่าวว่า การวิจยัในชั้นเรียน คือการวิจยัท่ีท าโดย

ครูผูส้อนในห้องเรียนเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 

สุวทิย ์ มูลค าและคณะ (2543, น. 275-276) กล่าววา่ งานวิจยัของครูหรือวิจยัในชั้นเรียน      
ก็คืองานวิจยัประเาทหน่ึง ซ่ึงครูเป็นผูด้  าเนินการโดยตรงในชั้นเรียนของงานเองโดยไม่ตอ้งรอให้
นกัวจิยัทางการศึกษา เป็นผูม้าด าเนินการใหเ้ป็นการวจิยัท่ีตอบสนองปัญหาขอ้สงสัยของครูได้ตรง 

ค ารณ  ลอ้มในเมือง (2544, น. 14) ได้ให้ความหมายของการวิจยัในชั้นเรียนว่าเป็น
การศึกษาคน้ควา้ของครู เพื่อแกปั้ญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน หรือพฤติกรรมนกัเรียน
และคิดวเิคราะห์เพื่อพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน ดว้ยกระบวนการท่ีน่าเช่ือถือและเป็นระบบ
ในสาาพการณ์ หรือบริบทของชั้นเรียน 

สมบติั  บุญประคม (2545, น. 36) ไดใ้ห้ความหมายของการวิจยัในชั้นเรียนวา่ เป็นการ
วิจยัประเาทหน่ึง ซ่ึงใช้กระบวนการปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ ผูว้ิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติัการ และวเิคราะห์วจิารณ์ผลการปฏิบติัโดยการใชว้งจร 4 ขั้นตอน คือการวางแผน การลงมือ
กระท าจริง การสังเกต และการสะทอ้นผลการปฏิบติังาน เพื่อจะน าไปสู่การปรับปรุงแผนเขา้สู่วงจร
ใหม่ จนกว่าจะได้ข้อสรุปท่ีแก้ไขปัญหาได้จริง หรือสาาพการณ์ของส่ิงท่ีศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิาาพ 

ธนิดา  ธนะสีรังกูล (2546, น. 9) ไดใ้ห้ความหมายว่า การวิจยัในชั้นเรียนหมายถึง
การศึกษาคน้ควา้ เพื่อแสวงหาวิธีการแกปั้ญหา ปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฒันาการจดั กิจกรรมการ
เรียนการสอน และการเรียนรู้ของผูเ้รียนในบริบทของชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผูว้ิจยัและใชผ้ลงานวิจยั
เพื่อจะส่งผลใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิาาพและคุณาาพยิง่ข้ึน 

จากความหมายของการวจิยัในชั้นเรียนท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่การวจิยัในชั้นเรียนหมายถึง 
กระบวนการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบท่ีครูผูส้อนน ามาแก้ไขพฒันา ปรับปรุงการเรียนการสอน
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียนและการสอนของครูใหมี้ประสิทธิาาพยิง่ข้ึน 
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2.2.2  ความส าคญัและประโยชน์ของการวจิยัในชั้นเรียน 
2.2.2.1  ความส าคญัของการวจิยัในชั้นเรียน 

การน าผลวจิยัในชั้นเรียนไปใชมี้ความส าคญั ดงัน้ี 
1. ครูสามารถใช้นวตักรรม วิธีการ เทคนิคการเรียนการสอนหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ท่ีมี

คุณาาพ ผ่านกระบวนการตรวจสอบท่ีเช่ือถือไดม้าใช้แกปั้ญหาในชั้นเรียนโดยตรง ส่งผลให้การ
จดัการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรยิง่ข้ึน 

2. ครูสามารถน าข้อมูลอ่ืนเป็นข้อค้นพบของการวิจัยมาใช้ปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนท าใหก้ารพฒันางานของครูมีมาตรฐานยิง่ข้ึน 

3. ครูสามารถส่งเสริมหรือพฒันาผูเ้รียนไดต้รงตามสาาพความเป็นจริงของผูเ้รียนแต่
ละคนท าใหน้กัเรียนไดรั้บส่งเสริมจนบรรลุศกัยาาพสูงสุด 

4. ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถท าขอ้มูลต่างๆอนัเป็นผลจากการวิจยัไป
ใชใ้นการปรับปรุง พฒันางานบริหารหรืองานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ส่งผลให้เกิดการ
พฒันา 

5. ครูสามารถน าผลวจิยั ไปใชเ้ป็นผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งให้สูงข้ึน
ได ้

6. ปรับปรุงหรือดัดแปลงงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีระบบเป็นการน า
ผลการวิจยัเชิงส ารวจหรือปริมาณในด้านต่างๆท่ีจดัท าข้ึนมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือ
ดดัแปลงในส้วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. วางแผนการด าเนินงานหรือก าหนดนโยบายต่างๆ งานวิจยัในชั้นเรียนบางคร้ัง จะ
เป็นการส ารวจความคิดเห็น หรือความต้องการด้านต่างๆ ซ่ึงข้อมูลจากผลวิจยัสามารถใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานหรือก าหนดนโยบายของหน่วยงานหรือองคก์รได ้

กองวจิยัทางการศึกษา (2542, น. 3) เสนอวา่การวิจยัในชั้นเรียน เกิดจากแนวคิดพื้นฐาน 
คือการบูรณาการวิธีการปฏิบติังานกบัการพฒันาองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติั โดยมีความส าคญั
ดงัน้ี 

1. เป็นการพฒันาหลกัสูตรและการปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานเพื่อพฒันาคุณาาพการ
เรียนการสอนดว้ยการวจิยั 

2. เป็นการพฒันาวชิาชีพของครู 
3. เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูด้วยการเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการ

ปฏิบติั 
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4. เป็นการส่งเสริม สนบัสนุนความกา้วหนา้ของการวจิยัทางการศึกษา 
ชาตรี  เกิดธรรม (2544, น. 13-14)   ได้กล่าวว่าการวิจยัในชั้นเรียนเป็นการพฒันา

ทางเลือกในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมด้วยตวัของครูผูส้อนเอง มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัเพื่อ
พฒันาคุณาาพการเรียนการสอนให้เกิดผลดีท่ีสุดด้วยตัวของครูเอง ซ่ึงการวิจัยในชั้นเรียนมี
ความส าคญัดงัน้ี 

1. เป็นการพฒันาหลกัสูตรและพฒันาคุณาาพการเรียนการสอนดว้ยการวิจยั โดยการ
น านวตักรรม เทคนิคหรือวิธีการท่ีมีคุณาาพ ผ่านการกระบวนการวิจยัท่ีน่าเช่ือถือไดม้าแลว้มาใช้
แกปั้ญหาในชั้นเรียนโดยตรง อนัจะมีผลใหก้ารจดัการเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงคท่ี์วางไว ้

2. เป็นการพฒันาวชิาชีพครูใหมี้มาตรฐานยิ่งข้ึน และยงัเป็นการแสดงถึงความกา้วหนา้
วชิาการ 

3. เป็นการเผยแพร่ความรู้จากการปฏิบติัจริง อนัจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

4. เป็นการส่งเสริมสนบัสนุนความกา้วหนา้ดา้นการวิจยัทางการศึกษา และสามารถน า
ผลการวจิยัไปใชเ้ป็นผลงานทางวชิาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งใหสู้งข้ึนได ้

5. เป็นการส่งเสริมหรือพฒันาผูเ้รียนไดต้รงตามศกัยาาพของผูเ้รียนแต่ละคน 
พิมพพ์นัธ์  เดชะคุปต์และคณะ (2544, น. 2)  กล่าวถึงความส าคญัของการวิจยัในชั้น

เรียนวา่ การวจิยัในชั้นเรียนเกิดจากแนวคิดพื้นฐานคือ การบูรณาการวธีิการปฏิบติังานกบัการพฒันา
องคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติั โดยมีความส าคญัดงัน้ี 

1. เป็นการพฒันาหลกัสูตรและการปรับปรุงวิธีการปฏิบติังาน เพื่อพฒันาคุณาาพการ
เรียนการสอนดว้ยการวจิยั 

2. เป็นการพฒันาวชิาชีพของครู 
3. เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูด้วยการเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการ

ปฏิบติั 
4. เป็นการส่งเสริมสนบัสนุนความกา้วหนา้ของการวจิยัทางการศึกษา 
สุวมิล  วอ่งวาณิช (2545, น. 1-5) กล่าววา่ การพฒันาโรงเรียนจ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลมา

เป็นฐานในการตัดสินใจ การท าวิจยัในชั้นเรียนเป็นกระบวนการท่ีท าให้ได้ข้อมูลท่ีมีคุณาาพ 
สามารถน าไปใช้ในการวางแผนพฒันาโรงเรียนอย่างถูกทิศทาง ครูจึงเป็นนกัวิจยัในโรงเรียนท่ีมี
บทบาทส าคญัเป็นผูท้  าวิจยัเพื่อน าไปสู่ความรู้ใหม่ๆ ทีมีคุณาาพ และเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการ
พฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นบ่อเกิดของผลผลิตท่ีดีสู่สังคม 
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จากท่ีกล่าวมา จะเห็นว่าการวิจัยในชั้ นเรียนมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณาาพ
การศึกษา ช่วยในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งตรงจุด ครูผูส้อนควรจะมีความรู้เก่ียวกบัการวิจยั เพื่อท่ีจะได้
ใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและช่วยให้ครูมี
การท างานอยา่งเป็นระบบ มีการตดัสินใจท่ีมีคุณาาพ 

2.2.2.2  ประโยชน์ของการวจิยัในชั้นเรียน 
นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวจิยัไวด้งัน้ี 
กาญจนา  วฒัายุ (2544, น. 25-26) กล่าวไวว้่า ครูท่ีสามารถท าวิจยัในชั้นเรียนไดเ้ป็น

ผลดี กบัการพฒันาคุณาาพการเรียนการสอน เพราะคุณค่าหรือผลงานจากการคิดคน้นวตักรรม
การศึกษา ข้ึนมาไดผ้ลนั้นจะก่อประโยชน์ ดงัน้ี 

1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
นกัเรียนในชั้นเรียนมีความรู้ความสามารถหรือมีพื้นฐานแตกต่างกนั บางคนเรียนรู้ได้

ชา้บางคนเรียนรู้ไดเ้ร็ว หากครูใช้วิธีสอนหรือส่ือการสอนอยา่งเดียวกนั นกัเรียนกลุ่มอ่อนอาจตาม
ไม่ทนั ดงันั้นการท่ีครูพยายามวเิคราะห์ หาสาเหตุของปัญหาอยา่งมีหลกัการ แลว้คิดหาวิธีแกปั้ญหา 
โดยคิดคน้ วิธีสอน ส่ือการสอนเพื่อพฒันาการเรียนของนักเรียนกลุ่มอ่อน จะท าให้เกิดผลดีกับ
นกัเรียน ท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

2. ครูมีคุณาาพการสอนท่ีดี 
ครูมีการวางแผนการท างานอย่างมีระบบ เร่ิมตั้งแต่มีการเตรียมการสอนจดัท าแผน    

การสอน เลือกวิธีสอนท่ีเหมาะสม ประเมินผลการท างานเป็นระยะ โดยมีเป้าหมายท่ีชดัเจนวา่จะท า
อะไร กบัใคร เม่ือไหร่ ดว้ยเหตุผลอะไร และท าให้ทราบผลการกระท าว่าบรรลุเป้าหมายเพียงใด   
ไดอ้ย่างไร การวิจยัในชั้นเรียนช่วยให้ครูไดเ้กิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพื่อหาทางแกปั้ญหาได้
อยา่งเหมาะสม    และผลการวจิยัสามารถแสดงให้เห็นคุณาาพการสอนของครู      ให้เห็นวา่เป็นครู
มืออาชีพท่ีพร้อม เขา้สู่ยคุของการปฏิรูปการศึกษาและกา้วสู่การประเมินคุณาาพต่อไป 

3. โรงเรียนมีช่ือเสียง 
โรงเรียนท่ีมีครูคุณาาพสูง นักเรียนย่อมมีคุณาาพด้วย และครูและนักเรียนจะสร้าง

ช่ือเสียงให้โรงเรียนการท่ีครูตอ้งท าวิจยัในชั้นเรียน จะช่วยกระดบัมาตรฐานทางวิชาการให้สูงข้ึน 
เช่น นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ลดปัญหาการติด 0, ร และ มส นกัเรียนเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมจากท่ีครูสอนเพียงอยา่งเดียวมาเป็นการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกปั้ญหาและเกิดการเรียนรู้ 
โดยผ่านส่ือหรือวิธีสอนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถหรือความแตกต่างของนักเรียน การเรียน    
การสอนจึงเป็นไปตามหลกัการท่ียดึนกัเรียนเป็นส าคญั 
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4. สร้างมาตรฐานการศึกษา 
รายงานการวิจยัในชั้นเรียน สามารถส่งขอรับการประเมิน เพื่อขอเล่ือนต าแหน่งทาง

วชิาการ เม่ือมีงานวจิยัท่ีดีเป็นจ านวนมาก จะเป็นเคร่ืองแสดงวา่มาตรฐานการศึกษาใหสู้งข้ึนดว้ย 
สุวิมล  ว่องวาณิช (2544, น. 15) กล่าวว่า การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนเป็นเคร่ืองมือ

ส าคญัช่วยท่ีช่วยในการพฒันาวชิาชีพครู เน่ืองจากใหข้อ้คน้พบท่ีไดม้าจากกระบวนการสืบคน้ท่ีเป็น
ระบบเช่ือถือไดท้  าให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาการเรียนรู้ และครูเกิดการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้
และ    ดว้ยหลกัการส าคญัของการวจิยัปฏิบติัการท่ีเนน้การสะทอ้นผล ท าให้การวิจยัแบบน้ีส่งเสริม
บรรยากาศของการท างานแบบประชาธิปไตยท่ีทุกฝ่ายเกิดการเปล่ียนแปลง ประสบการณ์และ
ยอมรับในขอ้คน้พบร่วมกนั 

สุพกัตร์  พิบูลย์ (2555) กล่าวว่า การวิจยัในชั้นเรียน เป็นหน่ึงในจุดเน้นส าคญัของ
แนวคิด “ห้องเรียนคุณาาพ” ให้ความส าคญักบัการสร้างนวตักรรมท่ีเหมาะสมกบัธรรมชาติของ
ผูเ้รียนหรือเน้ือหาแนวคิด เพื่อยกระดบัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า การวิจยัในชั้นเรียนมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ท าให้
ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเต็มศกัยาาพ อีกทั้งยงัเป็นการพฒันาตนเองของครู ช่วยให้ครูท างานอย่าง    
มีระบบ สามารถใช้กระบวนการวิจยัในการพฒันากระบวนการเรียนการสอนและพฒันาตนเอง       
สู่การเป็นครูมืออาชีพ 

2.2.3  รูปแบบของการวจิยัในชั้นเรียน 
แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและลกัษณะของการวิจยัในชั้นเรียน มีนักการศึกษากล่าวถึง

รูปแบบของการวจิยัในชั้นเรียน ดงัน้ี 
อุทุมพร  จามรมาน (2537, น. 53) กล่าวถึงลกัษณะของการวิจยัในชั้นเรียนวา่เป็นการ

วจิยัในชั้นเรียนของครูจะมุ่งท่ีหอ้งเรียนและโรงเรียนโดยครูเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
นัน่คือการวิจยัของครูเป็นตวักระตุน้ให้ครูเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร
จดัการงานของตนเองมากยิ่งข้ึนนัน่เอง ซ่ึงจะส่งผลต่อนักเรียนโดยตรง การวิจยัของครูนอกจาก    
จะมุ่งปรับปรุงการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนให้กบันักเรียนแล้ว ยงัต้องการให้เกิดการ
ปฏิบัติ (Action)ท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนและห้องเรียน ซ่ึงผลของการปฏิบัติ ดังกล่าวอาจขยาย        
วงกวา้งไปถึงห้องเรียนอ่ืน โรงเรียนอ่ืนในพื้นท่ีเดียวกนัและพื้นท่ีอ่ืนดว้ยก็ได ้เช่น ถา้ครูพบว่าวิธี
แกปั้ญหาความประพฤติของนกัเรียนของตนไดผ้ล ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อวิธีการแกปั้ญหาความ
ประพฤติของนกัเรียนในห้องเรียนอ่ืน รายอ่ืน และอาจส่งผลต่อการสร้างกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง    
ในโรงเรียนประถมศึกษา 
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สุวมิล  วอ่งวาณิช (2544, น. 17-20) ไดส้รุปรูปแบบการวจิยัต่างๆไวด้งัน้ี 
1. รูปแบบการวิจยัปฏิบติัการแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ (Formal and 

Informal Research) 
1.1 การวจิยัแบบเป็นทางการ (Formal  Research) เป็นการวิจยัท่ีมีแบบแผนการวิจยั

เคร่งครัด มีลกัษณะการด าเนินงานและการน าเสนอเหมือนงานวิจยัเชิงวิชาการของนกัวิจยัมืออาชีพ 
นักวิชาการในมหาวิทยาลยัหรือของนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ มีการออกแบบการวิจยัท่ีรัดกุม 
เพื่อใหต้อบค าถามวจิยัไดช้ดัเจนและมีรูปแบบการน าเสนอรายงานผลการวิจยัท่ีก  าหนดชดัเจน ส่วน
ใหญ่จ าแนกเน้ือหาสาระออกเป็น 5 บท 

1.2 การวจิยัแบบไม่เป็นทางการ (Informal  Research) เป็นงานวิจยัท่ีไม่ยึดแบบการ
วจิยัอยา่งเคร่งครัดเหมือนการวจิยัเชิงวชิาการ มุ่งเนน้ตอบค าถามวิจยัมากกวา่การยึดรูปแบบการวิจยั
แบบเป็นทางการ ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจยัครอบคลุมเพียงประเด็นส าคญัท่ีผูว้ิจยัตอ้งการน าเสนอ
งานวจิยัแบบน้ี บางคร้ังพบวา่มีการรายงานผลเพียง 1-2 หนา้ 

2. รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการตามแนวทางคิดของ  แดมนิส และซูเบอร์ สเดอร์ริ 
(Daemmis & Zuber – Sderritt) 

2.1 การวิจยัปฏิบติัการเชิงเทคนิค (Technical Action Research) การวิจยัตาม
รูปแบบน้ีมีเป้าหมายของการวจิยัเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิาาพของการปฏิบติังานโดย
อาศยับุคคลาายนอก (Outsiders) มาช่วยในการท าวิจยัในหน่วยงานของผูป้ฏิบติัการ (ครู) จะอยู่
าายใตก้ารควบคุมก ากบัของนกัวิจยัาายนอก บุคคลาายนอกเล่นบทของผูว้ิจยัหลกัโดยท่ีครูไม่ค่อย
มีบทบาทในการน าเสนอความคิดวิธีการต่างๆ ท่ีใชใ้นการวิจยัมาจากความคิดของนกัวิจยัาายนอก
เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเนน้เทคนิคการท าวจิยัท่ีตอบค าถามวจิยัท่ีรัดกุม ขอ้คน้พบท่ีไดอ้าจใชไ้ม่ไดก้บัการ
ปฏิบติัจริง 

2.2 การวจิยัเชิงปฏิบติัการเชิงปฏิบติัจริง (Practical Action Research) เป็นการวิจยัท่ี
มีนกัวจิยัาายนอกแสดงบทบาทของหนา้ท่ีปรึกษาดา้นกระบวนการท างาน มีเป้าหมายของการวิจยัท่ี
มากกวา่แบบแรก คือ นอกจากช่วยปรับปรุงประสิทธิผลการท างานแลว้ ยงัมุ่งสร้างความเขา้ใจและ
พฒันาปรับปรุงการท างานของตนเอง ดงันั้น ครูซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัในโรงเรียนมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้
กระบวนการวิจยัและมีส่วนในการเสนอความคิดในประเด็นปัญหาวิจยัท่ีมาจากการปฏิบติัจริงและ
สามารถน าผลวจิยัไปใชไ้ด ้

2.3 การวิจยัปฏิบติัการเชิงวิพากษ์/อิสระ(Critical/Emancipatory Action Research) 
เป็นการวิจยัท่ีมีการท างานร่วมกนัระหวา่งนกัวิจยัาายนอกและผูป้ฏิบติังานในหน่วยงาน เป้าหมาย
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ของการวิจยัเพิ่มเติมจากการวิจยัปฏิบติัการแบบท่ี 1 และ 2 คือ นอกจากพฒันาประสิทธิผลการ
ท างาน การส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจในการพฒันาปรับปรุงการท างานแก่ผูป้ฏิบติัแลว้ ยงัตอ้งการ
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบการท างานท่ีเป็นอยู่ในองค์กรให้ดีกวา่เดิม แมจ้ะมีบุคคลาายนอก
ร่วมอยูแ่ต่ทุกคนต่างมีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกนั จะไม่มีผูแ้สดงบทบาทเป็น
ท่ีปรึกษาการวิจยัเหมือนแบบท่ีสอง การวิจยัแบบน้ีเปิดโอกาสให้เกิดการพฒันาความสามารถดา้น
การวจิยัแก่ผูป้ฏิบติัและนกัวจิยั จะเป็นอิสระจากความรู้กฎเกณฑแ์ละพนัธนาการทางความคิดเดิม 

อนงค์พร สถิตาาศีกุล (2544, น. 63-64) ได้เสนอรูปแบบของการวิจยัในชั้นเรียนมี 
 5 รูปแบบดงัน้ี 

1. การวจิยัส ารวจ เป็นการศึกษาลกัษณะความเป็นจริง ตามสาาพจริงในเร่ืองต่างๆ เพื่อ
รวบรวมขอ้มูลและรายงานลกัษณะท่ีมีอยูใ่นสถานการณ์นั้นๆ เช่น ส ารวจปัญหาการเรียนการสอน 
ส ารวจการใชห้ลกัสูตรเป็นตน้ 

2. การวิจยัหาความสัมพนัธ์เป็นการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ตั้งแต่ 
2 ตวัข้ึนไปว่ามีความสัมพนัธ์หรือไม่ มีอิทธิพลต่อกนัหรือไม่ เช่น ศึกษาวิธีการสอนของครูกับ     
ผลการเรียนของนกัเรียน 

3. การวจิยัเปรียบเทียบ เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระหวา่งตวัแปรตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป
วา่ความแตกต่างกนัหรือไม่ เช่น ศึกษาเปรียบเทียบนกัเรียนท่ีเรียนดว้ย ชุดการสอนอ่านจบัใจความ
าาษาองักฤษ วา่มีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความาาษาองักฤษระหวา่งคะแนนก่อนเรียนกบัหลงั
เรียนแตกต่างกนัหรือไม่ เป็นตน้ 

4. การวิจัยทดลอง มี 2 ประเาทคือ การทดลองในสนามกับการทดลองในสาาพ
ธรรมชาติ เ ช่น ทดลองกับนักเรียนขณะท่ีนักเรียนอยู่ในห้องเรียนปกติ และการทดลอง                   
ในหอ้งปฏิบติัการ ซ่ึงสามารถจดัและควบคุมตวัแปรต่างๆไดต้ามตอ้งการ 

5. การวิจยัทดลองและพฒันา เป็นการศึกษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลงาน ท่ีตอ้ง
พฒันา มีการสร้างผลงานบนรากฐานของผลการวิจยั น าผลงานท่ีสร้างข้ึนไปทดลองาาคสนามท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัท่ีน าไปใชจ้ริง และมีการแกไ้ขผลงานเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องจากท่ีไดพ้บในการ
ทดลองาาคสนาม จนกระทัง่ผลงานท่ีสร้างข้ึนบรรลุจุดประสงคเ์ชิงประพฤติกรรมท่ีก าหนดไว ้  

2.2.2.4  กระบวนการและขั้นตอนในการวจิยัในชั้นเรียน  
นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงกระบวนการและขั้นตอนในการวจิยั ไวด้งัน้ี 
อุทุมพร  จามรมาน (2544, น. 40-49) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของการท าวิจยัในชั้นเรียนไว ้

10 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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1. การระบุปัญหาแทท่ี้จะตอ้งวจิยัและการหาสาเหตุของปัญหา 
2. การก าหนดปัญหาและสาเหตุท่ีครูสามารถท าเองได ้
3. การระบุค าตอบท่ีคาดหวงั 
4. การก าหนดช่ือเร่ืองและวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
5. การระบุแนวทางท่ีจะแกไ้ขอยา่งละเอียด ซ่ึงเป็นแนวทางแกไ้ขไม่ใช่วิธีสอนแต่เป็น

วธีิแกปั้ญหาและสาเหตุท่ีชดัเจน 
6. การลงมือแกไ้ขนกัเรียนบางคนในขณะเดียวกนัก็สอนนกัเรียนกลุ่มใหญ่ดว้ย 
7. การสังเกต สอบถามนกัเรียนท่ีเป็นปัญหาและจดบนัทึกวิธีการและผลการแกไ้ขเป็น

ระยะๆ 
8. สรุปผลการแกไ้ขวา่ดีข้ึนอยา่งไร อะไรเป็นตวัช้ีวา่ไดผ้ล 
9. จดัท ารายงานวจิยัในชั้นเรียนเร่ืองท่ี 1 
10.  การเตรียมวิจยัในชั้นเรียนเร่ืองท่ี 2 ซ่ึงอาจเป็นนกัเรียนกลุ่มเดิม (คนเดิม) แต่เป็น

เร่ืองใหม่หรือระบุปัญหาสาเหตุใหม่ หรือปัญหาสาเหตุเดิมวิธีแต่วิธีแกใ้หม่ของนักเรียนคนใหม่ 
(กลุ่มใหม่) 

จุฑามาศ  เจริญธรรม (2544, น. 27-54) ไดก้  าหนดกระบวนการวิจยัในชั้นเรียนไวเ้ป็น
ส าคญั 5 ขั้นตอนดงัน้ี คือ 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาและวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
เพื่อคน้พบคุณลกัษณะท่ีเป็นจุดเด่น จุดดอ้ยในศกัยาาพของผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนั

ระหว่างบุคคลในชั้นเรียนทุกคนแล้ว น าข้อค้นพบท่ีได้มาจ าแนกจดักลุ่มท่ีมีปัญหาและกลุ่มท่ี
ตอ้งการพฒันาทั้งด้านคุณาาพทางการเรียนรู้ สุขาาพอนามยัหรือพฤติกรรมของผูเ้รียนโดยใช้
เคร่ืองมือในการศึกษาท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา 

ขั้นท่ี 2 ก าหนดปัญหาหรือส่ิงท่ีตอ้งการพฒันา 
เม่ือครูผูส้อนไดข้อ้คน้พบจากการวเิคราะห์ผูเ้รียนในขั้นท่ี 1 แลว้ จึงน าขอ้คน้พบท่ีไดม้า

จ าแนกว่าเป็นปัญหาหรือต้องการจะพฒันาผูเ้รียนให้สู่ความเป็นเลิศทั้งด้านพฤติกรรมและการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

ขั้นท่ี 3 หาแนวทางแกปั้ญหาและพฒันา 
จากขั้นท่ี 2 เม่ือวิเคราะห์ปัญหาหรือส่ิงท่ีต้องการพฒันาจากหัวเร่ืองท่ีเลือกได้แล้ว

ขั้นตอนน้ีส าคญัมากท่ีครูผูว้ิจยัจะตอ้งใช้วิธีการแห่งปัญญา อริยสัจ เพื่อแสวงหาวิธีการแกไ้ขและ
พฒันาผูเ้รียน ซ่ึงเราเรียกว่านวตักรรม (Innovation) หมายถึง การเปล่ียนแปลงให้ดีข้ึน ซ่ึงอาจเป็น
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แนวคิดใหม่ๆเทคนิควิธีการใหม่ๆ ส่ือใหม่ๆ ท่ีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในการปฏิบติังานเพื่อ
แกไ้ขปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิาาพและประสิทธิผล แบ่งเป็น 2 ประเาท คือ 

1. แนวคิด เทคนิค วิธีการ ยุทธศาสตร์หรือรูปแบบวิธีสอนใหม่ๆท่ีครูผูว้ิจยัคิดค้น
เสาะแสวงหา โดยการสร้างข้ึนใหม่หรือน ามาจากท่ีมีอยูแ่ลว้หรือท่ีมีผูท้ดลองใชแ้ลว้เกิดผลส าเร็จ 
น ามาแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียน เช่น การใหค้วามรักความเมตตา การช่วยเหลือ การช้ีแจงแนะน า
เป็นท่ีปรึกษา การใชปิ้ยวาจาบ าบดั การก าหนดยทุธศาสตร์ต่างๆ การใชเ้สียงการลงบ าบดั วิธีสอน
แบบ Walk rally  วิธีสอนแบบเรียนปนเล่น  ตลอดจนการจดักิจกรรมเพื่อสร้างพฤติกรรมและ   
การปรับพฤติกรรม ฯลฯ 

2. ส่ือวสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลยแีละเอกสารต่างๆซ่ึงหมายถึง เคร่ืองมือท่ีจะช่วยในการ
แกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียนให้เต็มศกัยาาพได้แก่ แบบฝึกทกัษะ ชุดฝึกกิจกรรมต่างๆ บทเรียน
ส าเร็จรูป วีดีทศัน์ สไลด์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เกม เพลง คู่มือหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
โสตทศันูปกรณ์ เอกสารส่ิงพิมพต่์างๆเป็นตน้ 

ขั้นท่ี 4 ด าเนินการแกปั้ญหาและพฒันา 
เม่ือสร้างนวตักรรมและหาคุณาาพและประสิทธิาาพของนวตักรรม ครูผูว้ิจยัจะตอ้ง

ก าหนดว่าจะด าเนินการแกไ้ขหรือพฒันานักเรียนด้านใด ซ่ึงอาจก าหนดเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม   
รายหอ้งเรียนตามสาาพปัญหาและความตอ้งการท่ีก าหนดไวใ้นขั้นท่ี 2 หลงัจากนั้นจึงน านวตักรรม
ท่ีสร้างข้ึนในขั้นท่ี 3 มาจดัล าดบัขั้นตอน (วางแผน) จะท าอยา่งไร กบัใคร ท่ีไหน เม่ือไร (ระยะเวลา
อาจแตกต่างกนั) ตั้งแต่ตน้จนจบ แลว้เร่ิมด าเนินการ (ปฏิบติัการ) แกไ้ขหรือพฒันา 

ขั้นท่ี 5 สรุปรายงานผล 
เป็นขั้นตอนสรุปผลการด าเนินการตั้ งแต่ต้นจนส้ินสุดกระบวนการพฒันาผลเป็น

อย่างไร ไดผ้ลหรือไม่ไดผ้ล การสรุปผลเพื่อประเมินว่านวตักรรมท่ีคิดคน้ข้ึนเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พฒันาผูเ้รียนนั้นใชไ้ดผ้ลจริงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ ซ่ึงการสรุปผลข้ึนอยูก่บัรูปแบบการ
ใชน้วตักรรมจากขั้นตอนท่ี 5 ขั้น ดงักล่าว ผูว้ิจยัไดน้ ามาขยายกิจกรรมยอ่ยๆส าหรับการฝึกปฏิบติั
มองาาพตลอดแนวไดช้ดัเจน 

จากกระบวนการและขั้นตอนของการวจิยัในชั้นเรียน ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นวา่การท า
วิจัยในชั้นเรียนเป็นการมุ่งแสวงหาค าตอบ พฒันานวตักรรมควบคู่ไปกับการน าค าตอบหรือ
นวตักรรมนั้นไปใช้แก้ปัญหาท่ีครูก าลังประสบอยู่ซ่ึงเป็นวงจรต่อเน่ืองไม่ส้ินสุด จึงสรุปได้ว่า
กระบวนการและขั้นตอนของการวิจยัในชั้นเรียนเป็นการพฒันากระบวนการเรียนการสอนและ
กระบวนการแกปั้ญหาของครู ซ่ึงน าไปสู่การวางแผนพฒันาคุณาาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 
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2.3  การส่งเสริมการด าเนินงานวจัิยในช้ันเรียน 

จากศึกษาแนวทางการวิจยัและส่งเสริมการวิจยัทางการศึกษาปี 2554 – 2556 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2554, น. 16-31)  สามารถรวบรวมสรุป    แนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน และ
น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  ดงัน้ี 

1. นโยบายและแผนส่งเสริมการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน 
2. การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน 
3. การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน 
4. การสร้างแรงจูงใจในการท าวจิยัในชั้นเรียน 
5. การก ากบัติดตามการด าเนินงานวจิยัอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
6. การเผยแพร่ผลงานวจิยั 

2.3.1  นโยบายและแผนส่งเสริมการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน 
นักการศึกษาได้กล่าวถึงนโยบายและแผนส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน        

ไวด้งัน้ี 
Cory (1951, p. 258)  ไดใ้ห้ความหมายของการส่งเสริมไวว้่า การส่งเสริมคือ การ

ช่วยเหลือ และให้ค  าแนะน า กิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ความเจริญก้าวหน้า ความ
เขา้ใจ ความร่วมมือ การฝึกปฏิบติัรวมทั้งการกระตุน้ การปรับปรุงการท างานและปรับปรุงตนเอง
ใหดี้ยิง่ข้ึน 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554, น. 3-31) ไดก้  าหนดนโยบายใน
การวจิยัและส่งเสริมการวจิยัเป็นกรอบแนวคิดและทิศทางการด าเนินงานวจิยั ไวด้งัน้ี  

1. ให้หน่วยงานในสังกดัด าเนินงานวิจยั และพฒันานวตักรรมการศึกษาท่ีน ามาใช้ใน
การแกปั้ญหาและพฒันาคุณาาพการเรียนการสอน และเพิ่มประสิทธิาาพการบริหารจดัการ 

2. ส่งเสริมการสร้างนกัวจิยัใหม่และพฒันาเครือข่ายวิจยั พี่เล้ียงนกัวิจยัแบบมีส่วนร่วม
จากหน่วยงาน องคก์รต่างๆ และสามารถน าผลวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัอยา่งเป็นรูปธรรม 

3. ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการศึกษาวิจัยร่วมกันเพื่อการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวการปฏิรูปการศึกษาใหส้ าเร็จ 
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4. สนบัสนุนการศึกษาสาาพการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง
ไปและรูปแบบวกีารจดัการศึกษา ท่ีรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

5. ส่งเสริมใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษารูปแบบการบริหารจดัการสถานศึกษา
ท่ีมีประสิทธิาาพ 

นอกจากน้ียงัระบุตวัช้ีวดัความส าเร็จการส่งเสริมการวิจยั ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา/
ระดบัสถานศึกษา ไวด้งัน้ี 

1. บุคลากรในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบติังานในความ
รับผดิชอบ โดยใชก้ระบวนการวิจยัอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง 

2. บุคลากรในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น าผลการวิจยัไปใช้
ในการพฒันางานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเครือข่ายการวจิยัท่ีมีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และร่วมพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 
4. ประสิทธิาาพการบริหารจดัการศึกษาเป็นระบบ 
5. นกัเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
แนวทางบริหารจัดการงานวิจัยให้ประสบผลส าเ ร็จ ในทางปฏิบัติส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดไวด้งัน้ี 
1. จดัใหมี้หน่วยงานและผูรั้บผดิชอบงานวจิยั 
2. ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และแผนการด าเนินงานวจิยั 
3. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการด าเนินงานวจิยั 
4. จดัใหมี้งบประมาณสนบัสนุนการท าวจิยั 
5. สร้างและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวจิยั 
6. จดัใหมี้คลินิกวจิยั โดยมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัเป็นท่ีปรึกษา และร่วมคิดร่วมท ากบั

นกัวจิยัทุกระดบั 
7. ปรับกระบวนทศัน์ดา้นการวจิยัและการบริโาคงานวจิยั 
8. สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท างานวจิยั 
9. สร้างความเขม้แขง้ใหก้บันกัวจิยั 
10. สร้างนกัวจิยัเพิ่มข้ึน 
11. ส่งเสริมบุคลากรใหป้ฏิบติังานปกติ โดยใชก้ระบวนการวจิยั 
12. ส่งเสริมการน าผลการวจิยัไปใชใ้นการแกปั้ญหา/พฒันางาน 
13. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวจิยั 
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14. สร้างเครือข่ายงานวจิยัทั้งหน่วยงานาาครัฐและเอกชน 
15. จดัระบบก ากบั ติดตาม การด าเนินวจิยัอยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ือง 
16. สร้างแรงจูงใจในการท าวจิยั ขวญัและก าลงัใจ 
17. สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการงานวจิยั 
สรุปไดว้่า นโยบายและแผนการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนเป็นกรอบแนวคิดและทิศ

ทางการด าเนินงาน การบริหารจดัการเก่ียวกบังานวจิยัใหป้ระสบผลส าเร็จ  
2.3.2  การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน 

นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึง การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียนไวด้งัน้ี 
ปราณี นุ่นนอ้ย (2540, น. 1) กล่าววา่ ในการจดัการเรียนการสอนครูผูส้อนเป็นบุคคลท่ี

อยู่ใกล้ชิดกบัผูเ้รียนมากท่ีสุดย่อมมีการรับรู้เขา้ใจถึงสาาพปัญหาของการจดัการเรียนการสอน
รวมทั้งสาาพปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนของตนเองมากกวา่ผูอ่ื้น ซ่ึงแนวคิดท่ีสนบัสนุนใหค้รู
มีบทบาทในฐานะนักวิจยั (Teacher as Researcher) ท่ีท าให้ครูเขา้ใจปัญหาและแนวทางในการ
พฒันาคุณาาพการจดัการเรียนการสอนไดดี้ข้ึน 

ทศันา  แสวงศกัด์ิ (2543, น. 73) กล่าวว่า การวิจยัในชั้นเรียนมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน เพราะครูผูส้อนสามารถน าผลการวิจยัท่ีได้มาใชเ้พื่อพฒันาการ
เรียนการสอนให้ประสบผลส าเร็จและใชเ้ป็นผลงานทางวิชาการเพื่อขอเล่ือนต าแหน่งและสงเสริม
ครูนกัวจิยัสู่การเป็นครูมืออาชีพต่อไป 

สรุปได้ว่า การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนให้กบับุคลากรใน
โรงเรียนนั้นเป็นส่ิงส าคญัและมีประโยชน์ต่อกระบวนการจดัการเรียนการสอน นอกจากน้ียงั
เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานและการประกนัคุณาาพ ซ่ึงเม่ือปัญหาต่างๆ ถูกแกไ้ขไปผูส้อนก็สามารถสอน
ไดอ้ย่างเต็มท่ี ผูเ้รียนก็เรียนอย่างมีความสุข กระบวนการเรียนรู้ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนก็จะเกิดการ
เรียนรู้ท่ีมีคุณาาพตามมาตรฐานการศึกษา การน าผลการวิจยัไปช่วยในการเรียนการสอนจะท าให้
ผูเ้รียนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

2.3.3  การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน 
นกัการศึกษาได้กล่าวถึง การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการวิจยัในชั้น

เรียนไวด้งัน้ี 
นวลจิตต ์  เชาวกีรติพงศ์และคณะ (2545, น. 36 ) กล่าวว่า ผูบ้ริหารเป็นผูมี้บทบาท

ส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะท าให้การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัในการศึกษาประสบความส าเร็จ
ส่งผลต่อคุณาาพของผูเ้รียนให้เป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ นอกจากน้ีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน
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เป็นส าคญัยงัช่วยปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งใหก้บัผูเ้รียน เก่ียวกบัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การพึ่งพา
ตนเอง การใฝ่รู้อยูเ่สมอ การเห็นความส าคญัของาูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ความเสมอาาค การเคารพกฎหมาย ความรู้สากล ประชาธิปไตย ศิลปวฒันธรรม
ของชาติ และการเห็นความส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง   ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้ง
ปรับเปล่ียนวสิัยทศัน์เก่ียวกบัการบริหารจดัการแบบเดิมท่ีเคยใช ้เพื่อตอบรับกบักระบวนการเรียนรู้
ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ การบริหารจดัการท่ีเน้นบุคคลเป็นส าคญั ซ่ึงค านึงถึ งความตอ้งการ 
ความแตกต่าง ความสนใจ ความเอ้ืออาทร ความตอ้งการมีส่วนร่วม ของบุคลากรทุกคน วิสัยทศัน์น้ี
จะส่งผล ให้ผูบ้ริหารปรับพฤติกรรมการบริหารให้เป็นแบบอย่างแก่ครู ซ่ึงจะถ่ายโอนไปถึง
พฤติกรรมการเรียนการสอน ของครูท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  และบทบาทของผูบ้ริหารท่ีเอ้ือต่อ
บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีดงัน้ี 

1.  การพฒันาหลกัสูตร  ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรให้เป็นหลกัสูตรท่ีทนัสมยั 
สอดคลอ้งกบัสาาพปัจจุบนั และเป็น หลกัสูตรบูรณาการ แมว้า่หลกัสูตรยงัคงแบ่งเป็นรายวิชา หรือ
กลุ่มวิชา มีตารางเรียนเป็นกรอบควบคุมเวลา ค่อนขา้งเคร่งครัด ไม่ยืดหยุน่ แต่ในอนาคตโรงเรียน
จะมีอิสระในการบริหารงานวิชาการ จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร ท่ีจะวางแผนการเปล่ียนแปลงและ
พฒันาหลกัสูตรให้เป็นหลักสูตรท่ีแท้จริงของท้องถ่ินให้ได้ หลกัสูตรบูรณาการ เป็นหลักสูตร      
ซ่ึงเหมาะสมกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ทั้งน้ีเพราะผูเ้รียนจะเรียนรู้ดว้ย 
ตนเองจากกิจกรรมหลากหลาย ซ่ึงครูในฐานะผูอ้  านวยความสะดวกเป็นผูจ้ดัให้ ดงันั้นการสะทอ้น
องคค์วามรู้ ความคิด ความรู้สึก จากการท่ีไดป้ฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียนจะมีลกัษณะหลากหลายและ
เป็นองค์ความรู้รวมจาก หลายวิชา หลกัสูตรบูรณาการจึงเป็นหลกัสูตรท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้    
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2.  การจดัหาแหล่งการเรียนรู้ เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัตอ้ง
ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล จึง จ  าเป็นตอ้งมีกิจกรรมท่ีหลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนรู้
ตามความสนใจ แหล่งการเรียนรู้ เช่น หอ้งสมุด หอ้งคอมพิวเตอร์ เรือนเพาะช า สวนหยอ่ม ห้องจริย
ศึกษา ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพลศึกษา ห้องพยาบาล ห้องครัว เป็นตน้ แหล่งการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาน้ี 
มีอยู่ในสถานศึกษาตามปกติอยู่แลว้ หากผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารจดัการแหล่ง       การเรียนรู้
เหล่าน้ีให้เป็นระบบ วางแผนการใช้แหล่งการเรียนรู้ จดัตั้งบุคลากรรับผิดชอบดูแล มีการควบคุม
ก ากับและติดตามประเมินผลการใช้แหล่งการเรียนรู้ รวมทั้ งแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ใหม่ท่ี
สอดคล้องกบั ความตอ้งการของผูเ้รียนและความตอ้งการของครูในฐานะผูอ้  านวยความสะดวก     
ใหเ้กิดการเรียนรู้ จะท าใหก้าร จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมีประสิทธิาาพยิง่ข้ึน 
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3.  การวิจยัในชั้นเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการวิจยั  
ในชั้นเรียน เพื่อพฒันาการเรียนการสอนของครูให้ก้าวหน้ายิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัด         
การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั จะมีปัญหาวิจยัมากมายท่ีทา้ทายความสามารถของครูในการ
คน้พบองค์ความรู้ใหม่ เพื่อน ามาใช้ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนต่อไป ผูบ้ริหารอาจเชิญ
วทิยากร  ท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียนมาใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ ให้ครูมีโอกาส ท างาน
วิจยัในชั้นเรียนดว้ยตนเอง และน าผลการวิจยัไปใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนไดอ้ย่าง
แทจ้ริง อย่างไรก็ตามควรปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อการวิจยัว่า การวิจยัไม่ใช่เร่ืองยาก ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
สถิติชั้นสูงท่ียุ่งยาก ซับซ้อนก็สามารถท าได้ นับเป็นส่ิงหน่ึงท่ีผูบ้ริหารควรให้ความสนใจและ
ส่ือสารใหบุ้คลากรไดเ้ขา้ใจตรงกนัใน เบ้ืองตน้ก่อน 

4.  การจดัหาส่ือ วสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ผูบ้ริหารควรจดัหาส่ือ วสัดุ
อุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ไวใ้ห้พร้อมส าหรับบริการแก่ครู จดัระบบการผลิต การยืม 
การเก็บรักษา การซ่อมแซมใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ รวมทั้งควรส ารวจความตอ้งการใช ้ส่ือวสัดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ ส าหรับการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล เบ้ืองตน้
ในการวางแผนด าเนินการต่อไป 

5.  การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนงบประมาณนบัวา่เป็นหวัใจส าคญัของการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้ง จดัสรรงบประมาณส าหรับจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 

สรุปได้ว่า การจัดหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนเป็น          
ส่ิงจ าเป็น เพราะแหล่งการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและความตอ้งการของครู
ในฐานะผูอ้  านวยความสะดวกก่อให้เกิดการเรียนรู้ ท าให้การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั   
มีประสิทธิาาพยิง่ข้ึน 

2.3.4   การสร้างแรงจูงใจในการท าวจิยัในชั้นเรียน 
นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึง การสร้างแรงจูงใจการวจิยัในชั้นเรียน  ไวด้งัน้ี 
บญัชา  อ๋ึงสกุล (2545, น. 18) กล่าววา่ ในการส่งเสริมการท าวิจยัในโรงเรียนผูบ้ริหาร

จะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือให้ครูไดมี้การศึกษาคน้ควา้ดา้นการวิจยั เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ 
และสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาและแกปั้ญหาท่ีเป็นอุปสรรค ต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้
อยา่งมีประสิทธิาาพ 

ธีระ  รุญเจริญ (2546, น. 1) กล่าววา่ งานวิจยัในชั้นเรียน เป็นปัจจยัเก้ือหนุนปัจจยัหน่ึง     
ท่ีจะส่งผลให้การจดัการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จ จึงถือเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือ
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ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญัในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูท าการวิจยัในชั้นเรียน
เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

สรุปไดว้่า ผูบ้ริหารมีบทบาทหนา้ท่ีในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อ
ส่งให้การเรียนการสอนมีคุณาาพ และน าโรงเรียนบรรลุความส าเร็จตามาารกิจและบทบาทหนา้ท่ี
ของโรงเรียน อาจสร้างกลยุทธ์จูงใจโดยน าผลงานวิจยัในชั้นเรียนมาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณา
ความดีความชอบ การยกระดบัวิทยฐานะครู รวมทั้งการส่งเสริมให้ครูเป็นผูน้ าทางวิชาการทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

2.3.5   การก ากบัติดตามการด าเนินงานวจิยัอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึง การก ากบัติดตามการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน  ไวด้งัน้ี 
ธีระ  รุญเจริญ (2546, น. 1) กล่าววา่ การก ากบัติดตามการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนถือ

ไดว้่าเป็นหน้าท่ีโดยตรงของผูบ้ริหารโรงเรียน เพราะผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผูน้ า
องคก์ร   มีอ านาจตามต าแหน่งท่ีไดรั้บอยา่งเป็นทางการและตอ้งใช้อ านาจนั้นเพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารโดยตอ้งท าหนา้ท่ีประสานให้สมาชิกในกลุ่มอยูด่ว้ยกนัอยา่ง
สามคัคี รับผิดชอบต่อเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของกลุ่มหรือองค์การ อ านวยความสะดวกและ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ใหเ้กิดแก่กลุ่มเพื่อใหท้  างานไดบ้รรลุเป้าหมาย และเน่ืองจากผูบ้ริหารโรงเรียนเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดในโรงเรียน มีอ านาจใจการตดัสินใจและปฏิบติังานเป็นไปตามความมุ่งหมาย
ของการศึกษา เป็นผูป้ระสานงานในโรงเรียน อีกทั้งเป็นกลไกส าคญัในการก ากบัติดตาม และนิเทศ
การปฏิบติังานของครูในโรงเรียน เป็นผูท่ี้มีบทบาทและมีความส าคญัยิ่งต่อการด าเนินงาน ในฐานะ
ท่ีเป็นผูค้วบคุมบงัคบับญัชาและริเร่ิมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผูน้ า
นโยบายโครงการต่างๆไปสู่การปฏิบติัและเป็นผูช้ี้น าความส าเร็จของโรงเรียน ถา้ผูบ้ริหารโรงเรียน
มีคุณลกัษณะและมีความสามารถท่ีเหมาะสมก็ไดรั้บความร่วมมือ ร่วมใจจากผูร่้วมงานการบริหาร  
ก็ยอ่มประสบผลส าเร็จ 

2.3.6   การเผยแพร่ผลงานวจิยั 
นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึง การเผยแพร่ผลงานงานวจิยัในชั้นเรียน  ไวด้งัน้ี 
ผูบ้ริหารมืออาชีพใหค้วามส าคญักบัการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  งานดา้นเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารของโรงเรียนใหชุ้มชนและสาธารณชนทราบ โดยวธีิการท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างความเขา้ใจ
ซ่ึงกนัและกนัและสร้างการมีส่วนร่วมเพิ่มข้ึน เช่น  

1. จดักิจกรรมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยในวนันิทรรศการของโรงเรียน   
จดัท าฐานขอ้มูลการใชป้ระโยชน์จากนวตักรรมและงานวจิยั   
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2. มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปยงัผูเ้ก่ียวข้องทั้ ง
าายในและาายนอก   

3. มีระบบและกลไกการสนบัสนุนความร่วมมือระหวา่งครูผูว้ิจยักบัองคก์าราายนอก
สถาบนัเพื่อการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์  

4. น าผลงานวจิยัและนวตักรรมไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
 

2.4   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.4.1  งานวจิยัในประเทศ 

ชาญยุทธ  นาเจริญ (2545) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการศึกษาสาาพปัญหาและความตอ้งการ
ในการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดับุรีรัมย์
พบว่า ครูผูส้อนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสาาพปัญหาในการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน ทั้งโดยรวม
และรายขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงไปหาต ่าดงัน้ี ดา้นความรู้และ
ทกัษะในการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน ด้านปัจจยัเก้ือหนุนในการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน ทั้ง
โดยรวมและเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัดีมาก โดยเรียงขอ้ท่ีมีความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
งบประมาณสนบัสนุนในการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน การให้ขวญัและก าลงัใจในการด าเนินการ
วิจยัในชั้นเรียนจากผูบ้งัคบับญัชา และการมีท่ีปรึกษาในการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน ส่วนขอ้ท่ีมี
ความตอ้งการน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ การก าหนดงานการวิจยัในชั้นเรียน ให้เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐาน
วชิาชีพครู สาาพปัญหาในการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 5 ล าดบั 
ไดแ้ก่ 1) ครูผูส้อนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ แนวทางการวิจยัในชั้นเรียนและคิดวา่เป็นเร่ืองยากจึง
ไม่ท าการวิจยั ครูไม่มีงบประมาณท่ีเพียงพอในการท าวิจยัในชั้นเรียน ครูไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะท า
การวจิยัในชั้นเรียน เน่ืองจากมีงานทั้งการสอนและงานพิเศษอ่ืนๆมาก ครูขาดตวัอยา่งท่ีหลากหลาย 
ส าหรับเป็นแนวทางในการวิจยัในชั้นเรียน และขาดแหล่งความรู้ในการคน้ควา้เพื่อท าการวิจยัใน
ชั้นเรียน ความตอ้งการในการด าเนินการ ควรจดัการอบรมสัมมนาดา้นการวิจยัในชั้นเรียนให้แก่ครู
อยา่งต่อเน่ืองและอยา่งเป็นรูปธรรม ควรจดัสรรงบประมาณช่วยเหลือแก่ครูท่ีท าการวิจยัในชั้นเรียน
อยา่งเพียงพอ ควรแต่งตั้งหรือจดัหาท่ีปรึกษาหรือผูช้  านาญการดา้นการวิจยัในชั้นเรียน เพื่อให้ครูท่ี
สนใจจะท าการวจิยัในชั้นเรียนไดมี้ท่ีพึ่งในคราวมีปัญหาเม่ือท าการวิจยัในชั้นเรียน ทางราชการควร
จดัหาเอกสารความรู้ดา้นการวิจยัในชั้นเรียนต่างๆให้แก่ครูเพื่อน าไปศึกษาหาความรู้ส าหรับท าการ

วจิยัในชั้นเรียนและควรมีการประกาศเกียรติคุณผูท้  าวจิยัในชั้นเรียนหรือประชาสัมพนัธ์ผลงานการ
วจิยัในชั้นเรียนใหบุ้คคลทัว่ไปไดรั้บทราบ 
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วิรุฬพร  แกว้กลา้ (2545) ไดศึ้กษาบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมการวิจยัในชั้น
เรียนตามทศันะของผูบ้ริหารและอาจารย ์สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กลุ่ม
าาคเหนือ พบวา่ ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในหารกระตุน้และส่งเสริมให้ครูผูส้อนท าวิจยัใน
ชั้นเรียนให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิาาพ ทั้งน้ีผูบ้ริหารจะตอ้งทราบทิศทางการส่งเสริม
การวจิยัมรชั้นเรียนเป็นอยา่งดี เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานการวชิยัเรียนอยา่งแทจ้ริง 

กลัยา  สุบรรณาจ (2546) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของครูต่อการด าเนินงานส่งเสริมการ
วิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัสุรินทร์ พบว่า ผูบ้ริหารตอ้งให้การ
สนบัสนุน ใหค้วามส าคญัต่องานวิจยัในชั้นเรียน ส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จ จดัสรรงบประมาณให้
ความยอมรับนบัถือแก่ครู ส่งเสริมความกา้วหน้าในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน วางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานและสนบัสนุนเผยแพร่งานวจิยัในชั้นเรียน 

ธนิดา  ธนะสีรังกลู (2546) ไดท้  าการวิจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหากบัความตอ้งการ
ในการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดับุรีรัมย์
พบวา่ ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อปัญหาในการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงไปหาต ่า ดงัน้ี ดา้นการสนบัสนุนการวิจยั ดา้นความรู้เก่ียวกบั
การวิจยัและด้านด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน ความตอ้งการในการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนทั้ง
โดยรวมและเป็นรายดา้น อยู่ในระดบัมาก  โดยเรียงจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงไปต ่าดงัน้ี ดา้นความรู้
เก่ียวกบัการวจิยั ดา้นการสนบัสนุนการวจิยั ดา้นการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนและดา้นคุณลกัษณะ
ของนกัวิจยั ปัญหากบัความตอ้งการในการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนโดยาาพรวมมี
ความสัมพนัธ์กนัในทางบวก 

ตอ้งจิตร โสมะาีร์ (2546) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมการ
วิจยัในชั้นเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตการศึกษา 5 ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนมี
บทบาทในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน ทั้ง 5 ดา้น 1) บทบาทในการส่งเสริมให้ครูมีความรู้
เก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนด าเนินการส่งเสริมมากท่ีสุด คือ ส่งเสริมให้ครูเขา้รับการอบรมการวิจยั
ในชั้นเรียน        2) บทบาทในการส่งเสริมใหค้รูท าวจิยัในชั้นเรียนด าเนินการส่งเสริมสูงสุด คือ การ
สร้างความตระหนกัใหค้รูเห็นคุณค่าการวจิยัในชั้นเรียนดว้ยการให้ความรู้แก่ครู สนบัสนุนให้ครูใช้
ผลการวิจยัในชั้นเรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอน 3) บทบาทในการส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจยั
ไปใชเ้พื่อพฒันาการเรียนการสอนสูงสุดคือ การสนบัสนุนใหค้รูมีการวางแผนแกปั้ญหาร่วมกนัดว้ย
การให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกนั  4) บทบาทในการส่งเสริมความกา้วหน้าในต าแหน่ง
หน้าท่ีการงานของครูผูท้  าการวิจยัในชั้นเรียนมากท่ีสุดก็คือ การให้ผลตอบแทนแก่ครูท่ีมีผลงาน
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ทางการวจิยัดีเด่น ดว้ยการยกยอ่งชมเชยต่อสาธารณะชน  5) บทบาทในการส่งเสริมยกยอ่งให้ครูท่ีมี
ผลงานวิจยัดีเด่นมากท่ีสุด ก็คือ การท่ีผูบ้ริหารให้การยอมรับผลงานวิจยัในชั้นเรียน  ปัญหาในการ
ส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน พบวา่  1) ปัญหาดา้นบุคลากร คือ ครูยงัขาดความรู้ในเร่ืองการท าวิจยั
ในชั้นเรียน         2) ปัญหาดา้นงบประมาณ คือ ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ  3) 
ปัญหาดา้นการบริหารและการจดัการวางแผนการด าเนินงานของโรงเรียน  คือ ครูไม่ไดท้  าวิจยั มี
าาระในงานมาก 4) ปัญหาดา้นวสัดุอุปกรณ์ คือ ครูไม่ใชส่ื้อการเรียนรู้ และนวตักรรมใหม่มาใชใ้น
การเรียนการสอน โดยยงัใชว้ธีิการสอนแบบเดิม ๆ 

วลัาา าูริปัญญา (2546) ไดท้  าการวิจยัวิจยั เร่ือง การวิจยัในชั้นเรียนของครูและ
กระบวนการบริหารของผูบ้ริหาร เพื่อส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน โรงเรียนวดัจนัทร์ประดิษฐาราม 
สังกดักรุงเทพมหานคร พบวา่ สาเหตุท่ีครูท าวจิยัในชั้นเรียนเพราะตอ้งการศึกษาขอ้มูลของนกัเรียน
วา่มีพฤติกรรม มีความตอ้งการและมีปัญหาอยา่งไร เพื่อหาวิธีการแกไ้ขให้กบันกัเรียน สาเหตุท่ีครู
ไม่ท าวิจยัในชั้นเรียน เพราะไม่เขา้ใจวิธีการวิจยัในชั้นเรียน ส่วนปัญหาการวิจยัในชั้นเรียนของครู 
คือ ยงัขาดความรู้เก่ียวกบักระบวนการวิจยั ครูมีความตอ้งการความช่วยเหลือในดา้นความรู้ในการ
วจิยัในชั้นเรียน สาาพปัจจุบนัของงานวิจยั ส่วนใหญ่เป็นการวิจยัแบบทดลองเชิงพฒันาและท าวิจยั
คนเดียว วิชาท่ีท าวิจยัในชั้นเรียนมากท่ีสุดคือ าาษาไทย การวิจยัในชั้นเรียนมากท่ีสุดในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 เคร่ืองมือในการวิจยัท่ีใชม้าก คือ กิจกรรมการเรียน ผูบ้ริหารมีบทบาทในการ
ส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนในดา้นนโยบาย และแผนปฏิบติังานการนิเทศติดตาม การแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้และประสบการณ์การจดัให้ครูเขา้รับการอบรม กระบวนการบริหาร
ของผูบ้ริหาร เพื่อส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน คือ อ านาจและแรงจูงใจ าาวะผูน้ าการตดัสินใจ การ
ส่ือสาร และการเปล่ียนแปลงองคก์าร 

พิษณุ คนซ่ือ (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองบทบาทการส่งเสริมการท า วิจยัในชั้นเรียนของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวดัแสงสรรคส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 2 พบวา่
บทบาทการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวดัแสงสรรค์สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 2 อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกรายดา้นพบ วา่อยูใ่น
ระดบัมาก 2 ดา้นคือดา้นการให้ความส าคญักบัการท าวิจยัในชั้นเรียนและดา้นการส่งเสริมให้เกิด
ความส าเร็จของการท าวิจยัในชั้นเรียน ตามล าดบัและอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ดา้นคือ ดา้นการมี
ความรับผิดชอบต่อครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน ดา้นการส่งเสริมความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงานของ
ครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน และดา้นการใหก้ารยอมรับนบัถือครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียนตามล าดบั 
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สุทธิวงศ ์ค ากล่อม (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทการส่งเสริมการ
วิจยัในชั้นเรียน พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทการส่งเสริมการงวิจยัในชั้นเรียนโดยาาพ
รวมอยู่ในระดบัดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทการส่งเสริม
การวิจยัในชั้นเรียนดา้นการส่งเสริมให้เกิดความส าคญัและดา้นการพฒันาครู โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนดา้นการสนบัสนุนและจูงใจดา้น
การนิเทศาายใน ดา้นการเผยแพร่ผลงานเพื่อสร้างขวญัก าลงัใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและ
ผลการเปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบติังานใน
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง ขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่มีบทบาทการส่งเสริมการวิจยัในชั้น
เรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05ส่วนผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบติังานใน
สถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่ มีบทบาทการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการส่งเสริมให้เห็นความส าคญั ดา้นการนิเทศาายใน และดา้นการ
พฒันาครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง และขนาดเล็ก
กบัขนาดใหญ่มีบทบาทการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั. .05 ดา้นการสนบัสนุนและจูงใจและดา้นการเผยแพร่ผลงานเพื่อสร้างขวญัก าลงัใจผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กขนาดใหญ่ มีบทบาทการส่งเสริมการวิจยัในชั้น
เรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศ ท าให้ทราบถึงแนวทางในส่งเสริมการวิจยัในชั้น
เรียน รวมถึงปัญหาและความตอ้งการในการวิจยัในชั้นเรียน ตลอดจนแนวทางในการพฒันาการ
เรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการวจิยัในชั้นเรียน 

2.4.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
Calhoun (1993, p. 74) ศึกษาวิจยัเร่ือง การวิจยัปฏิบติัการ 3 วิธีพบวา่ การวิจยัในชั้น

เรียนเก่ียวขอ้งกบั 3 วิธีคือ การวิจยัในชั้นเรียนเฉพาะบุคคล ซ่ึงท าโดยครูแต่ละคน การวิจยัในชั้น
เรียนซ่ึงท าโดยกลุ่มบุคคลหรืออาสาสมคัรและการวิจยัในชั้นเรียนซ่ึงท าโดยครูทั้งหมดในโรงเรียน
การวิจยัในชั้นเรียนจะช่วยปรับปรุงสาาพในโรงเรียน ช่วยครูในเร่ืองทกัษะการแกปั้ญหากบัเด็กๆ
ตรวจสอบปัญหาและวธีิเกณฑก์ารวดัในโรงเรียน 

Keating, Robertshaw, and Resick  (1998, p. 145-A) ศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบจ าลองของ
การวิจยัในชั้นเรียนของโปรแกรมเตรียมการสอนของครูพบวา่การศึกษาของครูสามารถเพิ่มพูนได้
โดย การใช้ครูท่ีสอนเด็กเป็นผูว้ิจยั ครูท่ีฝึกฝนสามารถให้ข้อมูลการปฏิสัมพนัธ์ของเด็กและ
ส่ิงแวดล้อมในชั้นเรียนและ มีขอบข่ายของตวัอย่างท่ีกวา้งต่อการใช้เวลา และการจดัการศึกษา
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รูปแบบการวิจยัในชั้นเรียนน้ีเสนอการวางรากฐานท่ีไม่เป็นอคติต่อการตดัสินใจแต่เป็นตวักลางท่ี
เหมาะสมระหวา่งผลลพัธ์และนโยบายอ่ืนทางดา้นการศึกษา 

จากการศึกษางานวิจยัต่างประเทศ สรุปได้ว่า การวิจยัมีส่วนส าคญัในการพฒันาการ
เรียนการสอน ช่วยให้ครูมีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในการท าวิจัยนั้นการได้รับ
การสนนัสนุนและไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อความพยายามท าวิจยัของ
ครูและการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงานสามารถช่วยในการแกปั้ญหาในบางส่วนไดก้ารท างานเป็น
ทีมหรือมีเพื่อนให้ค  าปรึกษาช่วยให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจในระเบียบวิธีวิจยัมีทกัษะเพิ่มข้ึนและมี
ความมัน่ใจพร้อมท่ีจะท าวจิยัต่อไป 

  DPU



 
 

 
 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  คร้ังน้ี  ผูร้ายงานไดด้ าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 
3.1  ประชากรและตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.5  สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

 
3.1  ประชำกรและตัวอย่ำง 
 3.1.1  ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ได้แก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ และครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3  ปีการศึกษา 2556 จ  านวน 1,684 คน  จากโรงเรียน จ านวน 18 โรงเรียน (ขอ้มูล 
ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556) ดงัน้ี 

1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา    จ านวน     77   คน 
2) หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้   จ านวน   144   คน 
3) ครูผูส้อน    จ านวน 1,463  คน 

3.1.2  ตวัอยา่ง 
ตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้

และครูผู ้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3  ปีการศึกษา 2556   จ  านวน 313 คน  โดยการก าหนดขนาดตวัอยา่ง โดยใชต้าราง
ส าเร็จรูปของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, p. 608-610) การสุ่มตวัอย่าง
ด าเนินการ ดงัน้ี 
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ขั้นท่ี 1 เลือกโรงเรียนท่ีท าการวิจยัโดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  
ไดต้วัอยา่งของโรงเรียนจ านวน 14  โรงเรียน     

ขั้นท่ี 2 ผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็น
ผูบ้ริหารสถานศึกษา (ผูอ้  านวยการโรงเรียนและรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ) โรงเรียน
ละ 2 คน รวม 28 คน และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โรงเรียนละ 8 คน รวม 112 คน  

ขั้นท่ี 3  ผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีการสุ่มครูผูส้อนตามสัดส่วน  โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) เพื่อใหไ้ดต้วัอยา่งตามท่ีตอ้งการ ตามตารางท่ี 3.1 

 
ตำรำงที ่3.1   แสดงจ านวนประชากรและตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

พื้นท่ี
ด าเนินการ 

ประชากร ตวัอยา่ง 

โรงเรียน ผูบ้ริหาร 
หวัหนา้
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ครู 
ผูส้อน 

โรงเรียน ผูบ้ริหาร 
หวัหนา้ 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ครู 
ผูส้อน 

โรงเรียน
มธัยมศึกษา
จงัหวดั
นนทบุรี 

18 77 144 1,463 14 28 112 173 

รวม 18 1,684 14 313 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน
เองโดยลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

3.2.1  แบบสอบถาม  แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ต าแหน่ง 

และประสบการณ์ในการท างาน มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามการรับรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน

ของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3     
ประกอบดว้ย 1) นโยบายและแผนการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน  2) การสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบังานวิจยัในชั้นเรียน 3) การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวิจยัในชั้นเรียน     
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4) การสร้างแรงจูงใจในการท าวิจยัในชั้นเรียน 5) การก ากบัติดตามการด าเนินงานวิจยัอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 6) การเผยแพร่ผลงานวิจัย ซ่ึงค าถามครอบคลุมเร่ืองของการส่งเสริมการ
ด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales)
ก าหนดระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของลิเคอร์ท (Likert Scale) (Best & 
Kahn, 1993, p. 247) เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

5 หมายถึง มีการส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีการส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนระดบัมาก 
3 หมายถึง มีการส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีการส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนระดบันอ้ย 
1 หมายถึง มีการส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนระดบันอ้ยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended questionnaire) เพื่อให้ผูต้อบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินการวิจยั
ในชั้นเรียน 

3.2.2  แบบสัมภาษณ์ 
เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน

มธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3   
 

3.3  ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ต ารา บทความ และรายงานการวิจยัต่างๆ เก่ียวกบัทฤษฎี

นิยาม แนวคิด หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน 
2. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถามเพื่อสอบถามถึงระดบัการส่งเสริมการ

ด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3   

3. สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ฉบบัร่าง โดยน าค านิยามศพัทเ์ฉพาะตามตวั
แปรท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถาม 

4. น าเสนอร่างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ แนะน า ปรับปรุงแกไ้ข ให้ถูกตอ้งครอบคลุมและตรงตามเน้ือหาของ
การด าเนินการวจิยั 
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5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผูเ้ช่ียวชาญท าการตรวจสอบเพื่อให้ได้
ค  าถามท่ีครอบคลุม และตรงตามเน้ือหาของการด าเนินการวิจยัเพื่อน ามาหาความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถาม โดยมีผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน 

6. น าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการตรวจสอบแกไ้ขจากผูเ้ช่ียวชาญ  มาปรับปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะ โดยใช้วิธีปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควบคู่กบัการหาดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมก่อนน าไปทดลองใชต่้อไป 

7. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถามกับกลุ่มบุคคลท่ีมีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง   แต่ไม่ได้เป็น
ประชากรในการศึกษา คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดัปทุมธานี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4  จ  านวน 30 คน  

8. น าแบบสอบถามท่ีทดลองใชแ้ลว้ไปหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
ดว้ยวิธีของครอนบาด (Cronbach, 1970, อา้งอิงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 117) ไดค้่าความ
เช่ือมัน่ .97 

9. จดัพิมพแ์บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นฉบบัสมบูรณ์ และน าไปใชใ้นการวจิยั
ต่อไป 

 
3.4  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
1. บนัทึกเสนอต่อส านกังานประสานงานบณัฑิตศึกษาวทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย ์ออกหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ถึงผูอ้  านวยการโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 เพื่อเก็บขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3. ส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูล จ านวน 313 ฉบบั และไดรั้บแบบสอบถามคืนมา 

จ านวน 280 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 89.45 
4. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน หรือรองผูอ้  านวยกลุ่ม

บริหารงานวชิาการ   หรือหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือครูผูส้อน โรงเรียนละ 1 คน จากจ านวน
โรงเรียน 5 โรงเรียน รวมจ านวนผูใ้หส้ัมภาษณ์ 5 คน  

5. น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มาจดักระท าและวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.5  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ในการวิจยัในคร้ังน้ี   ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการจดักระท าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีส่งกลบั

คืนมา โดยการพิจารณาคดัเลือกแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์มาด าเนินการประมวลผลขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ น ามาวิเคราะห์
ดงัน้ี  

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม วเิคราะห์โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการรับรู้เก่ียวกบัการ
ส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน วเิคราะห์ดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์แบบสอบถามการรับรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินการวจิยัใน
ชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 3  ประกอบดว้ย นโยบายและแผนการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน  การสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน  การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน      
การสร้างแรงจูงใจในการท าวิจยัในชั้นเรียน การก ากบัติดตามการด าเนินงานวิจยัอยา่งเป็นระบบ
และต่อเน่ือง และการเผยแพร่ผลงานวจิยั  วเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย ( X  ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายจากระดบัค่าเฉล่ียช่วงระดบัคะแนน 5 ระดบั 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2535, น. 100) ดงัน้ี 

         ค่าเฉล่ีย    ความหมาย 
      4.51 – 5.00    มีการส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50  มีการส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
 2.51 – 3.50  มีการส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.51 – 2.50  มีการส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1.00 – 1.50  มีการส่งเสริมการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกับการส่งเสริมการด าเนินการวิจัย          

ในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 3 จ  าแนกตามต าแหน่ง วิเคราะห์โดยทดสอบค่าเอฟ (F – test) เปรียบเทียบรายคู่ ในแต่ละดา้น 
โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe´s Method) 

3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกับการส่งเสริมการด าเนินการวิจัย          
ในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
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เขต 3 จ  าแนกตามประสบการณ์การสอน วิเคราะห์โดยทดสอบค่าเอฟ (F – test) เปรียบเทียบรายคู่
ในแต่ละดา้น โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe´s Method) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open 
ended questionnaire) เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการส่งเสริมการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน วิเคราะห์โดยการสังเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการส่งเสริมการด าเนินการวิจัย       
ในชั้นเรียน วิเคราะห์โดยการตีความ (interpretation) ซ่ึงไดจ้ากการสังเกตและการสัมภาษณ์ท่ีได้   
จดบนัทึกไว ้

 
3.6  สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป  เพื่อค านวณหาค่าสถิติดงัน้ี 

1.  สถิติพื้นฐาน  ใชค้่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (  Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation) 

2. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  ใชก้ารทดสอบ F- test   
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3    ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  เป็น 5 ตอน 
ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  การวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์การรับรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3   
ตอนท่ี 3  การวเิคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้น

เรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  
จ  าแนกตามต าแหน่งและจ าแนกตามประสบการณ์การสอน 

ตอนท่ี 4  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูเก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  

ตอนท่ี 5  การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูเก่ียวกบั
การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3        

 
4.1  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยั
ก าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  n       แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (sample test) 
 X     แทน ค่าเฉล่ีย (mean) 
 S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 SS   แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (sum of square) 
 df     แทน ระดบัชั้นความเสรี (degree of freedom) 
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 MS   แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (mean square)  
 F      แทน ค่าสถิติ F ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
 Sig.  แทน ค่าความน่าจะเป็นท่ีค านวณไดจ้ากค่าสถิติใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
                    *       แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                    **     แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
4.2   ตอนที ่ 1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับเพศ ต าแหน่ง และ
ประสบการณ์การสอน โดยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ผูว้จิยัไดส่้งแบบสอบถามไปยงัผูบ้ริหาร
สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ  านวนทั้งส้ิน 313 ฉบบั ไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 280 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 89.45 ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ต าแหน่งและประสบการณ์

การสอน 
 (n=280) 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 82 29.29 
หญิง 198 70.71 

รวม 280 100.00 
2. ต าแหน่ง   

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 26 9.29 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 105 37.50 
ครู 149 53.21 

รวม 280 100.00 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
 

3. ประสบการณ์การสอน   

นอ้ยกวา่ 5 ปี 44 17.30 
5 – 10 ปี 66 26.00 
มากกวา่ 10 ปี  144 56.70 

รวม 254 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ส่วนมากเป็นเพศหญิง      
ร้อยละ 70.71 เป็นเพศชายร้อยละ 29.29  จ าแนกตามต าแหน่ง เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ร้อยละ 9.29  
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 37.50  ครู ร้อยละ 53.21 และจ าแนกตามประสบการณ์การสอน 
ส่วนมากมีประสบการณ์การสอนมากกวา่ 10 ปี ร้อยละ 56.70 รองลงมาคือ ระหวา่ง 5 -10 ปี  ร้อยละ 
26 และนอ้ยกวา่ 5 ปี ร้อยละ 17.30  
 
4.3   ตอนที ่ 2  การวเิคราะห์การรับรู้เกีย่วกบัการส่งเสริมการด าเนินการวจัิยในช้ันเรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวดันนทบุรี สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลการรับรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ไดห้า
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปตารางและแปล
ความหมาย ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.2 - 4.8 
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ตารางที ่4.2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 3 โดยรวม 

 (n=280) 
การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน X  S.D. แปลผล อนัดบั 

1. นโยบายและแผนการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน 4.05 .63 มาก 1 
2. การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานวจิยั   

ในชั้นเรียน 

3.87 .67 มาก 2 

3. การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบั
งานวจิยัในชั้นเรียน 

3.21 .91 ปานกลาง 6 

4. การสร้างแรงจูงใจในการท าวิจยัในชั้นเรียน 3.63 .82 มาก 3 
5. การก ากบัติดตามการด าเนินงานวจิยัอยา่งเป็น

ระบบและต่อเน่ือง 
3.53 .85 มาก 4 

6. การเผยแพร่ผลงานวจิยั 3.42 .89 ปานกลาง 5 
รวม 3.63 .70 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.2  การส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา

จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( X  = 3.63) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การส่งเสริมการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน อยูใ่นระดบั
มาก 4 ดา้น โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียของคะแนนสูงท่ีสุด 3 ล าดบั คือ นโยบายและแผนการ
ด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน( X = 4.05)  รองลงมา การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานวจิยัในชั้น
เรียน( X = 3.87) และการสร้างแรงจูงใจในการท าวจิยัในชั้นเรียน( X = 3.63) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของ
คะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น คือ การเผยแพร่ผลงานวจิยั( X = 3.42) และการจดัหาทรัพยากร
และแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน( X = 3.21) 
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ตารางที ่4.3   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 3  นโยบายและแผนการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน  จ าแนกรายขอ้ 

(n=280) 
นโยบายและแผนการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน X  S.D. แปลผล อนัดบั 

1.  โรงเรียนก าหนดนโยบายเพื่อสนบัสนุนการท า
วจิยัในชั้นเรียนอยา่งชดัเจน 

4.20 .72 มาก 1 

2.  โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียนในภาพรวมของ
โรงเรียน 

4.12 .71 มาก 3 

3.  โรงเรียนมีแผนปฏิบติัการการด าเนินงานวิจยั 
ในชั้นเรียนอยา่งชดัเจน 

4.06 .77 มาก 4 

4.  โรงเรียนจดัใหมี้คณะกรรมการด าเนินงานวิจยั
ในชั้นเรียน เพื่อรับรู้และช่วยแกปั้ญหา 
ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาในการท าวจิยัในชั้นเรียน
ใหก้บัครู 

3.89 .85 มาก 7 

5.  โรงเรียนจดัใหมี้การประชุมช้ีแจงเพื่อให้คณะครู
ทราบนโยบาย วตัถุประสงค ์ความส าคญัของ
การท าวจิยัในชั้นเรียน เพื่อพฒันาและปรับปรุง
การเรียนการสอน 

3.98 .83 มาก 5 

6.  โรงเรียนกระตุน้ใหค้รูผูส้อนเกิดการพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชก้ารวจิยั       
ในชั้นเรียนเป็นฐาน 

3.98 .74 มาก 6 

7.  โรงเรียนสนบัสนุนใหค้รูท าวจิยัในชั้นเรียนเพื่อ
พฒันาและแกปั้ญหาการเรียนการสอน               

4.15 .72 มาก 2 

รวม 4.05 .63 มาก  
 
 จากตารางท่ี 4.3  การส่งเสริมการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 พบว่านโยบายและแผนการ
ด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  =  4.05)  เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า      
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ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียของคะแนนสูงท่ีสุด 3 ขอ้ คือ โรงเรียนก าหนดนโยบาย
เพื่อสนบัสนุนการท าวิจยัในชั้นเรียนอยา่งชดัเจน ( X = 4.20)  รองลงมา โรงเรียนสนบัสนุนให้ครูท า
วิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาและแกปั้ญหาการเรียนการสอน ( X = 4.15)   และโรงเรียนมีการก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียนในภาพรวมของโรงเรียน ( X = 4.12)    
 
ตารางที ่4.4   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   
เขต 3  การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน  จ  าแนกรายขอ้ 

(n=280) 
การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 

งานวจิยัในชั้นเรียน 
X  S.D. แปลผล อนัดบั 

1.  โรงเรียนสร้างความตระหนกัถึงประโยชน์ของ
การท าวจิยัในชั้นเรียน 

4.06 .73 มาก 1 

2.  โรงเรียนจดัใหมี้การอบรม สัมมนา ประชุม    

เชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน 

เพื่อใหค้รูมีพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การท าวจิยั 

3.86 .85 มาก 4 

3.  โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูท าการวจิยัหรือหาความรู้
ใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

3.98 .76 มาก 2 

4.  โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูท่ีมีความรู้ ความสามารถ
ในการท าวจิยัในชั้นเรียน และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ใหแ้ก่เพื่อนครูในโรงเรียน 

3.83 .80 มาก 5 

5.  โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูเกิดความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคใ์นการท าวจิยัในชั้นเรียน โดยการ 
ใหเ้ขา้ร่วมฟังงานวจิยัของสภาวจิยัแห่งชาติ 

หรือหน่วยงานท่ีจดัน าเสนอเร่ืองงานวจิยั 

3.58 .92 มาก 6 

6.  โรงเรียนสนบัสนุนใหค้รูน าผลการวจิยัไปใช้
แกปั้ญหาและพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

3.95 .78 มาก 3 

รวม 3.87 .67 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.4  การส่งเสริมการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 พบว่า การสร้างความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบังานวิจยัในชั้นเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  =  3.87) เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า  ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียของคะแนนสูงท่ีสุด 3 ขอ้ คือ โรงเรียนสร้าง
ความตระหนกัถึงประโยชน์ของการท าวิจยัในชั้นเรียน ( X = 4.06) รองลงมา โรงเรียนส่งเสริมให้ครู
ท า   การวิจยัหรือหาความรู้ใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ( X = 3.98)   และโรงเรียน
สนบัสนุนใหค้รูน าผลการวจิยัไปใชแ้กปั้ญหาและพฒันาการจดัการเรียนรู้ ( X = 3.95)    
 
ตารางที ่4.5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 3  การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวิจยัในชั้นเรียน จ าแนกรายขอ้ 

(n=280) 
การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบั

งานวจิยัในชั้นเรียน 
X  S.D. แปลผล อนัดบั 

1.  โรงเรียนสนบัสนุนใหมี้การจดัสรรงบประมาณ
เพื่อเป็นทุนในการท าวจิยัให้กบัครู 

3.19 1.11 ปานกลาง 5 

2.  โรงเรียนจดัหาแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกเพื่อส่งเสริมงานวจิยั          
ในชั้นเรียน 

2.99 1.08 ปานกลาง 6 

3.  โรงเรียนจดัหาอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน  

3.33 .98 ปานกลาง 1 

4.  โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการท าวจิยั
ในชั้นเรียน โดยการจดัใหมี้หอ้งหรือมุมใด     

มุมหน่ึงส าหรับคน้ควา้งานวิจยั 

3.21 .98 ปานกลาง 4 

5.  โรงเรียนใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุน     
ในการจดัหาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 

3.30 .96 ปานกลาง 2 

6.  โรงเรียนพฒันาเวบ็ไซต ์เพื่อใหค้รูมีช่องทาง
เขา้ถึงงานวิจยัและบริการสารสนเทศทางการวิจยั 

3.24 1.01 ปานกลาง 3 

รวม 3.21 .91 ปานกลาง  
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 จากตารางท่ี 4.5  การส่งเสริมการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 พบว่าการจดัหาแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกบังานวิจยัในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง( X  =  3.21) เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่  ทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียของคะแนนสูงท่ีสุด 3 ขอ้ คือ  โรงเรียน
จดัหาอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน ( X = 3.33)  รองลงมา  
โรงเรียนใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนในการจดัหาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน ( X = 3.30)  และโรงเรียนพฒันาเวบ็ไซต ์เพื่อให้ครูมีช่องทางเขา้ถึงงานวิจยั
และบริการสารสนเทศทางการวจิยั ( X = 3.24)   
 
ตารางที ่4.6   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 3 การสร้างแรงจูงใจในการท าวจิยัในชั้นเรียน จ าแนกรายขอ้ 

(n=280) 
การสร้างแรงจูงใจในการท าวิจยัในชั้นเรียน X  S.D. แปลผล อนัดบั 

1.  โรงเรียนใหค้วามส าคญัของการท าวจิยั            
ในชั้นเรียนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณา
ความดีความชอบของบุคลากร 

3.53 .98 มาก 4 

2.  โรงเรียนกระตุน้ใหค้รูน าผลการวจิยัไป
พฒันาการเรียนการสอน  

3.85 .88 มาก 1 

3.  โรงเรียนใหก้ารยกยอ่ง ชมเชย แก่ครูผูท้  าวจิยั
ในชั้นเรียน 

3.63 .94 มาก 3 

4.  โรงเรียนให้เกียรติบตัร ประกาศเกียรติคุณหรือ
รางวลัแก่ครูผูมี้ผลงานการท าวจิยัในชั้นเรียน
ดีเด่น 

3.38 1.15 ปานกลาง 5 

5.  โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูผูมี้และใชผ้ลงานวจิยั 
เป็นส่วนหน่ึงของการเสนอเพื่อขอใหมี้และ
เล่ือนวทิยฐานะสูงข้ึน 

3.78 .89 มาก 2 

รวม 3.63 .82 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.6  การส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 พบวา่การสร้างแรงจูงใจในการ
ท าวจิยัในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.63) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่  อยูใ่นระดบั
มาก   4 ขอ้  โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียของคะแนนสูงท่ีสุด 3 ขอ้  คือ โรงเรียนกระตุน้ใหค้รูน าผลการวิจยั
ไปพฒันาการเรียนการสอน ( X = 3.85) รองลงมา  โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูผูมี้และใชผ้ลงานวจิยั เป็น
ส่วนหน่ึงของการเสนอเพื่อขอใหมี้และเล่ือนวทิยฐานะสูงข้ึน ( X = 3.78) และโรงเรียนใหก้ารยกยอ่ง 
ชมเชย แก่ครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน ( X = 3.63) และมีขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คือ โรงเรียนให้
เกียรติบตัร ประกาศเกียรติคุณหรือรางวลัแก่ครูผูมี้ผลงานการท าวจิยัในชั้นเรียนดีเด่น ( X = 3.38)  
  
ตารางที ่4.7  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 3 การก ากบัติดตามการด าเนินงานวจิยัอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง จ าแนกรายขอ้ 

(n=280) 
การก ากบัติดตามการด าเนินงานวจิยัอยา่งเป็นระบบ

และต่อเน่ือง 
X  S.D. แปลผล อนัดบั 

1.  โรงเรียนดูแล ใหค้วามช่วยเหลือครูในการแกไ้ข
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อการท าวจิยัในชั้นเรียน 

3.43 .95 ปานกลาง 4 

2.  โรงเรียนมีการติดตามดูแลการท าวจิยัในชั้นเรียน
ของครูให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน 

ปฏิบติัการ 

3.60 .93 มาก 2 

3.  โรงเรียนจดัระบบนิเทศ ติดตามประเมินผล
งานวจิยัในชั้นเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

3.48 .93 ปานกลาง 3 

4.  โรงเรียนน าผลการวจิยัในชั้นเรียนไปใช ้       
ในการพฒันา ปรับปรุง ดา้นการเรียนการสอน 

3.61 .92 มาก 1 

รวม 3.53 .85 มาก  
 
 จากตารางท่ี 4.7  การส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 พบวา่ การก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานวจิยัอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.53) เม่ือพิจารณา 
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 2 ขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียของคะแนนสูงท่ีสุด คือ โรงเรียนน า
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ผลการวจิยัในชั้นเรียนไปใชใ้นการพฒันา ปรับปรุง ดา้นการเรียนการสอน( X = 3.61) และโรงเรียนมี
การติดตามดูแลการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของแผน ปฏิบติัการ( X = 3.60)  
และมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ขอ้  โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  คือ โรงเรียน
จดัระบบนิเทศ ติดตามประเมินผลงานวจิยัในชั้นเรียนอยา่งต่อเน่ือง  ( X = 3.48) และโรงเรียนดูแล ให้
ความช่วยเหลือครูในการแกไ้ขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อการท าวจิยัในชั้นเรียน( X = 3.43) 
 
ตารางที ่4.8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 3 การเผยแพร่ผลงานวจิยั จ  าแนกรายขอ้ 

(n=280) 
การเผยแพร่ผลงานวจิยั X  S.D. แปลผล อนัดบั 

1.  โรงเรียนสนบัสนุนใหค้รูไดแ้ลกเปล่ียนความรู้
ความคิดเห็น และประสบการณ์การท าวิจยั      
ในชั้นเรียน 

3.46 .91 ปานกลาง 2 

2.  โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน      

ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนา เผยแพร่งานวจิยัท่ีจดัโดย
หน่วยงานภายนอก 

3.45 1.00 ปานกลาง 3 

3.  โรงเรียนจดัใหมี้การน าเสนอผลงานวิจยั          
ในชั้นเรียนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

3.31 1.12 ปานกลาง 5 

4.  โรงเรียนจดัใหมี้การรายงานผลการด าเนินงาน
การวจิยัในชั้นเรียนทุกปีการศึกษา 

3.68 1.01 มาก 1 

5.  โรงเรียนจดัท าเอกสาร สารสนเทศ รวบรวม
ผลงานวจิยัในชั้นเรียนเพื่อการเผยแพร่ 

3.43 1.02 ปานกลาง 4 

6.  โรงเรียนจดัให้มีการเผยแพร่ผลงานวจิยั           
ในชั้นเรียนของครูผา่นเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 

3.22 1.06 ปานกลาง 6 

รวม 3.42 .89 ปานกลาง  
 
 จากตารางท่ี 4.8  การส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 พบวา่ การเผยแพร่ผลงานวจิยั 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.42) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  1 ขอ้  คือ 

DPU



59 
 

โรงเรียนจดัใหมี้การรายงานผลการด าเนินงานการวจิยัในชั้นเรียนทุกปีการศึกษา ( X = 3.68)  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 5 ขอ้  โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียของคะแนนจากมากไปหานอ้ย 3 ขอ้ คือ โรงเรียน
สนบัสนุนใหค้รูไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์การท าวจิยัในชั้นเรียน( X = 3.46) 
รองลงมา  โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนา เผยแพร่งานวจิยัท่ีจดัโดย
หน่วยงานภายนอก ( X = 3.46) และโรงเรียนจดัท าเอกสาร สารสนเทศ รวบรวมผลงานวจิยัในชั้น
เรียนเพื่อการเผยแพร่ ( X = 3.43)  
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4.4   ตอนที ่ 3  การวเิคราะห์เปรียบเทยีบการรับรู้ของบุคลากรเกีย่วกบัการส่งเสริมการด าเนินการวจัิย    
ในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดันนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3  จ าแนกตามต าแหน่ง และจ าแนกตามประสบการณ์การสอน 
 
ตารางที ่4.9  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 3 จ  าแนกตามต าแหน่ง 

(n=280) 

การส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน 

ผูบ้ริหาร หวัหนา้กลุ่ม ครู 
สถานศึกษา สาระการเรียนรู้  

(n = 26) (n = 105) (n = 149) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. นโยบายและแผนการด าเนินงานวจิยั 

ในชั้นเรียน 

4.55 .49 4.04 .66 3.97 .60 

2. การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
งานวจิยัในชั้นเรียน 

4.43 .53 3.82 .73 3.81 .60 

3. การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน 

3.85 .82 3.07 .91 3.19 .87 

4. การสร้างแรงจูงใจในการท าวิจยั        
ในชั้นเรียน 

4.27 .61 3.56 .88 3.56 .77 

5. การก ากบัติดตามการด าเนินงานวจิยั
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

4.13 .80 3.49 .93 3.45 .76 

6. การเผยแพร่ผลงานวจิยั 4.07 .72 3.31 .95 3.38 .84 
เฉล่ียรวม 4.23 .59 3.57 .76 3.58 .63 
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ตารางที ่4.10  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 3 จ  าแนกตามต าแหน่ง 

 

การส่งเสริมการด าเนิน 
การวจิยัในชั้นเรียน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. นโยบายและแผนการด าเนินงาน ระหวา่งกลุ่ม 7.48 2 3.74 9.74 .000 
    วจิยัในชั้นเรียน ภายในกลุ่ม 106.35 277 .38   
 รวม 113.83 279    
2.  การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั ระหวา่งกลุ่ม 9.017 2 4.50 10.57 .000 
    งานวจิยัในชั้นเรียน ภายในกลุ่ม 118.06 277 .426   
 รวม 127.08 279    
3. การจดัหาทรัพยากรและแหล่ง ระหวา่งกลุ่ม 12.80 2 6.40 8.08 .000 
   เรียนรู้เก่ียวกบังานวิจยัในชั้นเรียน ภายในกลุ่ม 219.32 277 .79   
 รวม 232.12 279    
4. การสร้างแรงจูงใจในการท าวิจยั   ระหวา่งกลุ่ม 11.94 2 5.97 9.27 .000 
   ในชั้นเรียน ภายในกลุ่ม 178.33 277 .64   
 รวม 190.283 279    
5. การก ากบัติดตามการด าเนินงานวจิยั ระหวา่งกลุ่ม 10.53 2 5.26 7.54 .001 
     อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ภายในกลุ่ม 193.257 277 .69   
 รวม 203.789 279    
6.  การเผยแพร่ผลงานวจิยั ระหวา่งกลุ่ม 12.288 2 6.14 7.98 .000 
 ภายในกลุ่ม 213.20 277 .77   
 รวม 225.48 279    
 ระหวา่งกลุ่ม 10.202 2 5.10 10.98 .000 

รวม ภายในกลุ่ม 128.634 277 .46   
 รวม 138.836 279    
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 จากตารางท่ี 4.10  พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู         
มีการรับรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3   โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิการของ Scheffe มีขอ้คน้พบดงัตารางท่ี 
4.11 – 4.17 
 
ตารางที ่4.11  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่  การส่งเสริมการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียนโดยรว  

จ  าแนกตามต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง  ผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 

หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ครู 

 X  4.23 3.57 3.58 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 4.23 - .66* .65* 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.57  - -.01 
ครู 3.58   - 

 
หมายเหตุ.  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                   **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.11  ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของ Scheffe  ท่ี
ระดบันยัส าคญั .01  การรับรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูเก่ียวกบั
การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวม พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัหวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครู แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วน
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้กบัครูไม่แตกต่างกนั   
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ตารางที ่4.12  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่  นโยบายและแผนการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน
จ าแนกตามต าแหน่ง 

 

นโยบายและแผนการ
ด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน 

 ผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 

หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ครู 

X  4.55 4.04 3.97 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 4.55 - .51* .58* 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4.04  - .07 
ครู 3.97   - 

 
หมายเหตุ.  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                   **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.12  ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของ Scheffe  ท่ี
ระดบันยัส าคญั .01  การรับรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูเก่ียวกบั
การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ดา้นนโยบายและแผนการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน พบวา่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครู แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้กบัครูไม่แตกต่างกนั   
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ตารางที ่4.13  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่  การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงาน 
วจิยัในชั้นเรียน  จ  าแนกตามต าแหน่ง 

 

การสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการด าเนินงานวิจยั

ในชั้นเรียน 

 ผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 

หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ครู 

X  4.43 3.82 3.81 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 4.43 - .60* .62* 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.82  - .01 
ครู 3.81   - 

 
หมายเหตุ.  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                   **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.13  ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของ Scheffe  ท่ี
ระดบันยัส าคญั .01  การรับรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูเก่ียวกบั
การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังาน  
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานวจิยัใน      
ชั้นเรียน พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครู 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้กบัครูไม่แตกต่าง
กนั 
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ตารางที ่4.14  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่  การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวจิยั 
ในชั้นเรียน จ าแนกตามต าแหน่ง 

 

การจดัหาทรัพยากรและ
แหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวิจยั 

ในชั้นเรียน 

 ผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 

หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ครู 

X  3.85 3.07 3.19 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 3.85 - .77* .66* 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.07  - .11 
ครู 3.19   - 

 
หมายเหตุ.  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                   **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.14  ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของ Scheffe  ท่ี
ระดบันยัส าคญั .01  การรับรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูเก่ียวกบั
การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน 
พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครู แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้กบัครูไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที ่4.15  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่  การสร้างแรงจูงใจในการท าวจิยัในชั้นเรียน      
จ  าแนกตามต าแหน่ง 

 

การสร้างแรงจูงใจในการท า
วจิยัในชั้นเรียน 

 ผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 

หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ครู 

X  4.27 3.56 3.56 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 4.27 - .71* .70* 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.56  - .00 
ครู 3.56   - 

 
หมายเหตุ.  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                   **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.15  ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของ Scheffe  ท่ี
ระดบันยัส าคญั .01  การรับรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูเก่ียวกบั
การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 การสร้างแรงจูงใจในการท าวจิยัในชั้นเรียน พบวา่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครู แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้กบัครูไม่แตกต่างกนั   
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ตารางที ่4.16  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่  การก ากบัติดตามการด าเนินงานวจิยัอยา่งเป็นระบบ
และต่อเน่ือง  จ  าแนกตามต าแหน่ง 

 

การก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานวจิยัอยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 

 ผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 

หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ครู 

X  4.13 3.49 3.45 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 4.13 - .64* .68* 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.49  - .03 
ครู 3.45   - 

 
หมายเหตุ.  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                   **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
         
 จากตารางท่ี 4.16  ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของ Scheffe  ท่ี
ระดบันยัส าคญั .01  การรับรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูเก่ียวกบั
การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 การก ากบัติดตามการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน พบวา่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษากับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผูบ้ริหารสถานศึกษากับครู แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้กบัครูไม่แตกต่างกนั   
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ตารางที ่4.17  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่  การเผยแพร่ผลงานงานวจิยั จ าแนกตามต าแหน่ง 
 

การเผยแพร่ผลงานงานวจิยั 
 ผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา 
หวัหนา้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
ครู 

X  4.07 3.31 3.38 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 4.07 - .75* .68* 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.31  - -.06 
ครู 3.38   - 

 
หมายเหตุ.  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                   **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.17  ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของ Scheffe  ท่ี
ระดบันยัส าคญั .01  การรับรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูเก่ียวกบั
การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 การเผยแพร่ผลงานวจิยั พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัหวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครู แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้กบัครูไม่แตกต่างกนั   
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ตารางที ่4.18  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 3  จ  าแนกตามประสบการณ์การสอน 

                              (n=254) 

การส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 5 – 10 ปี มากกวา่ 10 ปี 

(n = 44) (n = 66) (n = 144) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. นโยบายและแผนการด าเนินงานวจิยั 

ในชั้นเรียน 

3.88 .55 3.97 .60 4.05 .66 

2. การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
งานวจิยัในชั้นเรียน 

3.78 .66 3.85 .62 3.81 .68 

3. การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน 

3.20 .86 3.25 .88 3.07 .91 

4. การสร้างแรงจูงใจในการท าวิจยั        
ในชั้นเรียน 

3.66 .71 3.61 .80 3.51 .85 

5. การก ากบัติดตามการด าเนินงานวจิยั
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

3.46 .75 3.56 .78 3.42 .88 

6. การเผยแพร่ผลงานวจิยั 3.34 .84 3.45 .87 3.31 .91 
เฉล่ียรวม 3.57 .62 3.63 .66 3.55 .71 
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ตารางที ่4.19  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 3  จ  าแนกตามประสบการณ์การสอน 

 

การส่งเสริมการด าเนิน 
การวจิยัในชั้นเรียน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. นโยบายและแผนการด าเนินงาน ระหวา่งกลุ่ม 1.00 2 .50 1.26 .283 
    วจิยัในชั้นเรียน ภายในกลุ่ม 99.64 251 .39   
 รวม 100.65 253    
2.  การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั ระหวา่งกลุ่ม .17 2 .08 .20 .818 
    งานวจิยัในชั้นเรียน ภายในกลุ่ม 110.73 251 .44   
 รวม 110.91 253    
3. การจดัหาทรัพยากรและแหล่ง ระหวา่งกลุ่ม 1.58 2 .79 .98 .375 
   เรียนรู้เก่ียวกบังานวิจยัในชั้นเรียน ภายในกลุ่ม 201.34 251 .80   
 รวม 202.92 253    
4. การสร้างแรงจูงใจในการท าวิจยั   ระหวา่งกลุ่ม .95 2 .47 .71 .492 
   ในชั้นเรียน ภายในกลุ่ม 167.94 251 .66   
 รวม 168.89 253    
5. การก ากบัติดตามการด าเนินงานวจิยั ระหวา่งกลุ่ม .92 2 .46 .65 .519 
   อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ภายในกลุ่ม 176.40 251 .70   
 รวม 177.32 253    
6.  การเผยแพร่ผลงานวจิยั ระหวา่งกลุ่ม .88 2 .44 .55 .573 
 ภายในกลุ่ม 199.58 251 .79   
 รวม 200.46 253    
 ระหวา่งกลุ่ม .28 2 .14 .29 .743 

รวม ภายในกลุ่ม 119.59 251 .47   
 รวม 119.88 253    
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 จากตารางท่ี 4.19  การรับรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู
เก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์การสอนโดยรวม พบวา่    
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 
4.5   ตอนที ่4  การวเิคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูเกีย่วกบัการส่งเสริมการด าเนินงานวจัิยในช้ันเรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวดันนทบุรี สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3     
 
ตารางที ่4.20  ผลการวเิคราะห์ปัญหาท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัการส่งเสริม               

การด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  

                                                                                                                                (n=35) 
ปัญหาเก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน จ านวน (คน) 

1. นโยบายและแผนการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน 
  

1.1 โรงเรียนขาดการประชุมช้ีแจงเพื่อใหค้ณะครูทราบนโยบาย วตัถุประสงค ์   
แนวปฏิบติัการท าวจิยัในชั้นเรียน  

6 

1.2 โรงเรียนขาดกระตุน้ใหผู้ส้อนเกิดการพฒันากระบวนการเรียนการสอน
โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน 

5 

1.3 โรงเรียนยงัขาดคณะกรรมการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน 3 
2. การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน  

2.1  โรงเรียนจดัการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการท าวจิยั
ในชั้นเรียนนอ้ยเกินไป 

8 

2.2  บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการท าวจิยัและสามารถถ่ายทอด
ความรู้ใหแ้ก่เพื่อนครูในโรงเรียนมีจ านวนนอ้ย  

7 

2.3  โรงเรียนยงัไม่ค่อยใหก้ารส่งเสริมและกระตุน้ใหค้รูเขา้ร่วมฟังหรือ
น าเสนอผลงานวจิยั 

5 

3. การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน  
3.1  ขาดแหล่งเงินทุนสนบัสนุนการท าวิจยัจากหน่วยงานภายนอก 13 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 
 

ปัญหาเก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน จ านวน (คน) 
3.2  ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนเร่ืองการจดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนในการ   

ท าวจิยัใหก้บัครูในโรงเรียน

  
11 

3.3  ขาดแหล่งคน้ควา้เก่ียวกบังานวจิยัในโรงเรียน 10 
4. การสร้างแรงจูงใจในการท าวิจยัในชั้นเรียน  

4.1  โรงเรียนยงัไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัครูผูท้  าวจิยั 7 
4.2  โรงเรียนไม่ไดน้ าผลของการท าวจิยัในชั้นเรียนมาเป็นส่วนหน่ึงในการ

พิจารณาความดีความชอบ 
5 

5. การก ากบัติดตามการด าเนินงานวจิยัอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  
5.1  ขาดการติดตามงานวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 7 
5.2  ขาดครูท่ีปรึกษาในเร่ืองการท าวจิยั 6 

6. การเผยแพร่ผลงานวจิยั  
6.1  ขาดช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน                12 
6.2  ขาดการน าเสนอผลงานวิจยัของครู                11 
6.4  ขาดระบบในการเก็บรวบรวมผลงานวจิยัในชั้นเรียน                 9        

 
จากตารางท่ี 4.20  การวเิคราะห์ปัญหาจากแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัการส่งเสริม       

การด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 พบวา่  ปัญหาการจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวจิยัในชั้น
เรียนมีมากท่ีสุด คือ ขาดแหล่งเงินทุนสนบัสนุนการท าวจิยัจากหน่วยงานภายนอก รองลงมา คือไม่ได้
รับการสนบัสนุนเร่ืองการจดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนในการท าวจิยัใหก้บัครูในโรงเรียน และขาด
แหล่งคน้ควา้เก่ียวกบังานวิจยัในโรงเรียน  ปัญหารองลงมาคือ ปัญหาการเผยแพร่ผลงานวจิยั คือ     
ขาดช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน  ขาดการน าเสนอผลงานวจิยัของครู และขาดระบบในการเก็บ
รวบรวมผลงานวจิยัในชั้นเรียนตามล าดบั 
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ตารางที ่4.21  ผลการวเิคราะห์ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบั           
การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  

 (n=35) 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน     จ  านวน (คน) 

1. นโยบายและแผนการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน  

1.1 โรงเรียนควรการประชุมช้ีแจงเพื่อใหค้รูทุกคนทราบนโยบาย 
วตัถุประสงค ์และแนวปฏิบติัการท าวจิยัในชั้นเรียน  

5 

1.2 โรงเรียนควรกระตุน้ใหผู้ส้อนเกิดการพฒันากระบวนการเรียนการสอน
โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน 

4 

1.3 โรงเรียนควรจดัใหมี้คณะกรรมการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน เพื่อเป็นท่ี
ปรึกษาในการท าวจิยัในชั้นเรียนใหก้บัครู 

3 

2. การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน  
2.1  โรงเรียนควรจดัการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการท า

วจิยัในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
8 

2.2  โรงเรียนควรส่งเสริมบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการท าวจิยัและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่เพื่อนครูในโรงเรียนใหมี้จ านวนมากข้ึน  

7 

2.3 โรงเรียนควรส่งเสริมและกระตุน้ใหค้รูเขา้ร่วมฟังหรือน าเสนอผลงานวจิยั 3 
3. การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน  

3.1  ควรจดัหาแหล่งเงินทุนสนบัสนุนการท างานวจิยั 12 
3.2  ควรมีการสนบัสนุนและจดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนในการท าวจิยั

ใหก้บัครู 
10 

3.3  ควรจดัสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องหรือมุมใดมุมหน่ึงเพื่อไวใ้ห้
ครูไดใ้ชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้และสืบคน้เก่ียวกบังานวจิยั 

3 

4.  การสร้างแรงจูงใจในการท าวจิยัในชั้นเรียน  
4.1  ควรใหก้ารยกยอ่ง ชมเชยแก่ครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียนโดยการใหเ้กียรติบตัร 

ประกาศเกียรติคุณหรือรางวลัแก่ครูผูมี้ผลงานการท าวิจยัในชั้นเรียนดีเด่น 
5 

4.2  ควรใหค้วามส าคญักบัการท าวจิยัในชั้นเรียนของครู โดยถือเป็นส่วนหน่ึง
ในการพิจารณาความดีความชอบของครู 

3 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 
 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน จ านวน (คน) 
5. การก ากบัติดตามการด าเนินงานวจิยัอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  

5.1  ควรติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียนอยา่งต่อเน่ือง 8 
5.2  ควรจดัตั้งพี่เล้ียงท่ีปรึกษางานวจิยัใหก้บัเพื่อนครูดว้ยกนั 5 

6. การเผยแพร่ผลงานวจิยั  
6.1  ควรมีการเผยแพร่ผลงานวจิยัของครู เช่น แผน่พบั เอกสาร และเวบ็ไซต์
ของโรงเรียน 

12 

6.2  ควรจดัใหมี้เวทีการน าเสนอผลงานวิจยัในชั้นเรียนทุกปีการศึกษา 10 
6.3  ควรมีการรวบรวมผลงานการท าวจิยัในชั้นเรียนของครูภายในโรงเรียน 

ทุกปีการศึกษา 
5 

 
จากตารางท่ี 4.21  การวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะ จากแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัการ

ส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 พบวา่  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีมีมากท่ีสุดคือ  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวิจยัในชั้นเรียน คือ โรงเรียนควรจดัหาแหล่งเงินทุน
สนบัสนุนการท างานวิจยั  รองลงมา คือควรมีการสนบัสนุนและจดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนใน
การท าวิจยัให้กบัครู  และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอนัดบัรองลงมาคือ การเผยแพร่ผลงานวิจยั โรงเรียน
ควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัของครู ในลกัษณะแผน่พบั เอกสาร และเวบ็ไซตข์องโรงเรียน และควร
จดัใหมี้เวทีการน าเสนอผลงานวจิยัในชั้นเรียนของครูทุกปีการศึกษา   
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4.6    ตอนที ่5  การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูเกีย่วกบัการ
ส่งเสริมการด าเนินงานวจัิยในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดันนทบุรี สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3     
 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  จ  านวน 5 คน  สรุปไดว้่า  โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดันนทบุรี 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 มีการส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนอยู่
ในระดบัมาก  โดยทุกโรงเรียนมีนโยบายใหค้รูท าวิจยัในชั้นเรียน ซ่ึงปรากฏอยูใ่นแผนปฏิบติัการของ
โรงเรียน มีการกระตุน้ให้ครูท าวิจยัในชั้นเรียน โดยการสร้างความรู้ความเขา้ใจ เชิญวิทยากรมาให ้
การอบรม สัมมนา มีการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิจยัใน      
ชั้นเรียน คอยให้ค  าปรึกษาเพื่อนครู เป็นพี่เล้ียงในการท าวิจยั  แต่ส่ิงท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหา
เหมือนๆกนั ก็คือเร่ืองของงบประมาณสนบัสนุนในการท าวิจยั ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้
ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบังานวิจยั โรงเรียนควรให้การสนับสนุนการท าวิจยัโดยการจดัสรร
งบประมาณและจดัหาแหล่งเงินทุนสนบัสนุนการท าวจิยัจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นทุนในการท า
วิจยัให้กบัครู และโรงเรียนควรจดัสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการท าวิจยั โดยจดัมุมส าหรับคน้ควา้
งานวิจยัข้ึนภายในโรงเรียน เช่น เอกสาร หนงัสือ ต าราทางวิชาการ และจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เพื่ออ านวยความสะดวกในการท าวิจยัให้กับครู เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองถ่าย
เอกสาร เป็นตน้ และปัญหาของโรงเรียนท่ีพบรองลงมาคือ โรงเรียนยงัขาดเร่ืองของการเผยแพร่
ผลงานวจิยัซ่ึงโรงเรียนควรจดัใหมี้การน าเสนอผลงานวจิยัในชั้นเรียนของครูทุกส้ินปีการศึกษา ควรมี
การเผยแพร่ผลงานวิจยัของครู ในลกัษณะแผ่นพบั เอกสาร และเวบ็ไซต์ของโรงเรียน เพื่อขยายผล
ให้กบัเพื่อนครูหรือผูท่ี้สนใจไดศึ้กษา ไดน้ าไปเป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการเรียนการสอน
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาระดบัการส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน

มธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 และเปรียบเทียบ
การรับรู้ของบุคลากรเก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่งและ
ประสบการณ์การสอน  

วธีิด าเนินการวจิยั 
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ได้แก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ และครูโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 3  ปีการศึกษา 2556 จ  านวน 313 คน  ดงัน้ี 

1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา    จ านวน     28   คน 
2) หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้    จ านวน   112   คน 
3) ครู     จ านวน   173   คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
แบบสอบถาม มี 3 ตอน ประกอบดว้ย 
ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ต าแหน่ง 

และประสบการณ์การสอน มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการรับรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน

ของโรงเรียนมธัยมศึกษาจังหวดันนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3     
ประกอบด้วย 1) นโยบายและแผนการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน  2) การสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบังานวิจยัในชั้นเรียน 3) การจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับงานวิจยัในชั้นเรียน         
4) การสร้างแรงจูงใจในการท าวจิยัในชั้นเรียน 5) การก ากบัติดตามการด าเนินงานวิจยัอยา่งเป็นระบบ
และต่อเน่ือง 6) การเผยแพร่ผลงานวิจยั ซ่ึงค าถามครอบคลุมเร่ืองของการส่งเสริมการด าเนินการวิจยั
ในชั้นเรียน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ก าหนดระดบั
ความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั โดยพิจารณาตามเกณฑข์องลิเคอร์ท (Best & Kahn, 1993, p. 247)  
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ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended questionnaire) เพื่อให้ผูต้อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินการ
วจิยัในชั้นเรียน 

แบบสัมภาษณ์ 
เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน

มธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3   
การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
1. บนัทึกเสนอต่อส านกังานประสานงานบณัฑิตศึกษาวทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย ์ออกหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ถึงผูอ้  านวยการโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 เพื่อเก็บขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3. ส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูล จ านวน 313 ฉบบั และไดรั้บแบบสอบถามคืนมา 

จ านวน 280 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 89.45 
4. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือหวัหนา้กลุ่มสาระ    

การเรียนรู้ หรือครู โรงเรียนละ 1 คน จากจ านวนโรงเรียน 5 โรงเรียน รวมจ านวนผูใ้หส้ัมภาษณ์ 5 คน  
การวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  หาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์การรับรู้ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครู เก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  
จ  าแนกตามต าแหน่ง และจ าแนกตามประสบการณ์การสอน วเิคราะห์ความแปรปรวนใช ้ F-test 
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe´s Method)  

 
5.1  สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 5.1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.71 เพศชาย
ร้อยละ 29.29  จ าแนกตามต าแหน่ง เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ร้อยละ 9.29  หวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ร้อยละ 37.50 และครู ร้อยละ 53.21 จ าแนกตามประสบการณ์การสอน ประสบการณ์การสอน
มากกวา่ 10 ปี ร้อยละ 56.70  ประสบการณ์การสอนระหวา่ง 5 -10 ปี ร้อยละ 26.00  และประสบการณ์
การสอนนอ้ยกวา่ 5 ปี ร้อยละ 17.30  
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 5.1.2 การส่งเสริมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ การส่งเสริมการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน อยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
ของคะแนนสูงท่ีสุด 3 ล าดบั คือ นโยบายและแผนการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน  รองลงมา  การ
สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน และการสร้างแรงจูงใจในการท าวจิยัในชั้นเรียน 
และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น คือ การเผยแพร่ผลงานวิจยัและการจดัหา
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียน  
 5.1.3  ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรเก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้น
เรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
จ าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ การรับรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน โดยภาพรวม
และรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ดงันั้นจึงท าการทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่  ดว้ยวธีิการของ Scheffe พบวา่ ผูบ้ริหารกบัหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผูบ้ริหารกบัครู 
มีการรับรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนจ าแนกตามประสบการณ์การสอน 
พบวา่ บุคลากรมีการรับรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน โดยภาพรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั 

5.1.4  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมพบว่า ปัญหาการจดัหาทรัพยากรและ
แหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียนมีปัญหามากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัญหาการเผยแพร่ผลงานวิจยั 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ โรงเรียนควรจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการท างานวิจัย  จัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นทุนในการท าวิจยัให้กบัครู  ควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัของครู              ใน
ลกัษณะ แผน่พบั เอกสาร และเวบ็ไซต์ของโรงเรียน และควรจดัให้มีเวทีการน าเสนอผลงานวิจยัใน
ชั้นเรียนของครูทุกปีการศึกษา  

5.1.5 ผลการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  สรุปไดด้งัน้ี 

(1) โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดันนทบุรี ทุกโรงเรียนมีนโยบายใหค้รูท าวิจยัในชั้นเรียน 
ซ่ึงปรากฏอยูใ่นแผนปฏิบติัการของโรงเรียน  

(2)  มีการกระตุน้ใหค้รูท าวจิยัในชั้นเรียน โดยการสร้างความรู้ความเขา้ใจ เชิญวิทยากรมา
ให ้การอบรม สัมมนา มีการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ  

(3)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน คอยให้ค  าปรึกษาเพื่อนครู เป็น
พี่เล้ียงในการท าวจิยั  
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(4)  ปัญหาของการท าวจิยัของโรงเรียนส่วนใหญ่ คือขาดงบประมาณสนบัสนุนในการท า
วิจยั   ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบังานวิจยัมีไม่เพียงพอ  และ
ปัญหาท่ีพบรองลงมาคือ โรงเรียนยงัขาดการเผยแพร่ผลงานวจิยั  

(5)  ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ คือ โรงเรียนควรจดัให้มีการน าเสนอผลงานวิจยั
ในชั้นเรียนทุกส้ินปีการศึกษา  และควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัของครู เพื่อขยายผลให้กบัเพื่อนครู
หรือผู ้ท่ีสนใจได้ศึกษา ได้น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

   
5.2  อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 สามารถ
อภิปรายผลการวจิยัไดน้ี้ 

5.2.1  การส่งเสริมการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า นโยบายและแผนการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
งานวจิยัในชั้นเรียน  การสร้างแรงจูงใจในการท าวจิยัในชั้นเรียน และการก ากบัติดตามการด าเนินงาน
วิจยัอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง อยู่ในระดับมาก  ส่วนการจดัการทรัพยากรและ   แหล่งเรียนรู้
เก่ียวกบังานวิจยัในชั้นเรียน และการเผยแพร่ผลงานวิจยั อยู่ในระดบัปานกลาง ผูว้ิจยัขอยกเหตุผล
ประกอบการอภิปรายเป็นรายดา้นดงัน้ี 

 1)  การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 นโยบายและแผนการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน
พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายสนบัสนุนการท าวิจยัในชั้นเรียน
เพื่อพฒันาและแก้ปัญหาการเรียนการสอนอย่างชัดเจน โดยก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบติัการ
ด าเนินงานวิจัยในชั้ นเรียน มีการประชุมครูเพื่อช้ีแจงให้ครูทราบแนวนโยบาย วตัถุประสงค ์
ความส าคญัของการท าวิจยัในชั้นเรียนและกระตุน้ให้ครูผูส้อนใช้การวิจยัในชั้นเรียนเป็นฐานของ   
การพฒันากระบวนการเรียนการสอน   สอดคล้องกบัการวิจยัของ พิษณุ  คนซ่ือ (2551, น. 63)         
ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง บทบาทการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวดั  
แสงสรรค์ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ผูบ้ริหารมีนโยบายในการ
สนบัสนุนการท าวจิยัในชั้นเรียน โดยจดัให้มีการประชุมช้ีแจงให้ทราบถึงนโยบาย วตัถุประสงคแ์ละ
ความส าคญัของการท าวิจยัในชั้นเรียน คอยก ากับติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้เป็นไปตาม
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เป้าหมายของแผนปฏิบติัการการท าวิจยัในชั้นเรียน เพื่อเป็นการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอน    
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ตอ้งจิตร โสมภีร์ (2546, น.68) ไดศึ้กษาบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมการท า
วิจยัในชั้นเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตการศึกษา 5 พบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารในการสนบัสนุน  
ใหค้รูมีการวางแผนแกปั้ญหาร่วมกนั ใหก้ารปรึกษาหารือร่วมกนัมีความถ่ีสูงสุด บทบาทของผูบ้ริหาร
ในการก าหนดชดัเจน เร่ืองการให้ครูพฒันา การเรียนการสอนบนพื้นฐานของผลการวิจยัในชั้นเรียน 
ส่งเสริมในด้านการก าหนดวิสัยทศัน์และเป้าหมายของโรงเรียนให้ครูพฒันาการเรียนการสอน        
บนพื้นฐานของการวจิยั  

 2)  การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานวิจยั    
ในชั้นเรียน  พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โรงเรียนสร้างความตระหนกัถึงประโยชน์ของการ
ท าวจิยัในชั้นเรียน โดยจดัใหมี้การอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน 
เพื่อให้ครูมีพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าวิจยั และการน าผลการวิจยัไปใช้แกปั้ญหาและ
พฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ดวงฤทยั ธูปบุตร (2554) ไดศึ้กษาวิจยั
เร่ือง การศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้          
ตามความเห็นของครูท่ีมีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด เน่ืองจากผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวิจยัในชั้นเรียน   และให้
ความส าคญัของของการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั ส านกัการศึกษา (2551, น.1-2) ไดใ้ห้
ความส าคญัของการวจิยัในชั้นเรียนไวว้า่ การวจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนรู้จะเนน้ไปท่ีการวิจยั
ปฏิบัติการ  มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญคือ การน าผลการวิจัยไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้การเรียนรู้               
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด บรรลุเป้าหมายหลกัสูตรมากท่ีสุด 

 3)  การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 การจดัการทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบั
งานวิจยัในชั้นเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  โรงเรียนวรให้การสนบัสนุนการท า
วิจยัโดยการจดัสรรงบประมาณและจดัหาแหล่งเงินทุนสนบัสนุนการท าวิจยัจากหน่วยงานภายนอก 
และควรจดัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการท าวิจยั โดยจดัมุมส าหรับคน้ควา้งานวิจยัข้ึนภายในโรงเรียน 
เช่น เอกสาร หนงัสือ ต าราทางวชิาการ และจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ท าวจิยัใหก้บัครูไม่มากเท่าท่ีควร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จิราภรณ์  ศิริทวีป (2544, น. 17) ไดก้ล่าวถึงปัญหา
การท าวิจยัในชั้นเรียนมีเหตุผลหลายประการและกล่าวถึงปัญหาด้านการส่งเสริมสนับสนุนจาก
ผูบ้ริหารว่าขาดการสนับสนุนทั้งด้านงานวิชาการ แรงจูงใจ และงบประมาณ  และสอดคล้องกับ
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ภูมินทร์  เหลาอ านาจ (2553) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการศึกษาสภาพและปัญหาการท าวิจยัในชั้นเรียนของ
ครูโรงเรียนวดัราชสิทธารม ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ สังกดักรุงเทพมหานคร พบว่า โรงเรียนมี
เอกสารในการศึกษา คน้ควา้หาขอ้มูลส าหรับการท าวิจยัในชั้นเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นภาพร  สิงหทตั (2531, น. 90-91)    ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาชุดการ
สอนรายบุคคล  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัส าหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการศึกษาหาความรู้ทางวิจยัเพิ่มเติมแต่ขาดแหล่งความรู้ในโรงเรียน เอกสาร 
ต าราและรายงานการวจิยั  

 4)  การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 การสร้างแรงจูงใจในการท าวิจยัในชั้นเรียน 
พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โรงเรียนมีการกระตุน้ให้ครูน าผลการวิจยัไปพฒันาการเรียนการ
สอนและให้ความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียนโดยถือว่าเป็นส่วนหน่ึงในการพิจาณาความดี
ความชอบของบุคลากรและยงัน าผลงานวิจยัใช้เป็นส่วนหน่ึงของการเสนอเพื่อขอให้มีและเล่ือน    
วทิยฐานะ  สอดคลอ้งกบั วลัภา ภูริปัญญา (2546, น. 109) ไดศึ้กษาการท าวิจยัในชั้นเรียนของครู และ
กระบวนการบริหารของผูบ้ริหารเพื่อส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนโรงเรียนวดัจนัทร์ประดิษฐาราม 
สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า บทบาทของผูบ้ริหารต่อการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนการใช้
แรงจูงใจของผูบ้ริหารเพื่อการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนมีการน าผลงานวิจยัมาเป็นส่วนช่วยใน
การพิจารณาความดีความชอบแก่ครู การปรับเปล่ียนต าแหน่งหนา้ท่ีและการเล่ือนวทิยฐานะ 

 5)  การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 การก ากบัติดตามการด าเนินงานวิจยัอยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โรงเรียนมีการติดตามดูแลการท าวิจยัในชั้น
เรียนของครูอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ และติดตามการน า
ผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันา ปรับปรุง ดา้นการเรียนการสอน   สอดคลอ้งกบั พิษณุ  คนซ่ือ (2551)  
ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง บทบาทการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวดั  
แสงสรรค์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ผูบ้ริหารมีการให้ค  าแนะน า    
คอยก ากบัติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหา มีส่วนร่วมในการนิเทศก ากบัติดตาม     
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบติัการการท าวิจยัในชั้นเรียน สอดคลอ้งกบัการวิจยัของเหรียญ  
บุญสิน (2547, น.130) ศึกษาการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน สังกดัส านกังานการประถมศึกษา
อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบวา่ ความตอ้งการในการท าวิจยัดา้นกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากเช่นกนั 
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 6)  การส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 การเผยแพร่ผลงานวิจยั พบวา่ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง  โรงเรียนควรจดัการน าเสนอผลงานวิจยัในชั้นเรียนทุกส้ินปีการศึกษา  ควรมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจยัของครู เช่น แผ่นพบั เอกสาร และเวบ็ไซตข์องโรงเรียน เพื่อขยายผลให้กบัเพื่อน
ครูหรือผู ้ท่ีสนใจได้ศึกษา ได้น าไปเป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  สอดคลอ้งกบั พิษณุ  คนซ่ือ (2551, น.63)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง บทบาทการ
ส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวดัแสงสรรค์ สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวา่ ผูบ้ริหารมีการสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการ
ใหค้รูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดร่้วมปรึกษาหารือถึงปัญหาและการวางแผนการท าวิจยัในชั้นเรียน
ร่วมกนั และมีการเผยแพร่ผลงาน อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั   

5.2.2  ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรเก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินงานวิจยั        ใน
ชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา    
เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง และจ าแนกตามประสบการณ์การสอน สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1)  การจ าแนกตามต าแหน่ง พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และครู มีการรับรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียนโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น
แตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารอาจจะมีการรับรู้วา่ไดป้ฏิบติังานตามนโยบาย ให้การสนบัสนุนและส่งเสริม
การด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนอย่างเต็มท่ีในทุก ๆ ดา้น ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูใน
ฐานะผูป้ฏิบติั มองต่างมุมกบัผูบ้ริหาร โดยมองวา่  นโยบายและแผนการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนมี
แต่ไม่ชดัเจน ยงัขาดการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานวิจยัในชั้นเรียน   ทรัพยากรและแหล่ง
เรียนรู้เก่ียวกบังานวิจยัในชั้นเรียนมีไม่เพียงพอ  ขาดการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจยัในชั้นเรียน การ
ก ากับติดตามการด าเนินงานวิจัยนั้ นไม่ต่อเน่ืองและไม่เป็นระบบ  ขาดช่องทางในการเผยแพร่
ผลงานวจิยั  

2)  การจ าแนกตามประสบการณ์การสอน พบว่า หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู      
ท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนโดย
ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา24(5) ให้ใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
เรียนรู้ และมาตรา 30 ก าหนดว่า  ให้สถานศึกษาพฒันาการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
การส่งเสริมใหผู้ส้อนสามารถวจิยั เพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา 
เป็นตวับงัคบัใหค้รูทุกคนตอ้งท าวจิยัในชั้นเรียนและพฒันาตนเองตลอดเวลาเพื่อให้มีศกัยภาพในการ
จดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวจิยัเร่ือง การส่งเสริมการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา

จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการท า
วจิยั คร้ังต่อไปดงัน้ี 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  การก าหนดนโยบายส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของหน่วยงานต้นสังกัด ด้านการ

จดัการทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ควรมีความชดัเจน และสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
2)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรสนับสนุนการด าเนินการศึกษาวิจยั โดยจดัเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบังานวิจยัร่วมกนั เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และควรมีการก ากบัติดตามอยา่งต่อเน่ือง 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
1)  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาควรให้ความส าคญัเก่ียวกบันโยบายของ

หน่วยงานตน้สังกดั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัในชั้นเรียน โดยก าหนดแนวทางการส่งเสริมการวิจยัในชั้น
เรียนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

2)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคญั ส่งเสริมและสนบัสนุนการท าวิจยัในชั้นเรียน
ในทุก ๆ ด้าน ควรสร้างความตระหนักให้ครูเห็นคุณค่าของการวิจยัในชั้นเรียน และมีการก ากับ
ติดตามอยา่งต่อเน่ือง 

3)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสนับสนุน จดัหาทรัพยากรเพื่ออ านวยความสะดวกให้ครู
ผูท้  าวจิยั 

4)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการขยายผลและเผยแพร่ผลงานวิจยัทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา หรือเขา้ร่วมเวทีวชิาการท่ีส่งเสริมงานวจิยั 

5)  ครูผูส้อน ควรเห็นคุณค่าและประโยชน์ของงานวิจยัวา่ การท าวิจยัในชั้นเรียน    เกิด
ประโยชน์กบัผูเ้รียน สามารถน าผลของการวิจยัมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และ
พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในระดบัสูงต่อไป นอกจากน้ียงัเกิด
ประโยชน์กบัตวัครูผูส้อน ใช้เป็นผลงานทางวิชาการเพื่อขอเล่ือนต าแหน่งและส่งเสริมครูนกัวิจยัสู่
การเป็นครูมืออาชีพ 

5.3.3  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
1)  ควรศึกษาท าวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการท าวจิยัในชั้นเรียนของครู 
2)  ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารกบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนกัเรียน 
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แบบสอบถาม 

การวจัิยเร่ือง  การส่งเสริมการด าเนินงานวจัิยในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต3 
 
ค ำช้ีแจง 

1. แบบสอบถำมฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส ำหรับกำรวิจยัเร่ือง กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษำจงัหวดั
นนทบุรี สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 3  

2. แบบสอบถำม มี 3  ตอน 
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถำมแสดงกำรรับรู้เก่ียวกบักำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนวจิยั        

ในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษำจงัหวดันนทบุรี สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ 
เขต 3 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถำมแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหำและขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบักำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำรวจิยัในชั้นเรียน    

3. ขอ้มูลจำกกำรตอบแบบสอบถำมของท่ำนในคร้ังน้ีมีค่ำยิง่ต่อกำรวจิยัน้ี       ขอ้มูลท่ี
ท่ำนตอบถือเป็นควำมลบัและขอรับรองวำ่จะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบติังำนหรือสถำนศึกษำของ
ท่ำนแต่ประกำรใด จึงขอควำมอนุเครำะห์ตอบค ำถำมให้ครบทุกข้อตำมควำมเป็นจริง จกัเป็น
พระคุณยิง่ 
 
 

นำงกนกจิต  สีดว้ง 
    นกัศึกษำปริญญำโท  สำขำกำรจดักำรกำรศึกษำ 
               มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
ค าช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงใน  หนำ้หวัขอ้ท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่ำน 
 
1. เพศ 
  ชำย    หญิง 

2. ต ำแหน่ง 
  ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
  หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  ครู 

3. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  นอ้ยกวำ่ 5 ปี 
  5 – 10 ปี 
  มำกกวำ่ 10 ปี 
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ตอนที ่2  กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษำจงัหวดันนทบุรี สังกดั
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 3 
ค าช้ีแจง  โปรดพิจำรณำขอ้ควำมในแบบสอบถำม โดยท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบั
กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษำจงัหวดันนทบุรี สังกดัส ำนกังำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 3 โดยพิจำรณำจำกเกณฑต์่อไปน้ี 
 5  หมำยถึง  มีกำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำรวจิยัในชั้นเรียนระดบัมำกท่ีสุด 

4 หมำยถึง  มีกำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำรวจิยัในชั้นเรียนระดบัมำก 
3 หมำยถึง  มีกำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำรวจิยัในชั้นเรียนระดบัปำนกลำง 
2 หมำยถึง  มีกำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำรวจิยัในชั้นเรียนระดบันอ้ย 

         1  หมำยถึง  มีกำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำรวจิยัในชั้นเรียนระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ขอ้ท่ี กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนวิจยัในชั้นเรียน 

ระดบักำรปฏิบติั 
มำก
ท่ีสุด 

5 

มำก 
 

4 

ปำน
กลำง

3 

นอ้ย 
 

2 

นอ้ย
ท่ีสุด 

1 
 นโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนวจิยัในชั้นเรียน      

1 โรงเรียนก ำหนดแนวนโยบำยเพื่อสนับสนุน 
กำรท ำวจิยัในชั้นเรียนอยำ่งชดัเจน 

     

2 โรง เ รี ยน มีก ำรก ำหนด เ ป้ ำหมำย ในกำ ร
ด ำ เนินงำนวิจัยในชั้ นเรียนในภำพรวมของ
โรงเรียน 

     

3 โรงเรียนมีแผนปฏิบติักำรกำรด ำเนินงำนวิจยัใน
ชั้นเรียนอยำ่งชดัเจน 

     

4 โรงเรียนจดัให้มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำนวิจยั
ในชั้นเรียน เพื่อรับรู้และช่วยแกปั้ญหำ ตลอดจน
เป็นท่ีปรึกษำในกำรท ำวจิยัในชั้นเรียนใหก้บัครู 

     

5 โรงเรียนจดัใหมี้กำรประชุมช้ีแจงเพื่อให้คณะครู
ทรำบนโยบำย วตัถุประสงค์ ควำมส ำคญัของ
กำรท ำวิจยัในชั้นเรียน เพื่อพฒันำและปรับปรุง
กำรเรียนกำรสอน 
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ขอ้ท่ี กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนวิจยัในชั้นเรียน 

ระดบักำรปฏิบติั 
มำก
ท่ีสุด 

5 

มำก 
 

4 

ปำน
กลำง

3 

นอ้ย 
 

2 

นอ้ย
ท่ีสุด 

1 
6 โรงเรียนกระตุ้นให้ครูผู ้สอนเกิดกำรพัฒนำ

กระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรวิจัย       
ในชั้นเรียนเป็นฐำน 

     

7 โรงเรียนสนบัสนุนให้ครูท ำวิจยัในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒน ำและแก้ ปัญหำก ำ ร เ รี ยนก ำ รสอน              
ท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรควำมสนใจของ  
ครูผูท้  ำวจิยั 

     

 กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบังำนวิจยัใน
ชั้นเรียน 

     

8 โรงเรียนสร้ำงควำมตระหนกัถึงประโยชน์ของ
กำรท ำวจิยัในชั้นเรียน 

     

9 โรงเรียนจัดให้มีกำรอบรม สัมมนำ ประชุม    
เชิงปฏิบัติกำรเก่ียวกับกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อให้ครูมีพื้นฐำนควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกับ
กำรท ำวจิยั 

     

10 โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูท ำกำรวิจยัหรือหำควำมรู้
ใหม่ๆ    ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน 

     

11 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรท ำวิจยัในชั้นเรียน และสำมำรถถ่ำยทอด
ควำมรู้ใหแ้ก่เพื่อนครูในโรงเรียน 

     

12 โรง เ รียนส่ง เส ริมให้ค รู เ กิดควำมคิดริ เ ร่ิม
สร้ำงสรรค์ในกำรท ำวิจยัในชั้นเรียน โดยกำร 
ใหเ้ขำ้ร่วมฟังงำนวจิยัของสภำวิจยัแห่งชำติ หรือ
หน่วยงำนท่ีจดัน ำเสนอเร่ืองงำนวจิยั 

     

13 โรงเรียนสนับสนุนให้ครูน ำผลกำรวิจัยไปใช้
แกปั้ญหำและพฒันำกำรจดักำรเรียนรู้ 
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ขอ้ท่ี กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนวิจยัในชั้นเรียน 

ระดบักำรปฏิบติั 
มำก
ท่ีสุด 

5 

มำก 
 

4 

ปำน
กลำง

3 

นอ้ย 
 

2 

นอ้ย
ท่ีสุด 

1 
 กำรจดัหำทรัพยำกรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับ

งำนวจิยัในชั้นเรียน 
     

14 โรงเรียนสนบัสนุนให้มีกำรจดัสรรงบประมำณ
เพื่อเป็นทุนในกำรท ำวจิยัใหก้บัครู 

     

15 โรงเรียนจัดหำแหล่งเงินทุนสนับสนุนจำก
หน่วยงำนภำยนอก เพื่ อ ส่ ง เส ริมงำนวิ จัย          
ในชั้นเรียน 

     

16 โรงเรียนจดัหำอุปกรณ์ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมกำรท ำวจิยัในชั้นเรียน  

     

17 โรงเรียนจดัสภำพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมกำรท ำวิจยั
ในชั้ นเรียน โดยกำรจัดให้มีห้องหรือมุมใด     
มุมหน่ึงส ำหรับคน้ควำ้งำนวจิยั 

     

18 โรงเรียนให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนใน
กำรจัดหำเอกสำร ต ำรำ และงำนวิจัยท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อครูผูท้  ำวจิยัในชั้นเรียน 

     

19 โรงเรียนพฒันำเว็บไซต์ เพื่อให้ครูมีช่องทำง
เข้ำถึงงำนวิจยัและบริกำรสำรสนเทศทำงกำร
วจิยั 

     

 กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำวจิยัในชั้นเรียน      
20 โรง เ รี ยนให้คว ำมส ำ คัญของกำรท ำ วิ จัย            

ในชั้นเรียนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงในกำรพิจำรณำ
ควำมดีควำมชอบของบุคลำกร 

     

21 โรง เ รี ยนกระ ตุ้นให้ค รูน ำผลกำรวิ จัย ไป
พฒันำกำรเรียนกำรสอน  

     

22 โรงเรียนให้กำรยกยอ่ง ชมเชย แก่ครูผูท้  ำวิจยัใน
ชั้นเรียน 
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ขอ้ท่ี กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนวิจยัในชั้นเรียน 

ระดบักำรปฏิบติั 
มำก
ท่ีสุด 

5 

มำก 
 

4 

ปำน
กลำง

3 

นอ้ย 
 

2 

นอ้ย
ท่ีสุด 

1 
23 โรงเรียนให้เกียรติบตัร ประกำศเกียรติคุณหรือ

รำงวลัแก่ครูผูมี้ผลงำนกำรท ำวิจยัในชั้นเรียน
ดีเด่น 

     

24 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผูมี้และใช้ผลงำนวิจัย 
เป็นส่วนหน่ึงของกำรเสนอเพื่อขอให้มีและ
เล่ือนวทิยฐำนะสูงข้ึน 

     

 กำรก ำกบัติดตำมกำรด ำเนินงำนวิจยัอย่ำงเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 

     

25 โรงเรียนดูแล ให้ควำมช่วยเหลือครูในกำรแกไ้ข
ปัญหำท่ีมีผลกระทบต่อกำรท ำวจิยัในชั้นเรียน 

     

26 โรงเรียนมีกำรติดตำมดูแลกำรท ำวจิยัในชั้นเรียน
ของค รูให้ เ ป็นไปตำม เ ป้ ำหมำยของแผน 
ปฏิบติักำร 

     

27 โรงเรียนจัดระบบนิเทศ ติดตำมประเมินผล
งำนวจิยัในชั้นเรียนอยำ่งต่อเน่ือง 

     

28 โรงเรียนน ำผลกำรวิจยัในชั้นเรียนไปใช้ในกำร
พฒันำ ปรับปรุง ดำ้นกำรเรียนกำรสอน 

     

 กำรเผยแพร่ผลงำนวจิยั      
29 โรงเรียนสนบัสนุนให้ครูไดแ้ลกเปล่ียนควำมรู้

ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์กำรท ำวิจัย      
ในชั้นเรียน 

     

30 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู ้ท  ำวิจัยในชั้ นเรียน      
ได้เข้ำร่วมสัมมนำ เผยแพร่ งำนวิจยัท่ีจัดโดย
หน่วยงำนภำยนอก 

     

31 โรง เ รียนจัดให้ มีกำรน ำ เสนอผลงำนวิจัย          
ในชั้นเรียนเป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำ 
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ขอ้ท่ี กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนวิจยัในชั้นเรียน 

ระดบักำรปฏิบติั 
มำก
ท่ีสุด 

5 

มำก 
 

4 

ปำน
กลำง

3 

นอ้ย 
 

2 

นอ้ย
ท่ีสุด 

1 
32 โรงเรียนจดัให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

กำรวจิยัในชั้นเรียน ทุกปีกำรศึกษำ 
     

33 โรงเรียนจัดท ำเอกสำร สำรสนเทศ รวบรวม
ผลงำนวจิยัในชั้นเรียนเพื่อกำรเผยแพร่ 

     

34 โรง เ รียนจัดให้ มี กำร เผยแพ ร่ผลงำนวิจัย           
ในชั้นเรียนของครูผำ่นเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 
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ตอนที่ 3  แสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหำและขอ้เสนอแนะ กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนวิจยั        
ในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษำจงัหวดันนทบุรี สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ 
เขต 3 
ค าช้ีแจง  โปรดแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่อไปน้ีโดยอิสระ 
ข้อที่ การส่งเสริมการด าเนินงาน 

วจัิยในช้ันเรียน 
ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

1 นโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนวิจัย   
ในชั้นเรียน 

................................ 

................................. 

................................. 

................................ 

................................. 

................................. 

................................ 

................................ 
2 กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ

งำนวจิยัในชั้นเรียน 
 

................................ 

................................. 

................................. 

................................ 

................................. 

................................. 

................................ 

................................ 
3 กำรจัดหำทรัพยำกรและแหล่งเรียนรู้

เก่ียวกบังำนวจิยัในชั้นเรียน 
 

................................ 

................................. 

................................. 

................................ 

................................. 

................................. 

................................ 

................................ 
4 กำรส ร้ ำ งแรงจู ง ใ จในกำรท ำ วิ จัย          

ในชั้นเรียน 
 

................................ 

................................. 

................................. 

................................ 

................................. 

................................. 

................................ 

................................ 
5 กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนวิจัย

อยำ่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 

................................ 

................................. 

................................. 

................................ 

................................. 

................................. 

................................ 

................................ 
6 กำรเผยแพร่ผลงำนวจิยั 

 
................................ 
................................. 
................................. 
................................ 

................................. 

................................. 

................................ 

................................ 
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แบบสัมภาษณ์ 
การวจัิยเร่ือง การส่งเสริมการด าเนินงานวจัิยในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต3 
 
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไป 
ช่ือผูใ้หส้ัมภำษณ์…………………………………………………………………………………….. 
ต ำแหน่ง…………………………………………………………………………………….……….. 
สถำนท่ี………………………………………………………………………………………………. 
วนั เดือน ปี ท่ีสัมภำษณ์……………………………………………………………………………... 
เร่ิมกำรสัมภำษณ์เวลำ…………..……….………จบกำรสัมภำษณ์เวลำ…………….………………. 
 
ตอนท่ี 2 ประเด็นในกำรใหส้ัมภำษณ์ 
1. โรงเรียนของท่ำนมีนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนวิจยัในชั้นเรียนอย่ำงไร /มีปัญหำอะไร/       
มีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. โรงเรียนของท่ำนมีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบังำนวจิยัในชั้นเรียนใหก้บัครูอยำ่งไร /    
มีปัญหำอะไร/  มีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร  
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. โรงเรียนของท่ำนจดัหำทรัพยำกรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังำนวจิยัในชั้นเรียนอยำ่งไร / มีปัญหำ
อะไร/  มีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

DPU



102 
 

4. โรงเรียนของท่ำนมีวธีิกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำวจิยัในชั้นเรียนอยำ่งไร /  มีปัญหำอะไร/       
มีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5. โรงเรียนของท่ำนมีกำรก ำกบัติดตำมกำรด ำเนินงำนวจิยัในชั้นเรียนอยำ่งไร /    มีปัญหำอะไร/    
มีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
6. โรงเรียนของท่ำนมีกำรเผยแพร่ผลงำนวจิยัอยำ่งไร  /   มีปัญหำอะไร/  มีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนท่ี 3  ขอ้มูลควำมคิดเห็นเพิ่มเติมจำกกำรใหส้ัมภำษณ์ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
ค่าความเช่ือมั่น 
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ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

การวจัิยเร่ือง  การส่งเสริมการด าเนินงานวจัิยในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต3 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ภาคผนวก ฆ 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจิัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจิยั 
 

1. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ทศันีย ์ ชำติไทย  ผูอ้  ำนวยกำรหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต 
สำขำวชิำหลกัสูตรและกำรสอน 
มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2. ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.อญัชลี ทองเอม  ผูอ้  ำนวยกำรหลกัสูตรมหำบณัฑิต 
สำขำวชิำหลกัสูตรและกำรสอน
มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

3. ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.ไพโรจน์ กล่ินกุหลำบ ผูอ้  ำนวยกำรหลกัสูตรศึกษำศำสตร์มหำบณัฑิต 
     มหำวทิยำลยัวงษช์วลิตกุล 

4. รองศำสตรำจำรย ์ดร.โกสุม  สำยใจ  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนประกนัคุณภำพ 
อำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรบริหำรกำรศึกษำมหำบณัฑิต 
มหำวทิยำลยัรำชพฤกษ ์

5. นำยศุภวฒัน์  วลยัเลิศ   รองผูอ้  ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร 
โรงเรียนเบญจมรำชำนุสรณ์ 
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ภาคผนวก ง 

ผลการวเิคราะห์การรับรู้เกีย่วกบัการส่งเสริมการด าเนินการวจิัยในช้ันเรียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดันนทบุรี สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
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กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนวิจยัในชั้นเรียน X  S.D. แปลผล อนัดบั 
นโยบายและแผนการด าเนินงานวจัิยในช้ันเรียน     
1.  โรงเรียนก ำหนดนโยบำยเพื่อสนบัสนุนกำรท ำ

วจิยัในชั้นเรียนอยำ่งชดัเจน 
4.20 .72 มำก 1 

2.  โรงเรียนมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินงำนวจิยัในชั้นเรียนในภำพรวมของ
โรงเรียน 

4.12 .71 มำก 3 

3.  โรงเรียนมีแผนปฏิบติักำรกำรด ำเนินงำนวิจยั ใน
ชั้นเรียนอยำ่งชดัเจน 

4.06 .77 มำก 4 

4.  โรงเรียนจดัใหมี้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนวิจยั
ในชั้นเรียน เพื่อรับรู้และช่วยแกปั้ญหำ 
ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษำในกำรท ำวจิยัในชั้นเรียน
ใหก้บัครู 

3.89 .85 มำก 7 

5.  โรงเรียนจดัใหมี้กำรประชุมช้ีแจงเพื่อให้คณะครู
ทรำบนโยบำย วตัถุประสงค ์ควำมส ำคญัของ
กำรท ำวจิยัในชั้นเรียน เพื่อพฒันำและปรับปรุง
กำรเรียนกำรสอน 

3.98 .83 มำก 5 

6.  โรงเรียนกระตุน้ใหค้รูผูส้อนเกิดกำรพฒันำ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยใชก้ำรวจิยั       
ในชั้นเรียนเป็นฐำน 

3.98 .74 มำก 6 

7.  โรงเรียนสนบัสนุนใหค้รูท ำวจิยัในชั้นเรียนเพื่อ
พฒันำและแกปั้ญหำกำรเรียนกำรสอน               

4.15 .72 มำก 2 
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กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนวิจยัในชั้นเรียน X  S.D. แปลผล อนัดบั 
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั 
งานวจัิยในช้ันเรียน 

    

1.  โรงเรียนสร้ำงควำมตระหนกัถึงประโยชน์ของ
กำรท ำวจิยัในชั้นเรียน 

4.06 .73 มำก 1 

2.  โรงเรียนจดัใหมี้กำรอบรม สัมมนำ ประชุม    
เชิงปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรท ำวจิยัในชั้นเรียน 
เพื่อใหค้รูมีพื้นฐำนควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั
กำรท ำวจิยั 

3.86 .85 มำก 4 

3.  โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูท ำกำรวจิยัหรือหำควำมรู้
ใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน 

3.98 .76 มำก 2 

4.  โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรท ำวจิยัในชั้นเรียน และสำมำรถถ่ำยทอด
ควำมรู้ใหแ้ก่เพื่อนครูในโรงเรียน 

3.83 .80 มำก 5 

5.  โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูเกิดควำมคิดริเร่ิม
สร้ำงสรรคใ์นกำรท ำวจิยัในชั้นเรียน โดยกำร 
ใหเ้ขำ้ร่วมฟังงำนวจิยัของสภำวจิยัแห่งชำติ 
หรือหน่วยงำนท่ีจดัน ำเสนอเร่ืองงำนวจิยั 

3.58 .92 มำก 6 

6.  โรงเรียนสนบัสนุนใหค้รูน ำผลกำรวจิยัไปใช้
แกปั้ญหำและพฒันำกำรจดักำรเรียนรู้ 

3.95 .78 มำก 3 
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กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนวิจยัในชั้นเรียน X  S.D. แปลผล อนัดบั 
การจัดหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกบั
งานวจัิยในช้ันเรียน 

    

1.  โรงเรียนสนบัสนุนใหมี้กำรจดัสรรงบประมำณ
เพื่อเป็นทุนในกำรท ำวจิยัให้กบัครู 

3.19 1.11 ปำนกลำง 5 

2.  โรงเรียนจดัหำแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจำก
หน่วยงำนภำยนอกเพื่อส่งเสริมงำนวจิยั          
ในชั้นเรียน 

2.99 1.08 ปำนกลำง 6 

3.  โรงเรียนจดัหำอุปกรณ์ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมกำรท ำวจิยัในชั้นเรียน  

3.33 .98 ปำนกลำง 1 

4.  โรงเรียนจดัสภำพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมกำรท ำวจิยั
ในชั้นเรียน โดยกำรจดัใหมี้ห้องหรือมุมใด     
มุมหน่ึงส ำหรับคน้ควำ้งำนวิจยั 

3.21 .98 ปำนกลำง 4 

5.  โรงเรียนใหค้วำมช่วยเหลือและสนบัสนุน      
ในกำรจดัหำเอกสำร ต ำรำ และงำนวจิยัท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อครูผูท้  ำวจิยัในชั้นเรียน 

3.30 .96 ปำนกลำง 2 

6.  โรงเรียนพฒันำเวบ็ไซต ์เพื่อใหค้รูมีช่องทำง
เขำ้ถึงงำนวจิยัและบริกำรสำรสนเทศทำง      
กำรวจิยั 

3.24 1.01 ปำนกลำง 3 
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กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนวิจยัในชั้นเรียน X  S.D. แปลผล อนัดบั 

การสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยในช้ันเรียน     
1.  โรงเรียนใหค้วำมส ำคญัของกำรท ำวจิยั            

ในชั้นเรียนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงในกำรพิจำรณำ
ควำมดีควำมชอบของบุคลำกร 

3.53 .98 มำก 4 

2.  โรงเรียนกระตุน้ใหค้รูน ำผลกำรวจิยัไป
พฒันำกำรเรียนกำรสอน  

3.85 .88 มำก 1 

3.  โรงเรียนใหก้ำรยกยอ่ง ชมเชย แก่ครูผูท้  ำวิจยัใน
ชั้นเรียน 

3.63 .94 มำก 3 

4.  โรงเรียนให้เกียรติบตัร ประกำศเกียรติคุณหรือ
รำงวลัแก่ครูผูมี้ผลงำนกำรท ำวจิยัในชั้นเรียน
ดีเด่น 

3.38 1.15 ปำน
กลำง 

5 

5.  โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูผูมี้และใชผ้ลงำนวจิยั 
เป็นส่วนหน่ึงของกำรเสนอเพื่อขอใหมี้และ
เล่ือนวทิยฐำนะสูงข้ึน 

3.78 .89 มำก 2 
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กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนวิจยัในชั้นเรียน X  S.D. แปลผล อนัดบั 
การก ากบัติดตามการด าเนินงานวจัิยอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 

    

1.  โรงเรียนดูแล ใหค้วำมช่วยเหลือครูในกำรแกไ้ข
ปัญหำท่ีมีผลกระทบต่อกำรท ำวจิยัในชั้นเรียน 

3.43 .95 ปำนกลำง 4 

2.  โรงเรียนมีกำรติดตำมดูแลกำรท ำวจิยัในชั้นเรียน
ของครูให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของแผน 
ปฏิบติักำร 

3.60 .93 มำก 2 

3.  โรงเรียนจดัระบบนิเทศ ติดตำมประเมินผล
งำนวจิยัในชั้นเรียนอยำ่งต่อเน่ือง 

3.48 .93 ปำนกลำง 3 

4.  โรงเรียนน ำผลกำรวจิยัในชั้นเรียนไปใช ้       ใน
กำรพฒันำ ปรับปรุง ดำ้นกำรเรียนกำรสอน 

3.61 .92 มำก 1 
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กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนวิจยัในชั้นเรียน X  S.D. แปลผล อนัดบั 
การเผยแพร่ผลงานวจัิย     
1.  โรงเรียนสนบัสนุนใหค้รูไดแ้ลกเปล่ียนควำมรู้

ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์กำรท ำวิจยั      
ในชั้นเรียน 

3.46 .91 ปำนกลำง 2 

2.  โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูผูท้  ำวจิยัในชั้นเรียน      
ไดเ้ขำ้ร่วมสัมมนำ เผยแพร่งำนวจิยัท่ีจดัโดย
หน่วยงำนภำยนอก 

3.45 1.00 ปำนกลำง 3 

3.  โรงเรียนจดัใหมี้กำรน ำเสนอผลงำนวิจยั          
ในชั้นเรียนเป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำ 

3.31 1.12 ปำนกลำง 5 

4.  โรงเรียนจดัใหมี้กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กำรวจิยัในชั้นเรียนทุกปีกำรศึกษำ 

3.68 1.01 มำก 1 

5.  โรงเรียนจดัท ำเอกสำร สำรสนเทศ รวบรวม
ผลงำนวจิยัในชั้นเรียนเพื่อกำรเผยแพร่ 

3.43 1.02 ปำนกลำง 4 

6.  โรงเรียนจดัใหมี้กำรเผยแพร่ผลงำนวจิยั           
ในชั้นเรียนของครูผำ่นเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 

3.22 1.06 ปำนกลำง 6 
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ภาคผนวก จ 
ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรเกีย่วกบัการส่งเสริมการด าเนินการ
วจิัยในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดันนทบุรี สังกดัส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง 
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กำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำรวิจยัในชั้น
เรียน 

ผูบ้ริหำร หวัหนำ้กลุ่ม ครู 
สถำนศึกษำ สำระกำรเรียนรู้  

(n = 26) (n = 105) (n = 149) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. นโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนวจิยั 

ในชั้นเรียน 
4.55 .49 4.04 .66 3.97 .60 

2. กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั
งำนวจิยัในชั้นเรียน 

4.43 .53 3.82 .73 3.81 .60 

3. กำรจดัหำทรัพยำกรและแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกบังำนวจิยัในชั้นเรียน 

3.85 .82 3.07 .91 3.19 .87 

4. กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำวิจยั        
ในชั้นเรียน 

4.27 .61 3.56 .88 3.56 .77 

5. กำรก ำกบัติดตำมกำรด ำเนินงำนวจิยั
อยำ่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

4.13 .80 3.49 .93 3.45 .76 

6. กำรเผยแพร่ผลงำนวจิยั 4.07 .72 3.31 .95 3.38 .84 
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กำรส่งเสริมกำรด ำเนิน 
กำรวจิยัในชั้นเรียน 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

1. นโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำน ระหวำ่งกลุ่ม 7.48 2 3.74 9.74 .000 
    วจิยัในชั้นเรียน ภำยในกลุ่ม 106.35 277 .38   
 รวม 113.83 279    
2.  กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั ระหวำ่งกลุ่ม 9.017 2 4.50 10.57 .000 
    งำนวจิยัในชั้นเรียน ภำยในกลุ่ม 118.06 277 .426   
 รวม 127.08 279    
3. กำรจดัหำทรัพยำกรและแหล่ง ระหวำ่งกลุ่ม 12.80 2 6.40 8.08 .000 
   เรียนรู้เก่ียวกบังำนวิจยัในชั้นเรียน ภำยในกลุ่ม 219.32 277 .79   
 รวม 232.12 279    
4. กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำวิจยั   ระหวำ่งกลุ่ม 11.94 2 5.97 9.27 .000 
   ในชั้นเรียน ภำยในกลุ่ม 178.33 277 .64   
 รวม 190.283 279    
5. กำรก ำกบัติดตำมกำรด ำเนินงำนวจิยั ระหวำ่งกลุ่ม 10.53 2 5.26 7.54 .001 
     อยำ่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ภำยในกลุ่ม 193.257 277 .69   
 รวม 203.789 279    
6.  กำรเผยแพร่ผลงำนวจิยั ระหวำ่งกลุ่ม 12.288 2 6.14 7.98 .000 
 ภำยในกลุ่ม 213.20 277 .77   
 รวม 225.48 279    
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กำรทดสอบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ ดว้ยวธีิกำรของ Scheffe มีขอ้คน้พบดงัตำรำงต่อไปน้ี 
 

กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำน
วจิยัในชั้นเรียนโดยรวม 

 ผูบ้ริหำร 
สถำนศึกษำ 

หวัหนำ้กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ 

ครู 

X  4.23 3.57 3.58 
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 4.23 - .66* .65* 
หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3.57  - -.01 
ครู 3.58   - 
 

นโยบำยและแผนกำร
ด ำเนินงำนวจิยัในชั้นเรียน 

 ผูบ้ริหำร 
สถำนศึกษำ 

หวัหนำ้กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ 

ครู 

X  4.55 4.04 3.97 
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 4.55 - .51* .58* 
หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 4.04  - .07 
ครู 3.97   - 
 

กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนวิจยั

ในชั้นเรียน 

 ผูบ้ริหำร 
สถำนศึกษำ 

หวัหนำ้กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ 

ครู 

X  4.43 3.82 3.81 
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 4.43 - .60* .62* 
หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3.82  - .01 
ครู 3.81   - 
 

กำรจดัหำทรัพยำกรและ
แหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังำนวิจยั 

ในชั้นเรียน 

 ผูบ้ริหำร 
สถำนศึกษำ 

หวัหนำ้กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ 

ครู 

X  3.85 3.07 3.19 
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 3.85 - .77* .66* 
หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3.07  - .11 
ครู 3.19   - 

DPU



125 
 

กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำร   
ท ำวจิยัในชั้นเรียน 

 ผูบ้ริหำร 
สถำนศึกษำ 

หวัหนำ้กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ 

ครู 

X  4.27 3.56 3.56 
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 4.27 - .71* .70* 
หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3.56  - .00 
ครู 3.56   - 
 

กำรก ำกบัติดตำมกำร
ด ำเนินงำนวจิยัอยำ่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 

 ผูบ้ริหำร 
สถำนศึกษำ 

หวัหนำ้กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ 

ครู 

X  4.13 3.49 3.45 
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 4.13 - .64* .68* 
หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3.49  - .03 
ครู 3.45   - 
 

กำรเผยแพร่ผลงำนงำนวจิยั 
 ผูบ้ริหำร 

สถำนศึกษำ 
หวัหนำ้กลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้ 
ครู 

X  4.07 3.31 3.38 
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 4.07 - .75* .68* 
หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3.31  - -.06 
ครู 3.38   - 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรเกีย่วกบัการส่งเสริมการด าเนินการ
วจิัยในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดันนทบุรี สังกดัส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ 
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กำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำรวิจยัในชั้น
เรียน 

นอ้ยกวำ่ 15 ปี 5 – 10 ปี มำกกวำ่ 10 ปี 
(n = 44) (n = 66) (n = 144) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. นโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนวจิยั 

ในชั้นเรียน 
3.88 .55 3.97 .60 4.05 .66 

2. กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั
งำนวจิยัในชั้นเรียน 

3.78 .66 3.85 .62 3.81 .68 

3. กำรจดัหำทรัพยำกรและแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกบังำนวจิยัในชั้นเรียน 

3.20 .86 3.25 .88 3.07 .91 

4. กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำวิจยั        
ในชั้นเรียน 

3.66 .71 3.61 .80 3.51 .85 

5. กำรก ำกบัติดตำมกำรด ำเนินงำนวจิยั
อยำ่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

3.46 .75 3.56 .78 3.42 .88 

6. กำรเผยแพร่ผลงำนวจิยั 3.34 .84 3.45 .87 3.31 .91 
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กำรส่งเสริมกำรด ำเนิน 
กำรวจิยัในชั้นเรียน 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

1. นโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำน ระหวำ่งกลุ่ม 1.00 2 .50 1.26 .283 
    วจิยัในชั้นเรียน ภำยในกลุ่ม 99.64 251 .39   
 รวม 100.65 253    
2.  กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั ระหวำ่งกลุ่ม .17 2 .08 .20 .818 
    งำนวจิยัในชั้นเรียน ภำยในกลุ่ม 110.73 251 .44   
 รวม 110.91 253    
3. กำรจดัหำทรัพยำกรและแหล่ง ระหวำ่งกลุ่ม 1.58 2 .79 .98 .375 
   เรียนรู้เก่ียวกบังำนวิจยัในชั้นเรียน ภำยในกลุ่ม 201.34 251 .80   
 รวม 202.92 253    
4. กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำวิจยั   ระหวำ่งกลุ่ม .95 2 .47 .71 .492 
   ในชั้นเรียน ภำยในกลุ่ม 167.94 251 .66   
 รวม 168.89 253    
5. กำรก ำกบัติดตำมกำรด ำเนินงำนวจิยั ระหวำ่งกลุ่ม .92 2 .46 .65 .519 
   อยำ่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ภำยในกลุ่ม 176.40 251 .70   
 รวม 177.32 253    
6.  กำรเผยแพร่ผลงำนวจิยั ระหวำ่งกลุ่ม .88 2 .44 .55 .573 
 ภำยในกลุ่ม 199.58 251 .79   
 รวม 200.46 253    
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ประวตัิผู้เขียน 

 
ช่ือ-นามสกุล นางกนกจิต  สีดว้ง 
ประวติัการศึกษา พ.ศ.2535  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ครุศาสตรบณัฑิต 
 จากวทิยาลยัครูสวนสุนนัทา  
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  
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