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บทคัดย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบการส่งเสริม
การวิจัยในชั้ นเรียนจ าแนกตามการจัดแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษา ขนาดของโรงเรียน รายได้นอก
งบประมาณต่อปี และการมีครูเคยไดรั้บรางวลัดา้นการวิจยัในชั้นเรียน 3) ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนท่ีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 98 โรง จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามตารางการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย  จ านวน ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย (x̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบที (t - test)  การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) มีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) และการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content analysis) ขอ้มูลจากแบบสอบถามปลายเปิดและแบบสัมภาษณ์  

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
ทั้ง 5 ดา้น มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ดา้นการให้ครูมีความรู้เก่ียวกบัการท า
วิจยัในชั้นเรียน รองลงมาคือ ดา้นการให้ครูน าผลงานวิจยัไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอน ดา้นการให้ครู
น าผลงานวิจยัไปใชเ้พื่อความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ ดา้นการให้ครูจดัท าการวิจยัในชั้นเรียน และดา้นการ
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 
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ผลการสัมภาษณ์ผู ้บริหารโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีการส่งเสริมครูผู ้สอนโดยน า
ผลการวจิยัในชั้นเรียนมาใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันาการเรียนการสอนของตนเอง 

2. ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่าในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือ
พิจารณาตามรายดา้น ปรากฏผลดงัน้ี 

2.1 จ าแนกตามการจดัแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษา พบว่า ด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติครู
ผูท้  าวจิยัในชั้นเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2.2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ด้านการให้ครูจดัท าการวิจยัในชั้นเรียน
แตกต่างกนัระหวา่งโรงเรียนขนาดเล็กและกลางกบัโรงเรียนขนาดใหญ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 และแตกต่างกนัระหวา่งโรงเรียนขนาดใหญ่กบัโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ส่วนดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวิจยัในชั้นแตกต่างกนัระหวา่งโรงเรียนขนาดใหญ่กบั
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.3 จ าแนกตามรายไดน้อกงบประมาณต่อปี พบวา่ ดา้นการให้ครูท าการวิจยัในชั้นเรียน
และแตกต่างกนัระหว่างโรงเรียนท่ีมีรายไดน้อกงบประมาณต่อปีน้อยกว่า 1 ลา้นบาทกบัโรงเรียนท่ีมี
รายไดน้อกงบประมาณต่อปีมากกวา่ 5 ลา้นบาทต่อปีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนดา้นการ
ใหค้รูมีความรู้เก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนแตกต่างกนัระหวา่งโรงเรียนท่ีมีรายไดน้อกงบประมาณต่อ
ปีน้อยกว่า 1 ล้านบาทกบัโรงเรียนท่ีมีรายได้นอกงบประมาณต่อปีมากกว่า 5 ล้านบาทต่อปี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.4 จ าแนกตามการมีครูเคยไดรั้บรางวลัดา้นการวิจยัในชั้นเรียน พบวา่ ในภาพรวมและ
รายดา้นมีการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั 

3. ปัญหาท่ีพบคือ โรงเรียนยงัขาดการส่งเสริมดา้นความรู้ความเขา้ใจในการท าวิจยัในชั้น
เรียนใหแ้ก่ครู และการจดัสรรงบประมาณเพื่อใชใ้นการท าวิจยัในชั้นเรียนไม่เพียงพอ ส่วนขอ้เสนอแนะ 
คือ โรงเรียนควรมีการจดัอมรมเชิงปฏิบติัการและการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน 

ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัญหา แนวทางการแกไ้ข และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
ปัญหาท่ีพบ คือ โรงเรียนขาดความชัดเจนและความต่อเน่ืองในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน 
รวมถึงการจดัสรรงบประมาณเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน ส่วนแนวทางการแกไ้ข คือ การจดัอบรมให้ครูมี
ความรู้เก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนอยา่งเป็นรูปธรรมและการสนบัสนุนเงินทุนในการวจิยัในชั้นเรียน 
ค าส าคญั 

การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน, การบริหารจดัการโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 

DPU



จ 

Thesis Title  The Enhancing for Classroom Research in Secondary Schools  
   under Secondary Educational Service Area Office Bangkok 
Author   Chatchawan Prunkpongpan 
Thesis Advisor  Associate Professor Dr. Kla Tongkow 
Department  Education Management 
Academic Year  2015 
 

ABSTRACT 
 

This study aims to 1) study the enhancing for classroom research in secondary schools 
under Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2) compare the enhancing for classroom 
research classified according to the educational service area, school size, off-revenue budget per year 
and classroom research award of teachers 3) study the problem and suggestion of the enhancing for 
classroom research in secondary schools under Secondary Educational Service Area Office Bangkok. 
The sampling groups were secondary schools under Secondary Educational Service Area Office in 
Bangkok. 

The sampling groups were 98 schools from the Simple Random Sampling determined by 
the size sampling of Krejcie and Morgan. The tool used in this research were the questionnaire and 
interview form. The statistic used to analyze data composed of percentage, mean, standard deviation,   
t-test (independent) and ANOVA which has Post Hoc by Scheffe’s Method and content analysis for 
data from open-end questionnaire and an interview form. 

The result of the research found that 
1) the enhancing for classroom research in secondary schools under Secondary Educational 

Service Area Office Bangkok had statistical overall average at a high level and had statistical average at a high 
level when considered 5 schemes which consequence  mean level as follow : giving the knowledge to the 
teachers how to make classroom research and follow with allowing the teachers to use their classroom research 
to improve teaching and studying, supporting their professional progress by using classroom research , 
granting the teachers to make classroom research and praising the teachers who make classroom research. 
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The result from interviewing the administrator of the school found that the scope thought 
about the enhancing for classroom research in secondary schools were involved that school has to 
enhance the teacher to solve the problem and improve teaching. 

2) The outcome of comparing the enhancing for classroom research in secondary schools 
under Secondary Educational Service Area Office Bangkok is not different for overall average, but 
when considered each aspects found that ; 

2.1) categorize according to the educational service area found that praising the 
teachers who make classroom research has statistical significant at .01 

2.2) categorize according to the size of the schools found that allowing the teachers 
make the classroom research between small and medium school and big school were different in 
statistical significant at .01 and were different in statistical significant at .05 between big school and 
extra-large school whereas praising the teachers who make classroom research between big school and 
extra-large school were different in statistical significant at .05 

2.3) categorize according to the off-revenue budget per year found that allowing the 
teachers make the classroom research between the school which has off-revenue budget per year less 
than 1 million baht with the school which has off- revenue budget per year more than 5 million baht 
was different in statistical significant at .01 whereas giving the knowledge to the teachers how to make 
classroom research between the school which has off-revenue budget per year less than 1 million baht 
with the school which has off- revenue budget per year more than 5 million baht was different in 
statistical significant at .05 

2.4)  categorize according to the reward given to teachers from the classroom research 
found that there was not different in general and each aspect of practicing. 

3) The problem found that school lacks of promoting in knowledge and budget about how 
to make the classroom research and the proposals were that schools should set the meeting to explain 
how make the classroom research substantially and advice or guide how to make the classroom 
research. 

The analysis from the interview form about the problems, the outline of correction and the 
other proposals finds the problems that were schools lack of clarification and continuance to enhance the 
classroom research and provided the budget for this mission whereas the way how to correct was to 
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provide training for teachers about creating the classroom research substantially and support enough 
budget fund. 
Key Word 

The enhancing for classroom research, administration the secondary school      
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส า เ ร็จลุล่วงได้ด้วยดี  โดยได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก
รองศาสตราจารย  ์ ดร.กลา้ ทองขาว อาจารยที์่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่กรุณาให้ค  าปรึกษา  ขอ้ช้ีแนะ                
และความช่วยเหลือจนกระทัง่ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี  

ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.  ไพฑูรย์  สินลารัตน์  ประธานสอบวิทยานิพนธ์
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ไพโรจน์ กล่ินกุหลาบ และดร. เฉลิมชยั  มนูเสวต กรรมการสอบวิทยานิพนธ์                  
ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือ แนะน า และตรวจแกไ้ขในการด าเนินการจดัท าวทิยานิพนธ์ ผูว้ิจยัมีความซาบซ้ึง
และถือเป็นพระคุณอยา่งยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณทั้งสามท่านเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี  

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในวิทยาล ัยครุศาสตร์ทุกท่าน  ที่ได้กรุณาให้ความรู้และ                
ให้ค  าแนะน าด ้วยดี เสมอมา  ขอขอบพระคุณผู ้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ก รุณาตรวจสอบ             
เค ร่ืองมือ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. พิณสุดา สิริธรังศรี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.อญัชลี  ทองเอม                           
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สินธะวา  คามดิษฐ์ ดร.เฉลิมชัย  มนูเสวต และนายพงษ์ศักด์ิ  แก้วใจดี                
ต  าแหน่งครูเช่ียวชาญ โรงเรียนวดันอ้ยนพคุณ ให้ค  าแนะน าในการจดัท าเคร่ืองมือแบบสอบถามในการ
วิจยั ขอขอบพระคุณ ว่าท่ีร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 และนายไพรัช แสงทอง ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและให้ค  าแนะน าในหลาย ๆ ดา้นจนวิทยานิพนธ์ส าเร็จ
ลุล่วงดว้ยดี  

ขอขอบพระคุณผู้บริหารและครูผู ้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง                   
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานครทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาตอบแบบสอบถาม 
ใหค้วามคิดเห็น ท าใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีไดข้อ้มูลครบถว้น  

คุณงามความดีอนัพึงมีจากวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบแด่บิดา มารดา ผูมี้คุณอนัเป็นท่ี
เคารพยิ่ง และคณาจารยผ์ูป้ระสาทวิชาความรู้ ตลอดจนทุก ๆ ท่านท่ีให้ก าลงัใจช่วยเหลือจนกระทัง่
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี  
 
 

ชชัวาล  พฤกษพ์งศพ์นัธ์ 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 
1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

กระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกทั้ งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยส่ืีอสารก่อใหเ้กิดขอ้มูล ข่าวสาร และความรู้ใหม่ ๆ เกิดข้ึนมากมาย ท า
ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนไม่วา่จะเป็นครูอาจารยห์รือผูเ้รียน ตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การเรียนการสอนให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความรู้ท่ีเกิดข้ึนใหม่อยู่
ตลอดเวลา ครูอาจารยไ์ม่สามารถบอกเล่าความรู้ให้กบัผูเ้รียนไดท้ั้งหมด การเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันจึงเป็นการเรียนแบบร่วมมือกันระหว่างครู ผูเ้รียน และผูเ้ก่ียวข้อง เพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้  และเป็นการเรียนการสอนท่ีทุกฝ่ายตอ้งร่วมกนัแสวงหาแนวทางแกไ้ขในกรณี
ท่ีเกิดปัญหา โดยหัวใจส าคญัของการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ซ่ึงเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและแน่นอนผูท่ี้มีบทบาทส าคัญท่ีสุดในการ
ผลกัดนัใหก้ารปฏิรูปการศึกษาประสบความส าเร็จมากท่ีสุด คือ ครู (สุวมิล  วอ่งวานิช, 2557, น. 2) 

การจดัการเรียนการสอนจะตอ้งจดัอยา่งหลากหลาย ครอบคลุมเพื่อสร้างองคค์วามรู้ให้
ทัว่ถึง กวา้งขวางหลากหลายรูปแบบ (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544, น. 10) ได้ให้องค์กร
ทางการศึกษาให้ความส าคญัเก่ียวกบัศกัยภาพการสร้างองคค์วามรู้ของผูเ้รียนจะตอ้งมีทั้งการสร้าง
องค์ความรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้โดยปฏิสัมพนัธ์ กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ของ
ตวัเองและประยุกตสู่์การน าไปใช ้ฉะนั้นการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาจึงเป็นหวัใจส าคญั
ในการบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ผูบ้ริหารและผูส้อนตอ้งให้ความส าคญัในการให้
ความรู้แก่นกัเรียนในดา้นวิชาการเป็นล าดบัแรก มาตรฐานและคุณภาพของการบริหารสถานศึกษา
จะพิจารณาผลงานดา้นวชิาการเป็นล าดบัแรกเน่ืองจากการด าเนินงานวิชาการเก่ียวกบัหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนการสอน การท่ีจะท าให้โรงเรียนมีคุณภาพต้องอาศยัการบริหารงานวิชาการให้
บรรลุวตัถุประสงคเ์ด่นชดั เม่ือการบริหารงานวชิาการประสบความส าเร็จ การบริหารงานวิชาการจึง
นบัว่ามีความส าคญัสูงสุดต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน 
(บุญทิพย ์ สุริยวงศ์, 2544, น. 65) ผูบ้ริหารโรงเรียนคนเดียว ไม่สามารถด าเนินการทุกอย่างได้
จะตอ้งอาศยัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย การท่ีผูบ้ริหารจะไดรั้บความร่วมมือนั้นจะตอ้งด าเนินบทบาทและ
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พฤติกรรมท่ีเหมาะสม คือ มีภาวะผูน้ าทางวิชาการในการรวมพลงัครูด าเนินงานจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จของเป้าหมายโรงเรียน โดยผูบ้ริหารต้องท างานร่วมกบัครู 
กระตุน้ครูให้ค  าแนะน าครูและประสานงานให้ครูท างานร่วมมือกนัดว้ยเทคนิควิธีท่ีมีคุณภาพจึงจะ
ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การวิจยัในชั้นเรียนเป็นการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพราะการวิจยัในชั้นเรียนเป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยหวงัผลเพื่อน าผลการส่งเสริมการวิจยัไป
พฒันาขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 ไดร้ะบุไวใ้นหมวด 4 แนวทางการศึกษา 
มาตรา 24 ขอ้ 5 ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ โดยให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทั้งส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละ
ระดบัการศึกษา (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547, น. 14) จะเห็นได้
ว่าครูมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มบทบาทเป็นนกัวิจยัเพื่อศึกษาหาขอ้มูลมาเป็นกิจกรรมเสริมการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยไม่จ  ากดัวา่จะตอ้งเป็นครูผูส้อนในระดบัใด สามารถท า
วจิยัไดต้ั้งแต่อนุบาล จนถึงอุดมศึกษาจึงปฏิเสธไม่ไดว้า่การศึกษาในระดบัตน้ๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการ
วิจยัก็ได ้งานวิจยัในชั้นเรียนจะยากง่ายข้ึนอยูก่บัปัญหาและสภาพแวดลอ้ม ดงันั้นจึงท าการวิจยัได้
ทุกระดบัการศึกษา (ทศันา แสวงศกัด์ิ, 2543, น. 73) 

การวิจยัในชั้นเรียนเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ ซ่ึง เป็นความจริงเช่ือถือได้ใน
บริบทการศึกษาในชั้นเรียน นั้นเก่ียวกบัพฤติกรรมของครูและนกัเรียน โดยการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนสร้างนวตักรรมทางการศึกษา ตลอดจนการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน
เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ในการด าเนินการวิจัยจะเป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ตอ้งมีการจดัการท่ีดีเพื่อใหก้ารด าเนินการวิจยัมีประสิทธิภาพ คือ
ตอ้งมีการใช้บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการวิจยัและทุนอุดหนุนการวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพ
งานวจิยัท่ีไดจึ้งจะมีคุณภาพ และเอ้ืออ านวยต่อการน าผลงานวิจยันั้นไปใชป้ระโยชน์ต่อไป ขั้นตอน
ส าคญัในการบริหารงานวจิยัตอ้งเร่ิมตั้งแต่การพฒันาโครงการวจิยั การด าเนินกิจกรรมของโครงการ
การติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลงานวิจยัซ่ึงการวิเคราะห์รวมทั้งการจะแกปั้ญหาได้
ตอ้งพฒันาบุคลากรท่ีรับผิดชอบการวิจยัและฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการ
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วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพของงานวิจยั นอกจากน้ีประการส าคญัอีกอย่างหน่ึงคือผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตอ้งสนบัสนุนใหค้รูไดมี้การท าวจิยัอยา่งจริงจงั (วนิิจ โชติสวา่ง, 2543, น. 16) 

นอกจากนั้นการวิจยัในชั้นเรียนถือวา่เป็นหนา้ท่ีหน่ึงของครูผูส้อนท่ีพึงกระท าการวิจยั
ในชั้นเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกปั้ญหาท่ีเกิดในชั้นเรียนโดยอาศยักระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ซ่ึงผ่านการคน้ควา้ทบทวนวิธีการท่ีจะน ามาใช้อย่างรอบคอบ เป็นกระบวนการ
แกปั้ญหาหรือพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนท่ีครูรับผิดชอบหรือในงานของผูบ้ริหาร
อยา่งเป็นระบบตลอดจนช่วยให้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และภารกิจการ
วิจยัในชั้นเรียนหรือในสถานศึกษาผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเอาใจใส่ สนบัสนุน และส่งเสริม
อยา่งเตม็ท่ี เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานวชิาการของสถานศึกษาใหสู้งข้ึน 

ดงันั้นการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนต้องเป็นสถานศึกษาท่ีมีลกัษณะ            
ในการบริหารงานภายใน ท่ีส่งผลต่อการจดักิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมการเรียนการสอน          
ให้บรรลุผลส าเร็จและท าให้กระบวนการจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  การส่งเสริม
สนบัสนุนใหค้รูท าวจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนกนัทุกคน เป็นบทบาทส าคญัอยา่งยิ่ง
ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีด้อยคุณภาพให้หมดไป                      
โดยโรงเรียนควรมีนโยบายหรือแนวทางในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน ซ่ึงประกอบไปด้วย  
ด้านการให้ครูมีความรู้เก่ียวกับการท าวิจยัในชั้นเรียน ด้านการให้ครูจดัท าการวิจยัในชั้นเรียน                
ดา้นการให้ครูน าผลงานวิจยัไปใช้พฒันาการเรียนการสอน ดา้นการให้ครูน าผลงานวิจยัไปใชเ้พื่อ
ความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 

ผูว้ิจยัเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนไดต้ระหนกัถึง
บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบและความจ าเป็นในเร่ืองการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนท่ีเกิดข้ึน 
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนให้มีทิศทาง         
ไปในทางเดียวกนั เป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันาและน าไปสู่การก าหนดนโยบายและกรอบ
แนวคิดในการเพิ่มการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนในโรงเรียน ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาต่อไป 
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1.2   ค ำถำมกำรวจัิย 
        1. โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร                    
มีการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน อยูใ่นระดบัใด 
        2. โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานครท่ีมีการ
จดัแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษา ขนาดของโรงเรียน รายไดน้อกงบประมาณ และการมีครูเคยไดรั้บรางวลั
ดา้นการวจิยัในชั้นเรียน ต่างกนั มีการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนต่างกนัหรือไม่ 
        3. ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานครอยา่งไร 
 
1.3   วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
        1. เพื่อศึกษาการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
        2. เพื่อเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนจ าแนกตามการจดัแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษา                
ขนาดของโรงเรียน รายไดน้อกงบประมาณ และการมีครูท่ีไดรั้บรางวลัดา้นการวจิยัในชั้นเรียน 
        3. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
1.4   สมมติฐำนกำรวจัิย 
        1. โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานครท่ีมีการ
จดัแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษาต่างกนั มีการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนแตกต่างกนั 
        2. โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานครท่ีมีขนาด
ของโรงเรียนต่างกนั มีการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนแตกต่างกนั 
        3. โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้
นอกงบประมาณต่างกนั มีการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนแตกต่างกนั 
        4. โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานครท่ีมีครูเคย
ไดรั้บรางวลัดา้นการวจิยัในชั้นเรียนต่างกนั มีการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนแตกต่างกนั 
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1.5   กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เอกสาร เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิด ซ่ึงไดม้าจากการ

สังเคราะห์แนวทางบทบาทของผูบ้ริหารท่ีเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรดา้นการวิจยัในสถานศึกษา 
ประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ การส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจยัโดยมีแนวทางการปฏิบติั 
การให้ความยอมรับนับถือครูผูท้  าการวิจัย  การมีความรับผิดชอบต่อครูผูท้  าวิจยั การส่งเสริม
ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของครูผูท้  าวิจยั จากแนวทางการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน                   
9 ประการ ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ คือ สร้างความตระหนกั การก าหนด
นโยบายและแผนงาน จดัประชุมช้ีแจง วางแผนปฏิบติังานวิจยั จดัให้มีการประชุมวิชาการ การ
จดัหาหนงัสือ ต ารา เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกบัผูบ้ริหาร จดัให้มีการ
ประชุมกลุ่มยอ่ย จดัประชุมกลุ่มยอ่ยกบัครู และจากการสังเคราะห์วรรณกรรมของ สุวิมล วอ่งวาณิช 
(2550, น. 78–79) บญัชา อ๋ึงสกุล (2539, น. 61-73) และภิญโญ สาธร (2529, น. 208) โดยผูว้ิจยัได้
น ามาบูรณาการเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั แสดงดงัภาพท่ี 1.1 
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  ตวัแปรตน้                  ตวัแปรตาม  
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภูมิสังคมของโรงเรียน 
การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน

มธัยมศึกษา 

1.  การจดัแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     1.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
     1.2  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
2.  ขนาดของโรงเรียน 
     2.1  เล็กและกลาง 
     2.2  ใหญ่ 
     2.3  ใหญ่พิเศษ 
3.  รายไดน้อกงบประมาณต่อปี 
     3.1  นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท 
     3.2  ตั้งแต่ 1 – 5 ลา้นบาท 
     3.3  มากกวา่ 5 ลา้นบาท  
4.  การมีครูเคยไดรั้บรางวลัดา้นการวจิยัในชั้นเรียน 
     4.1  เคยไดรั้บ 
     4.2  ไม่เคยไดรั้บ 
 

 

1.  ดา้นการใหค้รูมีความรู้เก่ียวกบัการ 
     ท าวจิยัในชั้นเรียน 
2.  ดา้นการใหค้รูจดัท าการวิจยัในชั้นเรียน 
3.  ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยัไปใช ้
     พฒันาการเรียนการสอน 
4.  ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยั 
     ไปใชเ้พื่อความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 
5.  ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  า 
     วจิยัในชั้นเรียน 
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1.6   ขอบเขตของกำรวจัิย 
        1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การวจิยัคร้ังน้ีตอ้งการศึกษา การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 5 ดา้น ประกอบดว้ย 

1.  ดา้นการใหค้รูมีความรู้เก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน 
2.  ดา้นการใหค้รูจดัท าการวิจยัในชั้นเรียน 
3.  ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยัไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอน 
4.  ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยัไปใชเ้พื่อความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 
5.  ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน 

        2.  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.  ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร รวมทั้งส้ินจ านวน 119 โรง 
2.  กลุ่มตวัอย่างใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ  โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร มีจ านวนตามตารางการก าหนดขนาดจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง
ของ เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 98 โรง ซ่ึงไดม้าโดยใชก้าร
สุ่มอยา่งง่าย (Simple Random sampling) โดยผูใ้ห้ขอ้มูลคนส าคญั คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือรอง
ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผูแ้ทนครูผูส้อน 

3.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
1. ตวัแปรตน้  คือ  ภูมิสังคมของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ การจดัแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษา ขนาดของโรงเรียน รายไดน้อก
งบประมาณต่อปี และการมีครูเคยไดรั้บรางวลัดา้นการวจิยัในชั้นเรียน 

2. ตวัแปรตาม  คือ การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ การให้ครูมีความรู้
เก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน การให้ครูจดัท าการวิจยัในชั้นเรียน การให้ครูน าผลงานวิจยัไปใช้
พฒันาการเรียนการสอน การให้ครูน าผลงานวิจยัไปใช้เพื่อความกา้วหน้าทางวิชาชีพ และการยก
ยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 

4.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
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1.7   นิยำมศัพท์เฉพำะ 
กำรส่งเสริมกำรวิจัยในช้ันเรียน หมายถึง โรงเรียนมีการด าเนินงานการวิจยัในชั้นเรียน 

โดยผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท าการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานครทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการให้ครูมี
ความรู้เก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน ด้านการให้ครูจดัท าการวิจยัในชั้นเรียน ด้านการให้ครูน า
ผลงานวจิยัไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอน ดา้นการให้ครูน าผลงานวิจยัไปใชเ้พื่อความกา้วหนา้ทาง
วชิาชีพ ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน  

1.  ดา้นการให้ครูมีความรู้เก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง โรงเรียนมีการจดัมี
การประชุมครูใหท้ราบถึงนโยบายและความส าคญัของการท าวจิยัในชั้นเรียน ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ
ท าการวิจยัในชั้นเรียนแก่ครู อบรมเชิงปฏิบติัการให้กบัครูโดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัใน
ชั้นเรียน ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน สนบัสนุนและแนะน า
แหล่งขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการท าวิจยัในชั้นเรียน อบรมการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อน ามาช่วยในการสืบคน้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยัในชั้นเรียน 

2.  ดา้นการให้ครูจดัท าการวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง โรงเรียนมีการร่วมวางแนวปฏิบติั
ในการท าวิจยัในชั้นเรียนให้กบัครู ประชุมกรรมการการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อด าเนินการตามแนว
ปฏิบติั ใหค้  าปรึกษาหรือแนะน าวธีิการท าการวจิยัในชั้นเรียนแก่ครู แนะน าแหล่งขอ้มูล สารสนเทศ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัในชั้นเรียน สนบัสนุนงบประมาณและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น
ต่อการท าวิจยัในชั้นเรียน ก ากบั ติดตามและให้ก าลงัใจครูในการท าวิจยัในชั้นเรียนสม ่าเสมอ        
พิจารณาใหก้ารยอมรับผลงานวจิยัในชั้นเรียนของครู 

3. ดา้นการให้ครูน าผลงานวิจยัไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอน หมายถึง โรงเรียนมีการ
ประชุมวางแผนการน าผลการวิจยัไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  ส่งเสริมครูให้น าผลการวิจยัใน
ชั้นเรียนไปใชใ้นการจดัท าแผนการเรียนรู้ และให้น าผลการวิจยัในชั้นเรียนไปใช้ในการแกปั้ญหา
การเรียนการสอน สนบัสนุนงบประมาณในการสร้างส่ือการเรียนการสอนตามผลการวิจยัในชั้น
เรียนของครู ส่งเสริมครูใหใ้ชผ้ลการวจิยัในชั้นเรียนไปจดัท าเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
และน าผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรของโรงเรียน 

4.  ดา้นการใหค้รูน าผลงานวจิยัไปใชเ้พื่อความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ หมายถึง โรงเรียนมี
การส่งเสริมครูให้น าผลการวิจยัในชั้นเรียนมาเป็นส่วนหน่ึงของการเล่ือนวิทยฐานะ ส่งเสริมครูผูมี้
ผลงานวจิยัใหเ้ขา้รับพิจารณาความดีความชอบ ส่งเสริมครูผูมี้ความสามารถดา้นการวิจยัในชั้นเรียน
เป็นครูตน้แบบ จดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานครูท่ีประสบความส าเร็จดา้นการวิจยัในชั้นเรียน ส่งเสริม
ครูผูท้  าการวจิยัในชั้นเรียนใหไ้ดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมวชิาชีพ 
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5.  ด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง โรงเรียนมีการมอบ
รางวลัและเกียรติบตัรแก่ครูผูมี้ผลงานเก่ียวกับการวิจยัในชั้นเรียน ยกย่องชมเชยครูท่ีมีผลงาน
เก่ียวกับการวิจยัในชั้นเรียน สนับสนุนครูให้ส่งผลงานการวิจยัในชั้นเรียนเข้าประกวดในเวที
วชิาการระดบัต่าง ๆ แต่งตั้งครูแกนน าทางดา้นการท าวจิยัในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูแกนน าดา้นการ
วิจัยในชั้นเรียน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่ครูในโรงเรียน ส่งเสริมครูแกนเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในวงวชิาการและวชิาชีพใหก้วา้งขวาง 

ภูมิสังคมของโรงเรียน หมายถึง ลกัษณะหรือบริบทท่ีแตกต่างกนัของแต่ละโรงเรียน 
ซ่ึงประกอบดว้ย การจดัแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษา ขนาดโรงเรียน รายไดน้อกงบประมาณของโรงเรียน
ต่อปี และการมีครูท่ีเคยไดรั้บรางวลัดา้นการวจิยัในชั้นเรียน 

กำรจัดแบ่งเขตพื้นที่กำรศึกษำ  หมายถึง ลักษณะการแบ่งการจัดการศึกษาใน
กรุงเทพมหานครตามท่ีตั้งของโรงเรียน โดยการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 เขต คือ  

1.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 หมายถึง ลกัษณะการแบ่งการจดั
การศึกษาในกรุงเทพมหานครตามท่ีตั้งของโรงเรียน ในการก ากบัดูแลของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

2.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 หมายถึง ลกัษณะการแบ่งการจดั
การศึกษาในกรุงเทพมหานครตามท่ีตั้งของโรงเรียน ในการก ากบัดูแลของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

ขนำดโรงเรียน หมายถึง การก าหนดขนาดสถานศึกษา ตามเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีใช้จ  านวนนกัเรียนท่ีเขา้เรียนเป็นตวัก าหนด โดยในการวิจยั
คร้ังน้ีไดก้  าหนดเป็น 3 ขนาด ดงัน้ี 

1.  ขนาดเล็กและกลาง หมายถึง โรงเรียนท่ีด าเนินการจดัการศึกษา โดยมีจ านวน
นกัเรียน ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ 1-1,499 คน 

2.  ขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนท่ีด าเนินการจดัการศึกษา โดยมีจ านวนนักเรียน                   
ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ 1,500-2,499 คน 

3.  ขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนท่ีด าเนินการจดัการศึกษา โดยมีจ านวนนกัเรียน 
ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ 2,500 คนข้ึนไป 

รำยได้นอกงบประมำณต่อปี หมายถึง โรงเรียนท่ีไดรั้บงบประมาณท่ีไดรั้บและเก็บไวใ้ชจ่้าย
ภายในปีงบประมาณ  มิใช่มาจากการจดัสรรโดยหน่วยงานตน้สังกดั (สพฐ.)  เช่น เงินรายไดส้ถานศึกษา 
เงินรับบริจาค เงินระดมทรัพยากร เป็นตน้ โดยในการวจิยัคร้ังน้ีไดก้  าหนดเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
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1.  นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท หมายถึง โรงเรียนท่ีไดรั้บงบประมาณท่ีไดรั้บและเก็บไวใ้ช้จ่าย
ภายในปีงบประมาณ นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท 

2.  ตั้งแต่ 1 – 5 ลา้นบาท หมายถึง โรงเรียนท่ีไดรั้บงบประมาณท่ีไดรั้บและเก็บไวใ้ชจ่้าย
ภายในปีงบประมาณ ตั้งแต่ 1 – 5 ลา้นบาท 

3.  มากกว่า 5 ลา้นบาท หมายถึง โรงเรียนท่ีไดรั้บงบประมาณท่ีไดรั้บและเก็บไวใ้ช้จ่าย
ภายในปีงบประมาณ มากกวา่ 5 ลา้นบาท 

กำรมีครูเคยได้รับรำงวัลด้ำนกำรวิจัยในช้ันเรียน หมายถึง โรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จ
จนมีครูไดรั้บรางวลัหรือไดรั้บการเผยแพร่ผลงานทางดา้นการวจิยัในชั้นเรียน 

1.  เคยได้รับรางวลั หมายถึง โรงเรียนท่ีมีครูเคยได้รับรางวลัหรือได้รับการเผยแพร่
ผลงานทางดา้นการวจิยัในชั้นเรียนในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

2.  ไม่เคยไดรั้บรางวลั หมายถึง โรงเรียนท่ียงัไม่เคยมีครูได้รับรางวลัหรือได้รับการ
เผยแพร่ผลงานทางดา้นการวจิยัในชั้นเรียนในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

ผูใ้ห้ข้อมูลคนส าคญั หมายถึง ผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก และเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจใน
ขอ้มูลอยา่งลึกซ้ึง เก่ียวกบัการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือรองผูอ้  านวยการกลุ่ม
บริหารวชิาการ ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผูแ้ทนครูผูส้อน 
 
1.8   ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1.  ทราบถึงผลการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2 .   ผู ้บ ริหารโรง เ รียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานพื้ น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชพ้ฒันาการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนท่ี
ตนปฏิบติัหนา้ท่ี 

3.  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตอ่ืน สามารถ
น าไปใช้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมการวิจัยในชั้ นเรียนของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ ศึกษา
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ต ารา รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถน าเสนอเป็น
ประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี 

2.1  แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา 
2.1.1 แนวคิดและหลกัการบริหารสถานศึกษา 
2.1.2 ขอบข่ายและภารกิจในการบริหารสถานศึกษา 
2.1.3 การบริหารวชิาการของสถานศึกษา 

2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน 
2.2.1 ความหมายและความส าคญัของการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน 
2.2.2 ลกัษณะและประโยชน์ของการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน 
2.2.3 องคป์ระกอบของการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน 

2.3  การส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน 
2.3.1 การใหค้รูมีความรู้เก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน 
2.3.2 การใหค้รูจดัท าการวจิยัในชั้นเรียน 
2.3.3 การใหค้รูน าผลงานวจิยัไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอน 
2.3.4 การใหค้รูน าผลงานวจิยัไปใชเ้พื่อความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ 
2.3.5 การยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 

2.4  บริบทโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1  แนวคิดและหลกัการเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษา 
2.1.1  แนวคิดและหลกัการบริหารสถานศึกษา 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553  มีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันาและยกระดบัศกัยภาพของมนุษย ์ให้เป็นมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรม รู้รักษภ์ูมิปัญญา 
รักษท์รัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนความสามารถในการประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข มุ่งเนน้การพฒันาตวัผูเ้รียนให้มีความรู้คุณธรรม การจดัการศึกษาดงักล่าว
ยึดหลกั 3 ประการดงัน้ี (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา และ (3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ส าหรับ
การจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษามีแนวทางคือ  (1) มีเอกภาพดา้นนโยบายและ
มีความหลากหลายในการปฏิบติั (2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา                  
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจดัระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาทุกระดบัและประเภท  (4) มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและการพฒันาครู 
คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการ
จดัการศึกษา และ (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั
สังคมอ่ืน ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารจดัการศึกษาเกิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด 

แสดงให้เห็นว่า แนวคิดและหลักการของสถานศึกษา นั้นเป็นการเสริมสร้างและ
ยกระดับขีดความสามารถของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้ งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม                      
และสติปัญญา โดยการศึกษาท่ีเน้นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ทั้งมีหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม                   
และการกระจายอ านาจในการบริหารจดัการศึกษาเป็นไปอยา่งอิสระ เพื่อให้มีความคล่องตวัในการ
ท างานและความหลากหลายในการปฏิบติังาน เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนในการพฒันาสถานศึกษา 
ครูผูส้อน และนกัเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.1.2  ภารกิจและขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษา 
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 นั้นให้มีการจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาของ
ไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบติั มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา ดงัปรากฏในมาตรา 39 ซ่ึงก าหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจ
การบริหารและจดัการศึกษา ทั้งการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
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และการบริหารทัว่ไป ไปสู่คณะกรรมการและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
โดยตรง 

การกระจายอ านาจเพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษาสอดคล้องกับบทบญัญัติ
ดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจ้ดัท าคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลข้ึน
โดยก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารและการจดัการสถานศึกษา ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546) 

1)  ดา้นการบริหารวชิาการ 
การบริหารวิชาการ  จัด เ ป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษาตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ                   
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 นั้นมุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจดัการแก่สถานศึกษาให้มากท่ีสุด                
ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการไดอ้ยา่งอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 
ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท าใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ในการบริหารและการจดัการ สามารถพฒันา
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวดัและประเมินผล รวมทั้งการจดัปัจจยัเก้ือหนุน    
การพฒันาคุณภาพนกัเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยวตัถุประสงค์
ของการบริหารงานวิชาการและแนวทางการกระจายอ านาจในการจดัการศึกษา คือ เพื่อให้
สถานศึกษาบริหารงานดา้นวิชาการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ิน ให้การบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาได้
มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน
เพื่อพฒันาตนเอง และการประเมินจากหน่วยงานจากภายนอก ให้สถานศึกษาพฒันาหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาการเรียนรู้ท่ีสนองตามความตอ้งการของ
ผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญัไดอ้ย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพและ                 
ให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ                  
ของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ๆ อยา่งกวา้งขวาง 

2)  ดา้นการบริหารงบประมาณ  
การบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจดัการระบบ มีความ

คล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดหลกัการบริหารมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา รวมทั้งจดัหารายไดจ้าก
การบริการมาใชบ้ริหารจดัการ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน 
ตามวตัถุประสงค์ของการบริหารงานงบประมาณ  นั้นเพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้าน
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งบประมาณอยา่งเป็นอิสระ คล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ ให้ไดผ้ลผลิต ผลลพัธ์เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงการใหบ้ริการ และใหส้ถานศึกษาสามารถบริหารจดัการทรัพยากรท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีขอบข่ายภารกิจด้านงบประมาณ คือ การจดัท าและเสนอของบประมาณ                   
การจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งินและผลการ
ด าเนินงาน การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบญัชี 
และการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์

3)  ดา้นการบริหารงานบุคคล  
การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบติังาน 

เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความ
คล่องตวัอิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา มีความรู้ ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
มีความมัง่คงและกา้วหน้าในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตาม                           
หลกัธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบติั
ภารกิจท่ีรับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิเพื่อส่งเสริมให้ครู               
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานเต็มศกัยภาพ โดยยึดมัน่ในระเบียบวินยั จรรยาบรรณ อยา่งมี
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ และเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพไดรั้บการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและความกา้วหน้าในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อ
การศึกษาพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนโดยมีขอบข่ายของการบริหารงานบุคคลประกอบดว้ย 
การวางแผนอตัราก าลงั การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติั
ราชการ วนิยัและการรักษาวนิยั และการออกจากราชการ 

4)  ดา้นการบริหารทัว่ไป  
การบริหารทัว่ไป เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการจดัระบบการบริหารองคก์ร เพื่อสนบัสนุนและ

ให้บริการกลุ่มบริหารด้านอ่ืนๆ ให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้               
โดยมีบทบาทในการประสานส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ เก่ียวกบัการศึกษาทุก
รูปแบบ นั้นมุ่งพฒันาสถานศึกษาใหมี้การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม ตามหลกัการ
บริหารท่ีมุ่ง เน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลัก  โดยเน้นความโปร่งใสและการตรวจสอบ                                                      
ในการด าเนินงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนวัตถุประสงค์ของการบริหารงานทั่วไป                               
คือ เพื่อให้บริการ สนบัสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การปฏิบติังานของ
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สถานศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประชาสัมพนัธ์เผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ มีเจตคติ
ท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนบัสนุนการจดัการศึกษา โดยมีขอบข่ายของภารกิจต่าง ๆ 
ประกอบดว้ย การด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การพฒันา
ระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา การจดัระบบการ
บริหารและพฒันาองค์กร งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ การส่งเสริมสนับสนุนดา้นวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทัว่ไป การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม การจดัท าส า
มะโนผูเ้รียน การรับนกัเรียน การส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอธัยาศยั และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

กล่าวโดยสรุป หลกัการส าคญัของการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 
เป็นการจดัโครงสร้างการบริหารการศึกษา โดยยึดหลกัของการมีเอกภาพเชิงนโยบาย  เนน้ระบบ
การกระจายอานาจ ยึดหลกัการมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนแต่ละ
คนให้บรรลุถึงศกัยภาพสูงสุดท่ีมีอยู่ ดงันั้น ภารกิจและขอบข่ายของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                  
ควรท่ีจะตอ้งจดัให้เป็นไปและสอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่                  
ดา้นบริหารวิชาการ ดา้นบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไป โดยเฉพาะ
ส่วนของขอบข่ายการด าเนินงานในแต่ละด้านต้องมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม ไม่ซ ้ าซ้อน                         
และพร้อมท่ีจะรับการตรวจสอบไดต้ลอดเวลา จึงกล่าวไดว้า่งานหรือภารกิจหลกัทั้ง 4 ดา้นของการ
บริหารสถานศึกษา มีความส าคญัอย่างมากต่อการจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายและเป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบติังาน 

2.1.3  การบริหารวชิาการของสถานศึกษา 
1)  แนวคิดการบริหารงานวชิาการ 
ในการบริหารสถานศึกษาและในส่วนของงานดา้นวิชาการจดัวา่เป็นงานท่ีส าคญัยิ่ง ซ่ึง

เปรียบดงัตวับ่งช้ีถึงความส าเร็จและความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะการบริหารงาน
ดา้นวิชาการมีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา และมีความส าคญัในการปรับปรุง
และยกระดบัคุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของสถานศึกษา ดงันั้น จึงตอ้ง
ศึกษาถึงความหมาย ความส าคญั และภารกิจของงานดา้นการบริหารวชิาการ 

2)  ความหมายของการบริหารวชิาการ 
ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)                  

พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 นั้นมุ่งใหก้ระจายอ านาจในการบริหารจดัการแก่สถานศึกษาให้
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มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด า เนินการได้อย่างอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว                           
โดยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท าให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหารและ
การจดัการ สามารถพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวดัและประเมินผล 
รวมทั้งการจดัปัจจยัเก้ือหนุน การพฒันาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถ่ินได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการบริหารวชิาการ ดงัน้ี 

สมศกัด์ิ แก้วสม (2549, น. 6) ได้ให้ความหมายไวว้่า การบริหารวิชาการ หมายถึง 
กระบวนการด าเนินการเก่ียวกบัหลกัสูตร และการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามก าหนด
ไวใ้นจุดหมายของการพฒันาผูเ้รียน โดยให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ ความสนใจและความถนดัของ
ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่ สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดคุ้ณภาพ
ตามท่ีหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

บุญส่ง เจริญศรี (2550, น. 16) ไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ การบริหารวิชาการโดยสถานศึกษา
จะตอ้งจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสถานภาพ และความตอ้งการของชุมชนและ
สังคม โดยมีครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครองและชุมชนท่ีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงการจดัการศึกษาจะตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐาน 

เรณู ครุฑไทย (อา้งถึงใน ภาวดิา ธาราศรีสุทธิ, 2550, น. 3) กล่าวถึง ความหมายของการ
บริหารงานวิชาการว่า หมายถึง การจดักิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการ
เรียนการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และไดรั้บประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาท่ีก าหนดไว ้

สมาน อศัวภูมิ (อา้งถึงใน เฉลิมพร ราศรีชยั, 2553, น. 16) กล่าววา่ การบริหารวิชาการ
หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเพื่อให้ภารกิจการบริหารดา้นวิชาการ โดยเฉพาะการจดัการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ของผูเ้รียน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาท่ีก าหนดไว ้

กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 35 – 39) ไดก้ล่าววา่ การบริหารงานวิชาการ หมายถึง 
ภารกิจงานเก่ียวกบัการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาให้สนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนทอ้งถ่ิน     
โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผน ใหค้  าปรึกษา มีการส่งเสริมสนบัสนุนและเสนอแนวทางให้ครูจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ี เน้นผู ้เ รียนเป็นส าคัญ มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา                         
และกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา มีเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนการสอน                  
มีการส่งเสริมให้มีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีการส่งเสริมให้ผูป้กครองและ
ชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 
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จากความหมายท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า การบริหารวิชาการ หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินการเก่ียวกับหลักสูตร และการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และพฒันา
ความสามารถ โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผน ให้ค  าปรึกษา มีการส่งเสริมสนบัสนุนและเสนอ
แนวทางให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยให้สอดคล้องกับธรรมชาติ                   
ความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ 

3)  ความส าคญัของการบริหารวชิาการ 
ในการบริหารงานทางด้านวิชาการนั้นเปรียบเสมือนภารกิจหลักของสถานศึกษา 

กล่าวคือ การบริหารงานวชิาการเป็นงานท่ีส าคญัส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ไม่วา่สถานศึกษาใดก็
ตาม หากมีผลงานทางด้านวิชาการสูง ก็ท  าให้สถานศึกษานั้ นมีมาตรฐานและคุณภาพของ
สถานศึกษาสูงตามไปด้วย สอดคล้องกบันักการศึกษาท่ีให้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารงาน
ทางดา้นวชิาการไว ้ดงัน้ี 

อุทยั บุญประเสริฐ (2546, น. 5) กล่าวถึงความส าคญัของการบริหารงานวิชาการไวว้า่ 
งานวิชาการเป็นงานหลกัท่ีเป็นหวัใจของโรงเรียน มีหลกัสูตรเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดของงานวิชาการ
ใชก้ ากบักระบวนการผลิตและก ากบัการจดัระบบงานในส่วนต่างๆ ของโรงเรียนให้ตอบสนองและ
สนบัสนุนการท างานของโรงเรียนให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ  ให้ไดค้นท่ีเป็นคนโดยสมบูรณ์งาน
วชิาการจึงเป็นงานศูนยก์ลางโรงเรียน ครอบคลุมโรงเรียนทั้งระบบ 

ชยัวฒัน์ บุญฑริก (อา้งถึงใน ประวิทย ์บูรณโกศล, 2548, น. 18) กล่าวถึงความส าคญั
ของงานวชิาการไวว้า่ การบริหารงานวชิาการมีความส าคญัมากท่ีสุด ผูอ้  านวยการทุกคนควรมีความ
รับผดิชอบงานดา้นวชิาการเป็นอนัดบัแรก เพราะเป็นหนา้ท่ีหลกัของสถาบนั ผูอ้  านวยการโรงเรียน
มีหนา้ท่ีเป็นผูน้ าทางวชิาการโดยท างานร่วมกบัครู ใหค้  าแนะน า ประสานงาน เพื่อให้ครูร่วมงานกนั
อยา่งมีประสิทธิภาพในดา้นการสอน 

สมกิต บุญยะโพธ์ิ (2555, น. 15) งานวิชาการเป็นงานหลกัของโรงเรียน เปรียบเสมือน
หัวใจของโรงเรียน มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนจะพิจารณางานด้านวิชาการเป็นส าคญั 
เน่ืองจากงานวชิาการเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาสติปัญญา 
ความรู้ความสามารถของนักเรียน การบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานท่ีส าคญัส าหรับผูบ้ริหาร
โรงเรียนท่ีจะตอ้งใหค้วามสนใจเป็นอยา่งยิง่ 

สรุปไดว้า่ การบริหารวิชาการมีความส าคญัอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเป็นงานหลกัท่ีเปรียบกบั
หัวใจของโรงเรียน ซ่ึงเก่ียวข้องกับหลักสูตรท่ีจะน าไปใช้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ                      
และสติปัญญาของนักเรียน ดังนั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกคนควรมีความรับผิดชอบงานด้าน
วิชาการเป็นอนัดบัแรก โดยท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าทางวิชาการ เช่น การให้ค  าแนะน า การประสานงาน 
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เป็นตน้ เพื่อให้ครูร่วมงานกนัอยา่งมีประสิทธิภาพในดา้นการสอน และประสิทธิผลต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

4)  ขอบข่ายการบริหารงานวชิาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในการน้ี กระทรวงศึกษาธิการไดก้  าหนดแนวทางการบริหารสถานศึกษาไวใ้นคู่มือ การ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล ในส่วนงานดา้นการบริหารวิชาการ โดยมีขอบข่าย
การบริหารงาน 12 ดา้น ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น. 32)  

1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขอ้มูล
สารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของสังคม ชุมชน เพื่อก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ 
เป้าหมาย คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและจดัท าโครงสร้างหลกัสูตร
และสาระต่าง ๆ ท่ีก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ เป้าหมายและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดย
การบูรณาการเน้ือหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนัและระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสม 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัสอดคลอ้งกบัความ
สนใจ ความถนัดของผู ้เ รียน จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เ อ้ือต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ชุมชน ผูป้กครอง เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสม 

3. การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน มุ่งเนน้การประเมินตามสภาพจริง
อยา่งต่อเน่ืองจากกระบวนการการปฏิบติัและผลงาน  

4. การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การ
บริหารและการพฒันาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา โดยประสานงานความ
ร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน  

5. การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ความจ าเป็นในการ
ใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลย ีเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้มีการผลิตพฒันาส่ือ 
และนวตักรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา พฒันาและการใช้
ส่ือ เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาจากบุคคล องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน 

6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการจดัตั้ง ส่งเสริม พฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ี
ใชร่้วมกนั  
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7.  การนิเทศการศึกษา จดัระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัสถานศึกษา และประสานงานกบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการนิเทศ  

8.  การแนะแนวการศึกษา จดัระบบการแนะแนวท่ีเช่ือมโยงกบัระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนและกระบวนการเรียนการสอน โดยความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

9.  การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา วางแผนและด าเนินการตาม
แผนพฒันาตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษา                  
และหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน ประสานงานกบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเขต
พื้นท่ีการศึกษา และประสานงานกบัส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพื่อเป็นฐานในการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  

10.  ส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน ศึกษาและส ารวจความตอ้งการสนบัสนุนงาน
วชิาการแก่ชุมชน ใหค้วามรู้ทางวชิาการเพื่อการพฒันาทกัษะวชิาชีพและคุณภาพชีวติของประชาชน
ในทอ้งถ่ิน รวมทั้งให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหวา่งบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทอ้งถ่ิน  

11.  ประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน ให้ความร่วมมือ        
และช่วยเหลือการพฒันางานวิชาการกบัสถานศึกษาทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ทั้งบริเวณใกลเ้คียงภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัองคก์รต่าง ๆ  

12.  การส่งเสริม และสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ส ารวจและศึกษาขอ้มูล การจดัการศึกษาความตอ้งการในการไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นวิชาการ จดัให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาระหวา่งบุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงาน หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน  

กล่าวโดยสรุป ในการท่ีงานบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีมีขอบข่ายภารกิจส าคญัอยา่ง
ยิ่งและมีความจ าเป็นต่อการจดัการศึกษานั้น จึงเป็นการท างานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานทุกดา้นทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยเฉพาะเป็นงานในดา้นการปรับปรุงและยกระดบัคุณภาพการ
เรียนการสอน ซ่ึงใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 
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2.2    แนวคิดเกีย่วกบัการส่งเสริมการวจัิยในช้ันเรียน 
2.2.1  ความหมายและความส าคญัของการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน 

1) ความหมายของการวจิยัในชั้นเรียน 
สัมมา รธนิธย ์ (2544, น. 15) ไดใ้ห้ความหมายของการวิจยัในชั้นเรียน วา่หมายถึง                  

การวิจยัในชั้นเรียนเป็นการวิจยัประเภทหน่ึงท่ีครูผูส้อนด าเนินควบคู่ไปกับการเรียนการสอน
ตามปกติในชั้นเรียนเพื่อการศึกษาสภาพการปฏิบติังานและปัญหาท่ีเกิดข้ึน คิดคน้และหาวิธีการ
พฒันาการด าเนินงาน แล้วน าผลท่ีได้ไปพฒันาการเรียนการสอนหรือแกปั้ญหาการสอนรวมทั้ง
เผยแพร่ใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูอ่ื้นต่อไป 

พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์ (2544, น. 48) ไดใ้ห้ความหมายการวิจยัในชั้นเรียน วา่หมายถึง                   
การใชว้ธีิการทางวิทยาศาสตร์ คน้ควา้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ ทางการศึกษาและส่ิงประดิษฐ์ใหม่ทาง
การศึกษาใหเ้ป็นแนวทางในการน าไปจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันานกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้ตาม
เป้าหมาย 

อุทุมพร จามรมาน (2544, น. 1) ไดใ้ห้ความหมายการวิจยัในชั้นเรียน ว่าหมายถึง              
การวจิยัท่ีท าโดยครู ของครู เพื่อครูและส าหรับครู เป็นการวิจยัท่ีครูตอ้งดึงปัญหาการเรียนการสอน
ออกมาและครูตอ้งแสวงหาขอ้มูลเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ดว้ยกระบวนการท่ีเช่ือถือได้ ผลการวิจยั
คือค าตอบท่ีตวัครูเองจะเป็นผูน้ าไปใชแ้กปั้ญหาของตนหรืออาจกล่าวไดว้า่ การวิจยัในชั้นเรียนเป็น
การแกปั้ญหาของนกัเรียนบางคน บางเร่ือง เพื่อพฒันา ปรับปรุงนกัเรียนอ่อน เสริมนกัเรียนเก่ง
นกัเรียนคนนั้น กลุ่มนั้นเพื่อจะไดเ้รียนทนัเพื่อนกลุ่มใหญ่หรือไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพของเขา 

ส าอาง สีหาพงษ์ (2544, น. 62) ไดใ้ห้ความหมายการวิจยัในชั้นเรียน ว่าหมายถึง                   
การวิจยัในระดบัชั้นเรียน ระดบัโรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ ทั้ งน้ีการวิจัยในชั้นเรียนมีขอบเขตอยู่ท่ีการแก้ปัญหาหรือพฒันาผูเ้รียนในชั้นเรียน                    
โรงเรียนและสภาวะแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน 

ยทุธนา ปฐมวรชาติ (2544, น. 59) ไดใ้หค้วามหมายของการวิจยัในชั้นเรียน วา่หมายถึง
ร่องรอยของการพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีระบบหรือเป็นกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือแสวงหาค าตอบ
จากขอ้สงสัยท่ีเกิดข้ึนในการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ ในการพฒันา
ผูเ้รียนอาจเป็นรายบุคคลเป็นกลุ่มหรือทั้งในชั้นเรียนอย่างดี ขั้นตอน ประกอบดว้ย การวาง
แผนพฒันา ส่ือหรือวิธีการท่ีน ามาใช้ในการวิจยัหรือวิธีการท่ีน ามาใช้ในการวิจยั  การวิเคราะห์                  
และสรุปผลการวจิยัและน าเสนอ ผลการศึกษาและขอ้คน้พบท่ีไดใ้นรูปเอกสารการวิจยัหรือรายงาน
การพฒันาเรียน 
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ประกอบ มณีโรจน์ (2544, น. 4) ไดใ้ห้ความหมายของการวิจยัในชั้นเรียน วา่หมายถึง 
กระบวนการ แสวงหาความรู้ ความจริง ดว้ยวธีิการท่ีเช่ือถือไดใ้นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน
เพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหาและพฒันาความสามารถของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 

กรมวิชาการ (2544, น. 7) ไดใ้ห้ความหมายของการวิจยัในชั้นเรียนวา่ การวิจยัในชั้น
เรียน คือกระบวนการท่ีครูศึกษาคน้ควา้เพื่อแกปั้ญหา หรือพฒันาการเรียนการสอนท่ีตนรับผิดชอบ
จุดเน้นของการวิจัยในชั้นเรียน คือ การแก้ปัญหาหรือพฒันากระบวนการเรียนการสอน                       
อย่างมีระบบดังนั้ นการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการศึกษาควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
แกปั้ญหาหรือพฒันาการสอนของตนเองและเพื่อเผยแพร่ผลการวจิยัในชั้นเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผูอ่ื้นต่อไป 

วรรณวิไล พนัธ์ุสีดา (2544, น. 6) ไดใ้ห้ความหมายพอสรุปไดว้า่ การวิจยัในชั้นเรียน 
คือกระบวนการท่ีครูศึกษาคน้ควา้เพื่อแก้ไขปัญหาและพฒันาการเรียนการสอนท่ีตนรับผิดชอบ
ดงันั้นการวจิยัในชั้นเรียน คือ การส ารวจปัญหาและการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนโดยการสร้าง
และพฒันานวตักรรม การจดัการเรียนการสอนและท าการทดลองกบันกัเรียนในความรับผิดชอบ
ของครู ทั้งกระบวนการวจิยัไดน้ ามาถูกปรับปรุงการปฏิบติัการสอนในชั้นเรียนของครู ซ่ึงส่งผลให้
ครูมีทกัษะ มีความสารมารถในการจดักิจกรรมนักเรียนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
ปัญหาจนหาทางแกไ้ขไดส้ าเร็จท าใหเ้ป็นคนมีความเช่ือมัน่และภาคภูมิใจในอาชีพครู 

ชยัพจน์ รักงาม (2544, น. 21) กล่าววา่ การวิจยัในชั้นเรียนคือ เป็นการศึกษาคน้ควา้ท่ี
เก่ียวกบัการเรียนการสอนในหอ้งเรียนเพื่อการพฒันาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ทั้งในส่วน
หลกัสูตร วิธีสอน การจดักิจกรรม ส่ือ แบบฝึก รวมทั้งการวดัผลประเมินผลเพื่อประโยชน์ต่อการ
พฒันาประสิทธิภาพการสอนและคุณภาพการเรียน 

ประวิต เอราวรรณ์ (2545, น. 3) ให้ความหมายการวิจยัในชั้นเรียน ว่าหมายถึง 
การศึกษาคน้ควา้ของครู ซ่ึงจดัว่าเป็นผูป้ฏิบติังานในชั้นเรียนเพื่อแกปั้ญหา (Problem solving)                 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้พื่อส่งเสริมผูเ้รียนให้ไดรั้บ
การพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

กรมสามญัศึกษา (2545, น. 25) อธิบายวา่การวิจยัในชั้นเรียน คือ การวิจยัโดยครูผูส้อน
ในหอ้งเรียนท าวจิยักบันกัเรียนเพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันาการเรียนการสอนในวิชาท่ีครูรับผิดชอบเร่ิม
จากวเิคราะห์ปัญหาเชิงระบบและเสร็จส้ิ.นท่ีท าการคิดคน้นวตักรรมแกปั้ญหาได ้

กองวิจยัทางการศึกษา (2545, น. 4) ได้ให้ความหมายของการวิจยัในชั้นเรียน                          
ว่าหมายถึงเป็นการบูรณาการการจดัการเรียนการสอนโดยใช้วิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อมุ่งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เป็นคร้ัง ๆ ไป ผลการวจิยัใชไ้ดเ้ฉพาะกลุ่มท่ีท าการศึกษาหรือการ
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วิจยัปัญหาของเด็กในชั้นเรียนของตนเองดว้ยการหาความรู้หรือวิธีการใหม่ ๆ รวมทั้งการประดิษฐ์
คิดคน้ส่ิงใหม่และการดดัแปลงอุปกรณ์ประเภทอ่ืน มาใชใ้นการเรียนการสอนเพื่อน ามาประยุกตใ์ช้
กบัสภาพการณ์ของการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอนในชั้น
เรียนของตนเองโดยอาศยัวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2545, น. 3) ให้ความหมายของการวิจยัในชั้นเรียน ว่าหมายถึง                        
การสืบหาขอ้เทจ็จริง ค าตอบองคค์วามรู้ใหม่หรือการสร้างพฒันานวตักรรมต่าง ๆ ดว้ยวิธีการท่ีเป็น
ระบบและเช่ือถือได ้เพื่อใหไ้ดข้อ้คน้พบค าตอบท่ีเช่ือถือได ้

สุภาภรณ์ มัน่เกตุทิพย  ์ (2545, น. 8) ได้ให้ความหมายของการวิจยัในชั้นเรียน                          
วา่หมายถึง การวิจยัท่ีด าเนินโดยครูผูส้อนเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนการสอน มี
จุดประสงคเพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนโดยใช้นวตักรรมท่ีมีความเหมาะสมกับผูเ้รียนและมี
ความสัมพนัธ์อยา่งเป็นจริงกบัปัญหา 

มนสิช สิทธิสมบูรณ์ (2546, น. 2) ไดใ้ห้ความหมายของการวิจยัในชั้นเรียน วา่หมายถึง
การด าเนินการของครูอย่างเป็นระบบในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อสะทอ้นผลและหาวิธีแกปั้ญหา
ตามสภาพท่ีเกิดข้ึนจริงในชั้นเรียนด้วยกระบวนการท่ีเช่ือถือได้ เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง
เปล่ียนแปลง พฒันาและเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน การพฒันาหลกัสูตร
และการบริหารจดัการเรียนการสอน 

ราชบณัฑิตยสถาน (2546, น. 1072) ได้ให้ค  าจ  ากดัความการวิจยัไวว้่า หมายถึง                     
การคน้ควา้เพื่อหาขอ้มูลอยา่งถ่ีถว้นตามหลกัวิชา ซ่ึงตรงกบัค าภาษาองักฤษวา่ “research” ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับกนัในปัจจุบนั คือ ความหมายของค าวา่ “วิจยั” หรือ “research” ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัใน
ปัจจุบนั คือ การศึกษาคน้ควา้อย่างระมดัระวงัดว้ยวิธีการอนัเป็นท่ียอมรับ (ซ่ึงมกัจะไดแ้ก่วิธีการ
ทางวทิยาศาสตร์) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้เทจ็จริง ขอ้สรุป หรือทฤษฎีต่าง ๆ 

วาโร เพง็สวสัด์ิ (2546, น. 1) ให้ความหมายของการวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง วิธีการ
หรือกระบวนการท่ีได้มาซ่ึงความรู้หรือค าตอบท่ีครูเป็นผูจ้ ัดท าข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะน า
ผลการวจิยัไปใชใ้นการแกปั้ญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตน 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546, น. 2) ไดใ้ห้ความหมายของการวิจยั
ในชั้นเรียน วา่หมายถึง การวจิยัในชั้นเรียนท่ีเป็นการท าวจิยัท่ีมุ่งน าผลการวิจยัมาแกปั้ญหาการเรียน
การสอนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนหรือมุ่งน าผลวจิยัมาพฒันาการเรียนการสอน 

สุวมิล วอ่งวาณิช (2550, น. 3) ไดใ้หค้วามหมายของการวิจยัในชั้นเรียนวา่ การวิจยัท่ีท า
โดยครูผูส้อนในห้องเรียนเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียนเป็นการวิจยัท่ีตอ้งท าอยา่งรวดเร็ว น าผลมาใช้
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ทนัทีและสะทอ้นขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานต่าง ๆ ของตนใหท้ั้งตนเองและกลุ่มเพื่อนร่วมงานใน
โรงเรียนไดมี้โอกาสไดอ้ภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นในแนวทางท่ีไดป้ฏิบติัและผลท่ีเกิดข้ึนเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอน 

สรุปไดว้า่ การวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง กระบวนการวิจยัศึกษาหาความรู้เพื่อแกปั้ญหา
การเรียนรู้ของนกัเรียนควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนการสอน เพื่อน าผลการวิจยัไปพฒันาการเรียน
และปรับปรุงการสอน พฒันาอาชีพและความกา้วหนา้ในวชิาชีพของตนเอง 

2) ความส าคญัของการวจิยัในชั้นเรียน 
ครูถือวา่เป็นบุคลากรท่ีส าคญัยิ่งในการจดัการศึกษา ครูจะตอ้งไดรั้บการพฒันาให้เป็น

ครูท่ีดี เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการกระตุน้ย ัว่ยใุหน้กัเรียนรู้จกัแสวงหาความรู้ ครูตอ้งเป็นท่ี
ยอมรับนับถือในฐานะเป็นปูชนียบุคคลและเป็นท่ีไวว้างใจของผูป้กครองเป็นผูร่้วมงานท่ีดีใน
สถานศึกษาเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พฒันาตนเองและท าการศึกษา
การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพ ดงันั้นการส่งเสริมใหค้รูมีความรู้เก่ียวกบัการท า
การวิจยัในชั้นเรียน ถือว่าเป็นหัวใจส าคญัท่ีสุดของผูบ้ริหาร การให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งจะท าให้เกิด
ความเขา้ใจท่ีดี มีเจตคติท่ีดี เป็นแรงเสริมท่ีจะท าใหเ้กิดความตอ้งการในการด าเนินการท าการวิจยัใน
ชั้นเรียน ซ่ึงนกัวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความส าคญัและจุดมุ่งหมายของการวิจยัในชั้นเรียนไว้
ดงัน้ี 

การวิจยัในโรงเรียนถือวา่เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการเรียนการสอน การน าการวิจยั
เขา้ไปใชใ้นการเรียนการสอนและน าผูเ้รียนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียนนั้น ครูผูใ้ช้
หลกัสูตรตอ้งสามารถวิจยัไดแ้ละมีผลกระทบต่อการพฒันาวิชาชีพครูควบคู่กนัไปซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
ส่งเสริมและปรับปรุงด้านวิชาชีพ ครูทุกคนจะต้องศึกษาและทดลองวิจยักันอย่างจริงจงัเพื่อ
ความก้าวหน้าในการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัโดยการท าอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความรู้
ความคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ โดยการสนบัสนุนให้ครูท าการทดลองวิจยัท าการสอนท่ีใชเ้น้ือหา
วสัดุอุปกรณ์และวธีิสอน วธีิจดัชั้นเรียนใหม่ ๆ ให้ครูไดพ้บปะแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์กบัครูอ่ืนซ่ึงก าลงัทดลองหรือท างานเก่ียวกับเร่ืองเดียวกนั ฝึกให้เป็นผูบ้รรยาย
ปาฐกถาในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดบัโรงเรียนและทอ้งถ่ิน สนบัสนุนให้เขียนบทความหรือ
หนงัสือเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ส าหรับการกระตุน้และส่งเสริมให้ครูมีการเปล่ียนแปลง
ทกัษะ ความรู้ ความคิดและทศันคติ ควรจดักิจรรมต่อไปน้ีเป็นประจ าต่อเน่ืองกนัคือ การประชุมครู
ก่อนปิดภาคเรียน การประชุมปฏิบติังานในระหวา่งปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อนเพื่อสนองความตอ้งการ
ของครูและสนบัสนุนดา้นการเงินส าหรับค่าใชจ่้ายของครูท่ีมาประชุม จดัให้มีการสาธิตการสอน
ภายในโรงเรียน มีกลุ่มศึกษาตามความสนใจ น าเอาปัญหาหรือหวัขอ้เก่ียวกบัการประชุมปฏิบติัการ
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ของครูภายในโรงเรียน กลุ่มสาธิตการสอนไปประกอบเป็นเน้ือหาวิชาของรายวิชาท่ีครูศึกษาใน
วทิยาลยัหรือมหาวทิยาลยัระหวา่งปิดภาคฤดูร้อน โดยมีเจา้หนา้ท่ีให้ค  าปรึกษา แนะน าโดยไม่มีการ
วดัผลการท างานของครูแต่เป็นการร่วมกนักบัครูในการวางแผนเพื่อจดัประสบการณ์และกิจกรรม
นกัเรียน ซ่ึงมีผลต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน 

พยุงศกัด์ิ จนัทรสุรินทร์ (2541, น. 11) ไดก้ล่าวว่า การพฒันางานวิจยัในชั้นเรียน
เปรียบเสมือนลมหายใจท่ีจ าเป็นของชีวิตยิ่งในยุคท่ีการพฒันาการศึกษาไทยอยู่ท่ามกลางความ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ อนัมีผลเช่ือมโยงมาจากบริบทสังคมโลก การวิจยั
จะเขา้มามีส่วนช่วยให้การพฒันาการศึกษาให้สามารถกา้วไปขา้งหน้าไดอ้ย่างมัน่คงและสามารถ
แข่งขนักบันานาประเทศไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี 

กองวิจยัทางการศึกษา (2542, น. 3) ไดก้ล่าววา่ การวิจยัในชั้นเรียนเกิดจากแนวคิด
พื้นฐาน คือ การบูรณาการวิธีการปฏิบติังานกบัการพฒันาองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัโดยมี
ความส าคญั   ดงัน้ี 

1. เป็นการพฒันาหลกัสูตรและปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียน
การสอนดว้ยการวจิยั 

2. เป็นการพฒันาวชิาชีพครู 
3. เป็นการหาความกา้วหนา้ทางวชิาชีพครูดว้ยการเผยแพร่ความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติั 
4. เป็นการส่งเสริมสนบัสนุนความกา้วหนา้ของการวจิยัทางการวจิยัทางการศึกษา 
ครุรักษ ์ภิรมยรั์กษ ์(2543, น. 5) ไดก้ล่าววา่การวิจยัในชั้นเรียน เป็นเคร่ืองมือส าคญัของ

ครูในการพฒันาวถีิชีวติความเป็นครูไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ พฒันาหลกัสูตรและการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนพร้อมทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจรรโลงวชิาชีพครูใหมี้ความเขม้แขง็ 

พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2543, น. 48) ไดก้ล่าววา่ เป็นการพฒันาหลกัสูตรและการปรับปรุง
วธีิการปฏิบติังานเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนดว้ยการวิจยัเป็นการพฒันาวิชาชีพครูทั้งเป็น
การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูด้วยการเผยแพร่ความรู้ท่ีได้รับการปฏิบติัและยงัส่งเสริม
สนบัสนุนความกา้วหนา้ของการวจิยัทางการศึกษา 

ครุรักษ ์ภิรมยรั์กษ ์(2544, น. 5) กล่าวถึงความส าคญัของการวจิยัในชั้นเรียน ดงัน้ี 
1.  เป็นเคร่ืองมือส าคญัของครูในการพฒันาวชิาชีพครู ไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพเพราะ

การวจิยัในชั้นเรียนจะช่วยให้ครูเป็นนกัแสวงหาความรู้และวิธีการใหม่ๆ อยูเ่สมอจึงจะช่วยให้ครูมี
ความรู้กวา้งขวางและลุ่มลึก ท างานอยา่งมีเหตุผล สร้างสรรคแ์ละเป็นระบบ 
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2.  เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาหลกัสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท า
ใหง้านของครูมีลกัษณะเป็นพลวตัมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวกา้วไปขา้งหนา้อยา่งไม่หยุดน่ิงอยู่
กบัท่ีเกิดนวตักรรมท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการแกปั้ญหาการเรียนการสอนไดท้นัท่วงที 

3.  เป็นเคร่ืองมือท่ีจรรโลงวชิาชีพครูใหมี้ความเขม้แขง็เพราะผลจากการวิจยัในชั้นเรียน
จะเป็นการบ่งช้ีถึงความส าเร็จในการท างานของครูไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมนัน่คือ การเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนท่ีครูตอ้งการและเป็นไปตามความคาดหวงัของสังคมทั้งตวัครูและ
ผูเ้รียน 

ประวิต เอราวรรณ์ (2545, น. 1) ครูเป็นวิชาชีพท่ีไดก้ารยอมรับวา่ เป็นวิชาชีพชั้นสูง
ตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบติังาน ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาวิชาชีพครูให้มีมาตรฐาน
สูงและเป็นท่ียอมรับของสังคม ขณะเดียวกนัตอ้งกา้วทนักระแสการเปล่ียนแปลงของวิทยาการ
เทคโนโลยี ค่านิยมและวัฒนธรรมทางสังคม  นอกจากน้ีครูยงัต้องพัฒนาสติปัญญา                                   
และความสามารถท่ีหลากหลายของเด็กแต่ละคน ครูตอ้งอาศยัความรู้เฉพาะดา้นมีการวางแผนท่ีดี
ในการสอนตอ้งคน้ควา้วิธีสอน คน้หาส่ือ ตลอดจนเคร่ืองมือใหม่ ๆ มาช่วยในการเรียนการสอน                
เพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งเตม็ท่ีและสนองตอบต่อผูเ้รียนแต่ละคน 

กรมวิชาการ (2545, น. 1) ไดก้ล่าวว่า ความส าคญัของการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบั
พฒันาการศึกษาทัว่โลกท่ีไดพ้ยายามใหค้รูผูส้อนเป็นนกัวจิยัให้เขา้กบักระบวนการเรียนรู้ ครูผูส้อน
จะมีเสรีภาพในการจดัการเรียนการสอนมากข้ึนประการส าคญัผูส้อนและผูจ้ดัการศึกษาจะตอ้ง
เปล่ียนแปลงบทบาทจากการเป็นผูช้ี้น าให้แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน
เพื่อน าไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตน การวิจยัจึงสัมพนัธ์กบักระบวนการเรียนรู้จึงจะช่วยฝึก
กระบวนการคิด การจดัการหาเหตุผลในการตอบปัญหาและรู้จกัประยุกต์ความรู้มาใชเ้พื่อป้องกนั
และแกปั้ญหา 

กองวิจยัทางการศึกษา (2545, น. 1-2) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542              
ในมาตรา 24 (5) ก าหนดวา่ การส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม 
ส่ือการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
สามารถใชว้ิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกบั
ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ และมาตรา 30 ไดก้ าหนดให้สถานศึกษา
พฒันากระบวนการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถวิจยัเพื่อพฒันา                     
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละระดบัการศึกษาซ่ึงแสดงให้เห็นว่ารัฐเห็นความส าคญัและ
ความจ าเป็นในการท าการวิจยัการศึกษาและปรับบทบาทของการวิจยัให้เขา้กบักระบวนการเรียนรู้
ให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติและถือว่าการวิจัยเป็นจุดเร่ิมต้นการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมในการ
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ปฏิบัติการสอนของครูในชั้ นเรียนการวิจัยจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งเป็นระบบจนท าใหก้ารศึกษานั้นคล่ีคลายไปในดา้นท่ีก่อประโยชน์และกลา้เผชิญกบั
ปัญหาใหม่ ๆ ดว้ยความเช่ือมัน่มุ่งมัน่ท่ีจะน าปัญหามาก่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและเป็นการแสดงความกา้วหนา้ของครูอีกทางหน่ึง 

สัมฤทธ์ิ กางเพง็ (2545, น. 75-79) ไดก้ล่าววา่ การวิจยัในชั้นเรียนเป็นกระบวนการวิจยั
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ เป็นกระบวนการทา้ทายครูให้แสดงความสามารถและศกัยภาพในการกระตุน้
นกัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ ท่ีเร่ิมตน้จากการอยากรู้และหากลวิธีในการหาค าตอบแลว้สรุปลง
อย่างมีเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือโดยเกิดจากความตอ้งการของครูท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงกิจกรรมการ
เรียนรู้และพฒันาส่ือการเรียนรู้หรือนวตักรรมการศึกษาเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน โดยค านึงถึงความสามารถของผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนัเป็นส าคญั รวมทั้งเนน้ผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายมีเหตุมีผลและเม่ือครูผูส้อน
สามารถรวบรวมผลท่ีเกิดข้ึนในระหว่างจดักิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งนวตักรรมกิจกรรมหรือ
วธีิการจดัการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ มาไวเ้พื่อเลือกใชต้ามความเหมาะสมแลว้ จะช่วยให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุขและสนุกกบัการเรียนอนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ดงันั้นการจดัการเรียนรู้โดยกระบวนการวิจยัจึงจ าเป็นท่ีครูจะตอ้งศึกษาเรียนรู้และท า
ความเขา้ใจใหเ้กิดข้ึนในจิตวญิญาณของความเป็นครู 

สุวิมล วอ่งวาณิช (2550, น. 15) กล่าววา่ การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีช่วยในการพฒันาวิชาชีพเน่ืองจากให้ขอ้คน้พบท่ีไดม้าจากกระบวนการสืบคน้ท่ีเป็นระบบ
และเช่ือถือได ้ท าใหก้ารเรียนเกิดการพฒันาการเรียนและครูเกิดการพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
นอกจากน้ียงัพฒันาผูท่ี้มีส่วนร่วมน าไปสู่การพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้และดว้ยหลกัการส าคญั
ของการวิจยัปฏิบติัท่ีเน้นสะทอ้นผล ท าให้การวิจยัแบบน้ีส่งเสริมบรรยากาศของการท างานแบบ
ประชาธิปไตยท่ีทุกฝ่ายเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์และยอมรับในขอ้คน้พบร่วมกนั 

สรุปไดว้่า จุดมุ่งหมายและความส าคญัของการวิจยัในชั้นเรียน ถือวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญั
ท่ีสุดประการหน่ึงของการบริหารงานวชิาการ ซ่ึงช่วยในการกระตุน้ให้ครูผูส้อน ใชก้ระบวนการใน
การแกปั้ญหาของนกัเรียน ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อพฒันาการเรียนรู้และเป็นการพฒันาครูให้มี
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

2.2.2  ลกัษณะและประโยชน์ของการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน 
1) ลกัษณะของการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน 
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การวิจยัในชั้นเรียนจะแตกต่างกับการวิจยัทางการศึกษา การวิจยัในชั้นเรียนเป็น
การศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวกบัครูและนกัเรียนเป็นส่วนใหญ่ วิจยัจากการปฏิบติังานของครูท่ีมุ่งศึกษา
เฉพาะในหอ้งเรียนหรือในโรงเรียนเท่านั้น 

ทิศนา แขมมณี (2542, น. 74) กล่าววา่ ลกัษณะของการวิจยัในชั้นเรียนจะแตกต่างกบั
การวจิยัทางการศึกษา การวจิยัในชั้นเรียนเป็นการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวกบัครูและนกัเรียนเป็นส่วนใหญ่
วิจยัจากการปฏิบติังานของครูท่ีมุ่งศึกษาเฉพาะในห้องเรียนหรือในโรงเรียนเท่านั้น การศึกษาวิจยั
ไม่เนน้ระเบียบวธีิวจิยัมากนกั ดงันั้นจึงไม่จ าเป็นตอ้งมีการสุ่มตวัอยา่งเพราะกลุ่มเป้าหมายมีจ านวน
ไม่มากนกั ไม่เนน้สถิติผลการวิจยั ไม่เนน้สรุปอา้งอิง ส่วนการวิจยัการศึกษาเนน้ศึกษาเร่ืองทัว่ ๆ 
ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัทฤษฏีทางการศึกษา มีการหาค าตอบท่ีเป็นระบบน่าเช่ือถือได ้ ดงันั้นใน
การวิจยัจะตอ้งถูกตอ้งตามกรอบระเบียบวิธีการวิจยัการศึกษามีกระบวนการซับซ้อนและใช้ระยะ
เวลานาน แต่วจิยัในชั้นเรียนใชร้ะยะเวลาช่วงสั้น ๆ ในการแกปั้ญหา 

ผอ่งพรรณ ตรัยมงคลกลู (2544, น. 34) ไดอ้ธิบายลกัษณะของการวจิยัในชั้นเรียนวา่การ
วิจยัในชั้นเรียนโดยมากเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการซ่ึงอาจจะเป็นเชิงปฏิบติัการเต็มรูปแบบหรือ
เฉพาะส่วนก็ตาม วธีิการวจิยัในชั้นเรียนเป็นการวิจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและต่างจากการวิจยัทาง
การศึกษาทัว่ไปดงัน้ี 

1.  จุดเร่ิมต้นของการวิจยั มีจุดก าเนิดจากสภาพปัญหาหรือข้อข้องใจในชั้นเรียน                   
การสอนของครูท่ีครูพบครูตอ้งปรับปรุงหรือแกปั้ญหานั้น ดว้ยวิธีการวิจยัปัญหาการวิจยัจึงเร่ิมจาก
ความคิดของครูมากกวา่ความตอ้งการของผูอ่ื้นและไม่ไดน้ าหลกัการ ทฤษฎีโดยตรง ทั้งน้ีหลกัการ
ทฤษฎีทางการศึกษาจะน ามาใชส้นบัสนุนในภายหลงั เช่น ในการเลือกวิธีแกปั้ญหาท่ีสมเหตุสมผล
ตามหลกัจิตวทิยา เป็นตน้ 

2.  ขอบเขตของการวิจัยในชั้นเรียนจะแคบและเฉพาะเจาะจงในประเด็นต่อไปน้ี                     
1) ปัญหาการวิจยัเป็นเร่ืองท่ีวิจยัอาจจะเป็นประเด็นเล็ก  ๆ แต่ส าหรับครูแลว้มีความหมายส าหรับ
การเรียนการสอนโดยตรง 2) ประชากรมุ่งเนน้การศึกษาเก่ียวกบัผูเ้รียน ผูส้อน กระบวนการเรียน
การสอนตลอดจนสภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียนหรือสภาวะการเรียนหน่ึง  ๆ ในการศึกษาอาจ
มุ่งเน้นนกัเรียนเฉพาะราย นกัเรียนห้องเรียนหน่ึง หรือหลายห้องเรียน ท่ีครูผูท้  าการวิจยัมีส่วน
รับผิดชอบในการเรียนการสอน    3) การน าผลการวิจยัไปใช้พฒันาการเรียนการสอนของครูใน
สภาพแวดลอ้มนั้น ๆ โดยตรง ครูผูส้อนเป็นศูนยก์ลางกระบวนการวิจยัทั้งหมด ทั้งน้ีอาจเป็นการ
วิจยัท่ีด าเนินการโดยครูคนเดียวหรือโดยครูร่วมกนัในการด าเนินการวิจยัไปพร้อม ๆ กบัการเรียน
การสอนตามปกติให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน ผูเ้รียนไม่รู้สึกว่าอยู่ใตส้ภาวะการวิจยั 
ผลการวิจัย จึงอยู่บนพื้ นฐานประสบการณ์ทางธรรมชาติของห้องเ รียนท่ี เป็นปกติวิสั ย                                  
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ท าให้กระบวนการวิจยัเป็นการเช่ือมโยงระหว่างการคิดเชิงสะท้อน (Reflective thinking)                           
และการปฏิบติั(Action) อยา่งชดัเจนกล่าวคือมีการพินิจพิเคราะห์ทบทวนทั้งก่อนระหวา่งและหลงั
การทดลองปฏิบติั 

3.  วิธีการวิจยัในชั้นเรียนมีความยืดหยุน่ ปรับให้เหมาะสมกบัสภาพการเรียนการสอน
และใชส้ถิติท่ีไม่ซบัซ้อนมากนกัในการวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการวิจยัจะขาดน ้ าหนกัไป
บา้งในดา้นความเท่ียงตรง เม่ือเปรียบเทียบกบัการวิจยัทัว่ไปท่ีอิงทฤษฎีและหลกัการท่ีเขม้งวดแต่
เป็นการวจิยัท่ีใหป้ระโยชน์ 

กรมวิชาการ (2544, น. 8) ไดท้  าการสังเคราะห์คุณลกัษณะและพฤติกรรมการบริหาร
งานของผูบ้ริหารโรงเรียน พบวา่ คุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูบ้ริหารโรงเรียน มีดงัน้ี ดา้นความเป็น
ผูน้ า คือ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล สามารถแกปั้ญหามีมนุษยสัมพนัธ์ เฉลียวฉลาด มีเหตุมีผลดา้น
วิชาการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ สามารถยืดหยุน่วิธีการเพื่อความส าเร็จของงาน มีไหว
พริบในการท างาน กา้วทนัวิทยาการและเทคโนโลยี ดา้นบุคลิกภาพ คือ มีกิริยาท่าทาง แสดงออก                
มีความเขม้แข็ง ท่าทางกระฉับกระเฉง จิตใจหนักแน่น มีมนุษยสัมพนัธ์ กระตือรือร้นด้าน
ความสามารถในการบริหาร คือ มีความสามารถในการจดัการ รักการท างาน มีความยืดหยุน่สรุป
ลกัษณะของการวิจยัในชั้นเรียนได้ว่า ตอ้งท าการวิจยัในชั้นเรียนต้องเป็นปัญหาท่ีผูว้ิจยัเห็น
ความส าคญัและมีประโยชน์การท าการวจิยัตอ้งท าการวจิยัไปพร้อมกบัการแกปั้ญหาในห้องเรียนไป
พร้อมกนัและใหผู้เ้รียนเหมือนการเรียนปกติ 

สุวิมล ว่องวาณิช (2550, น. 22-23) ไดอ้ธิบายลกัษณะของการวิจยัในชั้นเรียนว่า                     
ตอ้งมีการด าเนินงานท่ีเป็นวงจรต่อเน่ือง มีกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมและเป็นกระบวนการ
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการท างานปกติ ให้ได้ขอ้คน้พบเก่ียวกบัการแก้ปัญหาในชั้นเรียนท่ีสามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริง 

สรุปไดว้า่ ลกัษณะของการวิจยัในชั้นเรียนเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการของครู ซ่ึงไม่เนน้
ระเบียบการวิจยัมากนกั โดยเร่ิมตน้จากสภาพปัญหาและขอ้ขอ้งใจท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอน    
ซ่ึงมุ่งศึกษาเฉพาะในห้องเรียนหรือในโรงเรียนเพื่อแกปั้ญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนโดยใชร้ะยะเวลาสั้น ๆ 

2) ประโยชน์ของการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน 
กรมวิชาการ (2544, น. 3) กล่าวถึงประโยชน์และความส าคญัของการวิจยัวา่โดยปกติ

ผูส้อนไดท้  าการวิจยัอยู่ตลอดเวลาดว้ยการศึกษาหาสาเหตุและสังเกตในขณะท่ีก าลงัสอนไม่ว่าจะ
เป็นโครงสร้างของวิชาท่ีสอน (หลกัการวตัถุประสงค์ คาบเวลา) เน้ือหาท่ีสอน วิธีสอนและการ
ประเมินในขณะเดียวกนัก็สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนส่ิงต่าง ๆ และปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน
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ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษาการกระท าของผูส้อนดงักล่าวน้ีเป็นการวจิยัเพื่อพฒันาหลกัสูตร
และการเรียนการสอนเพียงแต่ไม่ไดใ้ชว้ิธีการตามกระบวนการวิจยัเขา้เสริมซ่ึงกระบวนการวิจยัจะ
ช่วยใหก้ารศึกษา การสังเกต การหาเหตุผลเป็นไปอยา่งมีระบบดว้ยการจดบนัทึกเพื่อน ามาวิเคราะห์ 
แปลผลซ่ึงอาจท าดว้ยตนเองหรือท ารวมกนัเป็นระดบัขั้นหรือระหวา่งสาขา หมวดวชิาเป็นการวิจยัท่ี
เน้นการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติมากกว่าเน้นการแก้ปัญหาในทางทฤษฎีการพฒันาการเรียนรู้                  
ดว้ยประโยชน์ของการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนมีดงัน้ี 

1.  ท าให้ครูผูส้อนมีความเขา้ใจท่ีจะใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการพฒันางาน  
คือพฒันากระบวนการเรียนรู้และพฒันาวชิาชีพครู 

2.  ท าให้ครูผูส้อนไดรั้บรู้ มีความเขา้ใจ ร่วมมือกนัส่งเสริมการท าวิจยัเพื่อพฒันางาน
และใหมี้ความเขา้ใจพื้นฐาน เพื่อพฒันาหลกัสูตรและการเรียนรู้ทั้งของตนและของผูเ้รียน 

พิมพพ์นัธ์ เดชะคุปต ์(2544, น. 10) กล่าวถึงความส าคญัของการวิจยัในชั้นเรียนวา่การ
วจิยัในชั้นเรียนเกิดจากแนวคิดพื้นฐาน คือ การบูรณาการวธีิการปฏิบติังานกบัการพฒันาองคค์วามรู้
ท่ีเกิดจากการปฏิบติัโดยมีความส าคญัคือเป็นการพฒันาหลกัสูตรและการปรับปรุงวิธีการปฏิบติังาน 
เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนดว้ยการวิจยั พฒันาวิชาชีพครู แสดงความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ
ครู ดว้ยการเผยแพร่ความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติั และเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนความกา้วหนา้ของการ
วจิยัทางการศึกษา 

สุวิมล วอ่งวาณิช (2550, น. 14 -15) กล่าวถึงความส าคญัของการท าวิจยัในชั้นเรียนไว ้  
7 ขอ้สรุปไดด้งัน้ี 

1.  ให้โอกาสแก่ครูในการสร้างองคค์วามรู้ ทกัษะการท าวิจยัการประยุกตใ์ช้ ตระหนกั
ทางเลือกท่ีเป็นไปไดท่ี้จะเปล่ียนแปลงโรงเรียนใหดี้ข้ึน 

2.  เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงหรือสะทอ้นผล
จากการท างาน 

3.  เป็นประโยชน์ต่อผูป้ฏิบติัโดยตรงเน่ืองจากช่วยพฒันาตนเองดา้นวชิาชีพ 
4.  ช่วยท าใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและเกิดการเปล่ียนแปลงผา่นกระบวนการวิจยั

ในสถานท่ีท างาน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อองคก์รเน่ืองจากน าไปสู่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงการปฏิบติั
และการแกปั้ญหา 

5.   เ ป็นการวิจัย ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู ้ป ฏิบัติในการวิจัยท าให้
กระบวนการวจิยัเป็นประชาธิปไตย ท าใหเ้กิดการยอมรับในความรู้ 

6.  ช่วยตรวจสอบวธีิการท างานของครูท่ีมีประสิทธิผล 
7.  ท าใหค้รูเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Change agent) 
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สุภาภรณ์ มัน่เกตุวทิย ์(2545, น. 6) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวิจยัในชั้นเรียนไวโ้ดย
สรุป คือ การช่วยแกปั้ญหาในห้องเรียน ช่วยท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีปรับเปล่ียน
บทบาทของครูเสริมพลงัอ านาจแก่ครูในการแกปั้ญหาในชั้นเรียนท าให้รู้วิธีการการเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิผลเป็นการกระตุน้การสอนแบบสะทอ้นกลบั ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการสอนท่ีมีประสิทธิภาพช่วยตรวจสอบวธีิการท างานของครูใหมี้ประสิทธิภาพช่วย พฒันา
ทกัษะทางวิชาชีพครูเป็นการเช่ือมโยงระหว่างวิธีสอนกบัผลท่ีไดรั้บช่วยให้ครูน าผลการวิจยัไปใช้
ในหอ้งเรียน และท าใหค้รูสามารถเป็นองคก์รท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงได ้

ชาตรี เกิดธรรม (2544, น. 13 – 14) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวจิยัในชั้นเรียน ดงัน้ี 
1.  เพื่อเป็นการพฒันาหลักสูตรและพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการวิจัย                    

โดยผา่นนวตักรรม เทคนิคหรือวิธีการท่ีมีคุณภาพ ผา่นกระบวนการวิจยัท่ีน่าเช่ือถือไดม้าแลว้มาใช้
แกปั้ญหาในชั้นเรียนโดยตรง อนัจะมีผลในการจดัการเรียนการสอน บรรลุผลตามจุดประสงคท่ี์วาง
ไว ้

2.   เพื่ อ เ ป็นการพัฒนาวิชา ชีพครูให้ มีมาตรฐานยิ่ ง ข้ึนและเป็นการแสดงถึง
ความกา้วหนา้งานวชิาชีพ 

3.  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้จากการปฏิบติัจริง อนัเป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหาร
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

4.  เพื่อเป็นการส่งเสริม สนบัสนุนความกา้วหนา้ดา้นการวจิยัทางการศึกษาและสามารถ
น าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นผลงานทางวชิาการเพื่อก าหนดต าแหน่งใหสู้งข้ึนได ้

มนสิช สิทธิสมบูรณ์ (2546, น. 8) กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจยัในชั้นเรียนก่อให้เกิด
ประโยชน์กบับุคคลทุกฝ่ายในโรงเรียน ผูท่ี้ได้รับประโยชน์โดยตรงก็คือนักเรียนและยงัเป็น
ประโยชน์กับตัวครูเพื่อนครูในโรงเรียน ผู ้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน                            
การใหค้วามยอมรับนบัถือเป็นการบริหาร เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรับผิดชอบและสามารถท างาน
ในโรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การยอมรับนบัถือเป็นปัจจยัจูงใจท่ีกระตุน้มนุษย์ จากสถานะท่ี
เป็นกลางใหไ้ปอยูใ่นสถานะท่ีเป็นกลางใหไ้ปอยูใ่นสถานะท่ีอยากท างาน ซ่ึงจะท าให้เกิดความรู้สึก
วา่การวจิยัในโรงเรียน ถือวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนการน าการวิจยั เขา้ไป
ใชใ้นการเรียนการสอนและผูเ้รียนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียนนั้น ครูผูใ้ชห้ลกัสูตร
ตอ้งสามารถวจิยัไดแ้ละมีผลกระทบต่อการพฒันาวชิาชีพครูควบคู่กนัไป ซ่ึงจ าเป็นตอ้งส่งเสริมและ
ปรับปรุงดา้นวชิาชีพ ครูทุกคนจะตอ้งศึกษาและทดลองการวจิยักนัเพื่อความกา้วหนา้ในการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบติั โดยการท าอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ                            
โดยการสนบัสนุนให้ครูท าการทดลองวิจยัท าการสอนท่ีใชเ้น้ือหา วสัดุอุปกรณ์และวิธีสอน วิธีจดั

DPU



31 

ชั้นเรียนใหม่ ๆ ใหค้รูไดพ้บปะแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์กบัครูอ่ืนซ่ึงก าลงั
ทดลองหรือท างานเก่ียวกบัเร่ืองเดียวกนั ฝึกให้เป็นผูบ้รรยายปาฐกถาในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดบั
โรงเรียนและทอ้งถ่ิน สนบัสนุนใหเ้ขียนบทความหรือหนงัสือเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์เพื่อ
เป็นการกระตุน้และส่งเสริมให้ครูมีการเปล่ียนแปลงทกัษะ ความรู้ ความคิดและทศันคติ ควรจดั
กิจกรรมต่อไปน้ีเป็นประจ าต่อเน่ืองกนั คือ การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน การประชุมปฏิบติังาน
ในระหว่างปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อนเพื่อสนองความต้องการของครูและสนับสนุนด้านการเงิน
ส าหรับค่าใชจ่้ายของครูท่ีมาประชุม จดัให้มีการสาธิตการสอนภายในโรงเรียน มีกลุ่มศึกษาตาม
ความสนใจ น าเอาปัญหาหรือหัวข้อเก่ียวกับการประชุมปฏิบติัการของครูภายในโรงเรียน                       
กลุ่มสาธิตการสอนไปประกอบเป็นเน้ือหาวิชาของรายวิชาท่ีครูศึกษาในวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั
ระหวา่งปิดภาคฤดูร้อนโดยมีเจา้หนา้ท่ีให้ค  าปรึกษาแนะน าโดยไม่มีการวดัผลการท างานของครูแต่
เป็นการร่วมกนักบัครูในการวางแผนเพื่อจดัประสบการณ์และกิจกรรมนักเรียน ซ่ึงมีผลต่อการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ การวิจยัในชั้นเรียนมีประโยชน์ คือ ช่วยให้ครูและผูบ้ริหาร
สามารถตดัสินใจและแกปั้ญหาไดต้รงจุด ท าให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาการเรียน ครูมีความรับผิดชอบ
ท างานอย่างมีระบบมีการวางแผนท่ีดี โดยครูใช้กระบวนการวิจยัช่วยในการพฒันาประสิทธิภาพ
ของนักเรียน สามารถน าผลการวิจัยพฒันาตนเองและน าไปวางแผนการพฒันางานวิชาการ                    
พฒันาสถานศึกษาและพฒันาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ได ้

2.2.3  องคป์ระกอบของการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้แต่ละสถานศึกษาไดมี้การ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนัออกไปตามสภาพปัญหาและสภาพแวดลอ้ม ตลอดจน
ความรู้ ความสามารถของผูบ้ริหารโรงเรียน ซ่ึงสถานศึกษาเป็นนิติบุคคล มีการจดัการศึกษาข้ึนอยู่
กบัสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัไดม้องเห็นความส าคญัของการวิจยัในชั้นเรียน อนัท่ีจะน ามา
แกไ้ข ปัญหาและพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนให้เป็นไปตามความตอ้งการ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นผูน้ าสถานศึกษาตอ้งมีบทบาทในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน
ซ่ึงมีนกัวชิาการกล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน ดงัน้ี 

ภิญโญ สาธร (2529, น. 208) ไดก้ล่าวถึง การส่งเสริมให้ครูท าการวิจยัในชั้นเรียนของ
ผูบ้ริหารควรใชห้ลกัการบริหารของ ลูเธอร์กลูลิคก์ (Luther Gulick) ซ่ึงกล่าวถึงกระบวนการบริหาร
ไว ้7 ประการดว้ยกนั เรียกดว้ยตวัอกัษรตวัตน้ของค าวา่ POSDCoRB ดงัน้ี 
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1.  การวางแผน (Planning (P)) การวางแผนหรือวางแผนโครงการอย่างกวา้งขวาง
ผูบ้ริหารควรมี การวางแผนร่วมกบัครู คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อก าหนดนโยบายและ
เป้าหมาย การด าเนินการร่วมกนัทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการใหส้ าเร็จและเกิดประสิทธิภาพ 

2.  การจดัรูป (Organizing (O)) การจดัรูปหรือเคา้โครงการบริหารงานของหน่วยงาน
โดยมีนโยบายท่ี ชดัเจนวา่ ครูทุกคนตอ้งท าการวจิยัในชั้นเรียน 

3.  การบริหารงาน (Staffing (S)) การบริหารงานท่ีเก่ียวกบับุคคล โดยการก าหนด
อ านาจหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ  โดยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
รับผดิชอบในการประสานงาน ด าเนินการ ประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ข 

4.  การวินิจฉยัสั่งการ (Directing (D)) การวินิจฉยัสั่งการโดยด าเนินการเร่ิมตน้ดว้ยการ
จดัการปฐมนิเทศใหค้รูทุกคนรู้และเขา้ใจจุดประสงคข์องการท าการวจิยัในชั้นเรียน จดัการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกบัการท าการวิจยัในชั้นเรียน พาไปศึกษาดูงานท่ีประสบผลส าเร็จในการท าการวิจยั 
สร้างครูแกนน าการวิจยัและให้ความส าคญัแก่ผูป้ระสบผลส าเร็จในการท าการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อ
เป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่ครู 

5.  การประสานงาน (Coordinating (Co)) การประสานงานหรือส่ือสัมพนัธ์ภายใน
องคก์รให้ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้มีการท าการวิจยัร่วมกนัทุกสัปดาห์
หรือสองสัปดาห์ โดยมีคณะกรรมการเป็นฝ่ายประสานงาน แนะน าให้มีการวิเคราะห์ปัญหาการ
เรียนการสอนร่วมกนั เขียนโครงการวิจยัอย่างมีระบบ มีการสร้างเคร่ืองมือใหม่ในการแกปั้ญหา 
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ผูบ้ริหาร ครูวิชาการหรือครูแกนน าคอยประสานงานให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือร่วมคิด ร่วมท าพร้อมติดตามทุกขั้นตอนของการท าการวจิยัในชั้นเรียน 

6.  การรายงาน (Reporting (R)) การเสนอรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบทุกระยะ
ผูบ้ริหารก าหนดให้ครูท าการวิจยัในชั้นเรียนแสดงผลงานการวิจยัเป็นขั้นตอนหรือเป็นระยะ ๆ               
เพื่อแสดงความกา้วหน้าของงานและจดัแสดงผลงานทางการวิจยัเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบถึง
การท างานของครูเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่ครูท่ีท าการวจิยัในชั้นเรียน 

7.  งบประมาณ (Budgeting (B)) การจดัท างบประมาณการเงิน ผูบ้ริหารควรส่งเสริม
ดา้นวสัดุ อุปกรณ์หรืองบประมาณให้ครูผูท้  าการวิจยัในชั้นเรียน ให้ความช่วยเหลือทุกดา้น เช่น        
การเพิ่มแหล่งความรู้ใหแ้ก่ครู การอ านวยความสะดวกในการสืบคน้ขอ้มูล เป็นตน้ 

บญัชา อ๋ึงสกุล (2539, น. 61-73) กล่าววา่ ผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการ
ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูปฏิบติังานในโรงเรียนใหมี้ก าลงัและสามารถท าวจิยัอยา่งมีประสิทธิภาพจึง
ไดเ้สนอบทบาทของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการส่งเสริมในการวจิยัในชั้นเรียนมี 5 ประการ 
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1.  การส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจัยในชั้ นเรียนการบริหารท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จของงานวิจยัในชั้นเรียนย่อมอยู่ท่ีความตอ้งการของผูบ้ริหารท่ีจะก าหนดนโยบายหรือ
ค าสั่งท่ีชดัเจน มีการจดับุคลากร งบประมาณและวสัดุส่งเสริมการวจิยัท่ีเหมาะสม คือ 

1)  ผูบ้ริหารต้องค านึงถึงหลักในการจูงใจ  ได้แก่ การสร้างให้ลูกน้องหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความรู้สึกวา่งานท่ีปฏิบติันั้นน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถและอยากท างาน
เพิ่มข้ึนหรือยงั ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้หรือไม่ ผูบ้ริหารคาดหวงัอะไรจากเขาในการปฏิบติังาน และเขา
ตอ้งท าอยา่งไรเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานขององคก์รท่ีก าหนดไว ้

2)  ผูบ้ริหารตอ้งมีภาพความส าเร็จในการปฏิบติังานตลอดแนวและมีการสนอง 
ความตอ้งการท่ีหลากหลายในบุคลากรในองค์การ โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ี

ส าคญั คือ การจดัให้มีการประชุมสังเคราะห์นโยบายร่วมกนัในการปฏิบติั การร่วมกนัตรวจความ
สอดคล้องและความสมบูรณ์ของสภาพความส าเร็จในทุก ๆ ระดบัของงานตั้งแต่ปัจจยัการ
ด าเนินงาน ผลผลิตไปจนถึงผลกระทบการร่วมกนัประเมินจุดเด่นและจุดดอ้ยของโรงเรียนมีการตก
ลงกันว่าจะพฒันางานของแต่ละบุคคลถือว่าเป็นสัญญาทุกคนตอ้งรักษาค าสัญญาและกลุ่มตอ้ง
ช่วยกันติดตามตรวจสอบช่วยเหลือให้แต่ละบุคคลหรือแต่ละบุคคลหรือแต่ละโรงเรียนบรรลุ
เป้าหมายตามเกณฑท่ี์สัญญาไวต้ามก าหนดเวลา 

3)  ผูบ้ริหารตอ้งมีการเยีย่มเยยีน ไต่ถามใหก้ าลงัใจตลอดจนเสนอนวตักรรมใหม่ ให้
ผูป้ฏิบติัเป็นระยะ ๆ 

2.  การใหค้วามยอมรับนบัถือครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 
1)  งานที่ท  าเป็นส่ิงที่น่าสนใจ ไม่เบื่อหน่ายเป็นส่ิงที่ท ้าทายและต้องใช้ความ

พยายามอย่างเต็มท่ี 
2)  มีอิสระที่จะท างานตามที่ได้รับมอบหมาย  สามารถใช้ความคิดริเร่ิมของ

ตนเองอย่างเต็มท่ี 
3)  มีส่วนร่วมในการท างานให้ประสบผลส าเร็จบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย

ของกลุ่มหรือหน่วยงาน 
4)  ไดรั้บการยอมรับนบัถืออย่างจริงจงัในผลส าเร็จของงานท่ีท าโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

จากผูบ้งัคบับญัชา 
5)  การท างานนั้นท าให้ผูท้  าเกิดการพฒันาตนเองไดมี้ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ

ประสบการณ์เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ผูบ้ริหารตอ้งท าให้แต่ละบุคคลในหน่วยงานมีความรู้สึกว่าเป็นท่ี
ยอมรับนบัถือ ไดรั้บการสนบัสนุนในความส าคญัของตน เช่ือวา่จะใชค้วามสามารถปฏิบติังานได้
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อยา่งเตม็ท่ี มีผลตอบแทนหรือผลลพัธ์จะมีความส าคญัท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดบัของ
ก าลงัความพยายามในการปฏิบติังานของเขา 

3.  การให้ความส าคญักบัการวิจยัในชั้นเรียนผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคญัใน
การให้ความรู้ให้ครูทราบถึงความส าคญัของการวิจยัในชั้นเรียนซ่ึงผูบ้ริหารควรให้ครูได้รับรู้
ความส าคญัการวจิยัในชั้นเรียน ไว ้9 ขอ้ ดงัน้ี 

1)  ช้ีน าและกระตุน้ให้ครูเกิดการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยใชก้ารท า
วจิยัเป็นพื้นฐาน 

2)  ส่ง เสริมให้ค รูท าการวิจัยและค้นคว้าหาความรู้และนวัตกรรมใหม่  ๆ                               
ท่ีมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน 

3)  สนบัสนุนใหค้รูมีโอกาสไดศึ้กษาหาความรู้และประสบการณ์ ท่ีเก่ียวกบัการวิจยั
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

4)  เปิดโอกาสให้ครูไปคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ นอกโรงเรียนใน
ช่วงเวลาวา่งจากการสอน 

5)  ส่งเสริมให้ครูศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยการแนะน าให้ครูอ่านหนงัสือ เอกสาร
ต าราและวารสารต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวจิยั 

6)  ติดต่อประสานงานเพื่อแสวงหาแหล่งความรู้หรือท่ีปรึกษางานวจิยัใหค้รูทราบ 
7)  จดัใหมี้การอบรมเพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจและแนวปฏิบติังานวจิยั 
8)  จดัให้มีการประชุมเชิงปฏิบติัการดา้นการท าวิจยัเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ

และประสบการณ์ของครู 
9)  ติดตามเพื่อแก้ปัญหา ขอ้บกพร่องและจุดเด่นจุดด้อยของครู จนได้แนวทาง

ปรับปรุงเพื่อท าการวจิยั 
4.  การมีความรับผิดชอบต่อครูผูท้  าการวิจยัในโรงเรียน ความรับผิดชอบมีความส าคญั

ต่อการบริหารงานวิจยัให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพความรับผิดชอบเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ใจและเป็นความรับผดิชอบต่อการท่ีจะตอ้งรายงานและพร้อม
ท่ีจะให้ตรวจสอบได้เสมอ ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีต่อการส่งเสริมให้ครูมี
ความสามารถเพิ่มข้ึนนั้นมีลกัษณะส าคญั ไดแ้ก่ การส่งเสริมใหค้รูทดลองวิจยัเทคนิคการสอนหลาย 
ๆ วิธี ให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัอบรมสาธิตการสอนเพื่อให้ครูคุน้เคยกบัวิธีสอนแบบ
ต่าง ๆ อภิปรายปัญหาการปรับปรุงการสอนในท่ีประชุม จดัโครงการให้ครูในโรงเรียนสับเปล่ียน
กนัเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน จดัหาวิทยากรมาช่วยในการประชุมปฏิบติัการ การประชุม
เก่ียวกบัปัญหาการสอน ประเมินผลและติดตามผลงาน กาประชุมปฏิบติังาน การประชุมปฐมนิเทศ
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เพื่อช่วยเหลือครูใหม่ หาวิธีวิจารณ์งานของครูแบบติเพื่อก่อโดยไม่ให้เสียก าลงัใจให้ครูมีเวลา
พอท่ีจะเขา้ร่วมประชุมอภิปรายปัญหาการสอน ให้ครูมีเวลาส าหรับการสอนมากข้ึนให้มีส่วนร่วม
ในการเลือกโสตทศัน์วสัดุอุปกรณ์การสอนอ่ืน ๆ จดัให้มีการอบรมความรู้เก่ียวกบัวิชาการศึกษา
เพิ่มเติมแก่คณะครู ส่งเสริมให้ครูอ่านหนงัสือหรือบทความเก่ียวกบัวิชาครูเพื่อปรับปรุงเทคนิคการ
สอน ส่งเสริมให้ครูใช้โครงการสอนเพื่อปรับปรุงการสอน ประชุมครูเพื่อประเมินผลการเยี่ยม
หอ้งเรียนและจ่ายเงินค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะและค่าท่ีพกัใหค้รูท่ีไปประชุมอบรมทางวชิาการ 

5.  การส่งเสริมความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงานของครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียนการวิจยัใน
โรงเรียนเป็นความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของข้าราชการครูด้านหน่ึงซ่ึงถือเป็นขั้นตอนท่ี
ส าคญัของการบริหารบุคคลโดยยดึหลกัปฏิบติักนัมาตั้งแต่ดั้งเดิมวา่เป็นการให้บ าเหน็จความชอบท่ี
ไดรั้บดว้ยเน่ืองจากบ าเหน็จท่ีบุคคลมีความพึงพอใจเท่านั้นจึงสามารถน ามาใช้เป็นส่ิงจูงใจในการ
ปฏิบติังานองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จะดูไดจ้ากเงินเดือน 
ความมัน่คง สภาพการปฏิบติังานความเช่ือมัน่ท่ีจะปฏิบติังานให้ส าเร็จลุล่วงไปไดล้กัษณะรูปแบบ
ของการปกครองบงัคบับญัชา โอกาสท่ีจะมีความกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงาน ความเขา้กนัไดก้บั
ผูร่้วมงานและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ฐานะทางสังคม การมีโอกาสประกอบกิจกรรมท่ีมี
คุณค่า สภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรใดก็ตามควรมีการให้บ าเหน็จรางวลั                          
การเล่ือนขั้นต าแหน่งแก่ผูป้ฏิบัติงานท่ีดีย่อมเป็นเคร่ืองจูงใจให้บรรดาผูใ้ต้บังคับบัญชาหรือ
ผูร่้วมงานมีความกระตือรือร้นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานดว้ยความขยนัขนัแข็ง มีความมัน่ใจและ
ขวญัก าลงัใจท่ีดีอนัเป็นหลกัการให้บ าเหน็จความดีความชอบแก่ขา้ราชการ เพราะบ าเหน็จความดี
ความชอบเป็นระบบของการประเมินผลท่ีจดัท าข้ึนเพื่อหาคุณค่าของบุคคลในแง่ของการปฏิบติังาน
และสมรรถภาพในการพฒันาตนเอง โดยปกติผูพ้ิจารณาคือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง การพิจารณา
ผลงานอาจไม่ท าเป็นตวัเลขหรือจ านวนเงินและไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

สมพงศ ์เกษมสิน (2541, น.397) ใหค้วามเห็นไวว้า่ สภาพการปฏิบติังานของสมาชิกใน
องคก์ารใดก็ตามควรมีการให้บ าเหน็จรางวลั การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งแก่ผูป้ฏิบติังานดียอ่มเป็น
เคร่ืองจูงใจให้บรรดาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูร่้วมงานมีความกระตือรือร้นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีการ
งานดว้ยความขยนัขนัแขง็ มีความมัน่ใจและขวญัก าลงัใจท่ีดี อนัเป็นหลกัของการใหบ้ าเหน็จความดี
ความชอบระบบของการประเมินผลท่ีจดัท าข้ึนเพื่อหาคุณค่าของบุคคลในแง่ของการปฏิบติังานและ
สมรรถภาพในการพฒันาตนเองส าหรับเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานนั้น 
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กระทรวงศึกษาธิการ (2544, น. 65) กล่าววา่ บทบาทของผูบ้ริหารท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
บุคลากรดา้นการวจิยัในสถานศึกษา ประกอบไปดว้ย 4 ดา้น คือ 

1.  การส่งเสริมใหเ้กิดความส าเร็จของงานวิจยัโดยมีแนวทางการปฏิบติั คือ การจดัสรร
งบประมาณ อุปกรณ์ มุมคน้ควา้งานวิจยัหรือรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ จดังานเพื่อรับรู้ปัญหา
ขอ้บกพร่อง จุดเด่นหรือจุดดอ้ยจนไดจุ้ดท่ีควรปรับปรุงพฒันาครูท าวจิยั 

2.  การให้ความยอมรับนบัถือครูผูท้  าการวิจยั โดยมีแนวทางการปฏิบติั ดงัน้ี ยกยอ่ง
ชมเชยให้เกียรติแลกเปล่ียนความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็น การให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
โครงการวจิยัของสถานศึกษาและการเผยแพร่ผลงานครู 

3.  การมีความรับผดิชอบต่อครูผูท้  าวจิยั โดยมีแนวทางการปฏิบติัดงัน้ี ย ัว่ยุและส่งเสริม
ให้ครูศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เปิดโอกาสให้ไปศึกษาดูงานจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ จดัให้มีการอบรม
หรือประชุมเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของครูอยา่งต่อเน่ือง 

4.  การส่งเสริมความกา้วหน้าในต าแหน่งการงานของครูผูท้  าวิจยัโดยมีแนวทางการ
ปฏิบติัดงัน้ี ดูแลเอาใจใส่ให้ค  าแนะน าจดับรรยากาศในโรงเรียนให้มีความอิสระ กลา้คิด คน้ควา้
แกปั้ญหาหรือพฒันาอนัเป็นความกา้วหน้าอาชีพของครูและให้โอกาสครูผูมี้ผลงานวิจยัมีโอกาส
กา้วหนา้ในการท างานและน าผลงานมาเป็นส่วนหน่ึงในการเล่ือนขั้นหรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546, น. 137–140) ไดก้ล่าวถึงบทบาท
ของบริหารสถานศึกษาต่อการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนไว ้9 ประการ ดงัน้ี 

1.  สร้างความตระหนกัให้ครูทุกคนเห็นว่า การท าวิจยัในชั้นเรียนเป็นภารกิจท่ีตอ้ง
ปฏิบติัเป็นวิถีชีวิตในการท างานการวิจยัไม่ใช่ภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนแต่เป็นส่ิงท่ีครูท าอยู่แลว้ในการ
จดัการเรียนการสอน ตอ้งช้ีให้ครูเห็นความส าคญัในการท าวิจยัสามารถน าผลการวิจยั พฒันาการ
เรียนการสอนไปเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน 

2.  การก าหนดนโยบายและแผนงานในโรงเรียนเพื่อให้ครูทุกคนท าวิจยัในชั้นเรียนภาค
เรียนละ 1 เร่ืองโดยร่วมกนัท าวจิยัเป็นกลุ่มในระดบัหมวดวชิา ระดบัชั้นโดยการช่วยเหลือดงัน้ี 

1)  จดัครูพี่เล้ียงเป็นท่ีปรึกษาการท าวจิยั 
2)  การจดัคลินิกในโรงเรียนโดยจดัหาเอกสารต าราเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน 
3)  ใหค้รูน าเสนอผลงานการวจิยัเป็นระยะ ๆ 

3.  จดัประชุมช้ีแจงให้ครูเห็นความส าคญัของการวิจยัในชั้นเรียน ตามพระราชบญัญติั
การศึกษาไดก้ าหนดใหค้รูทุกคนตอ้งท าวจิยัในชั้นเรียน 

4.  วางแผนปฏิบติังานวจิยัเพื่อสร้างความเขา้ใจเร่ืองการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
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5.  จดัให้มีการประชุมวิชาการเดือนละ 1 คร้ัง ให้เขา้ใจตรงกนัวา่ การวิจยัเพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพของผูเ้รียน 

6.  การจดัหาหนงัสือ ต ารา เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนให้ครู
ศึกษาดว้ยตนเองเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล 

7.  การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกบัผูบ้ริหาร วิเคราะห์ปัญหาท่ีจะน ามาใชเ้พื่อแกปั้ญหาและ
จดัท านวตักรรมท่ีน ามาแกปั้ญหา 

8.  จดัให้มีการประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อติดตามผลงานวิจยั การให้ค  าปรึกษา แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

9.  จดัประชุมกลุ่มยอ่ยกบัครูเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นการท าวจิยัในชั้นเรียน 
สุวิมล วอ่งวาณิช (2550, น. 78–79) ให้ความเห็นว่า หลกัการส่งเสริมการวิจยัของ

ผูบ้ริหารท่ีควรปฏิบติัไว ้8 ประการดงัน้ี 
1.   ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน 
2.   สนบัสนุนการท าวจิยัในชั้นเรียนของครูในดา้นอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก 
3.   วางระบบกระตุน้ก ากบัติดตามใหค้วามช่วยเหลือการท าวจิยัในชั้นเรียน 
4.   ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกันในกลุ่มของครู

อาจารยใ์นโรงเรียน ให้ครูมีเวลาประชุม เพื่ออภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเก่ียวกบังานวิจยัในชั้นเรียน
ของครูแต่ละคน 

5.   สังเคราะห์ผลการวจิยัของรายงานการวจิยัในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน 
6.   จดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานวจิยัทั้งในและนอกโรงเรียน 
7.   ยกยอ่งใหก้ าลงัใจส่ิงตอบแทนเป็นแรงเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนของครู 
8.   วางระบบฐานขอ้มูลงานวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียน 
จากเอกสารท่ีศึกษาสรุปไดว้่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมให้ครูท า

การวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การใช้นวตักรรมใหม่ ๆ                          
ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน บรรลุตามเป้าหมายตามท่ีก าหนดโดยสนบัสนุน
ส่งเสริมใหค้รูปฏิบติัการท าวจิยัในชั้นเรียนตามกระบวนการ ไดแ้ก่ ดา้นการให้ความรู้ครูผูท้  าวิจยัใน
ชั้นเรียน ดา้นการใหค้รูท าการวจิยัในชั้นเรียน ดา้นการใหค้รูน าผลการวิจยัไปใชเ้พื่อพฒันาการเรียน
การสอน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานของครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน และดา้นการยก
ยอ่งเชิดชูครูท าวจิยัในชั้นเรียน 
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2.3   การส่งเสริมการวจัิยในช้ันเรียน 
2.3.1  การใหค้รูมีความรู้เก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน  

กระบวนการซ่ึงบุคคลไดเ้รียนเก่ียวกบัความรู้ทกัษะและทศันคติซ่ึงช่วยให้ตนสามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเป็นองคป์ระกอบขององคก์ารให้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
การฝึกอบรมเน่ืองจากการท่ีจะมุ่งหวงัผลผลิตท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผูท่ี้จะท าให้ผลผลิต
ดงักล่าวไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางดงัท่ีก าหนดไว ้ คือ บุคคลในองค์การท่ีจะร่วมแรงร่วมใจกนั
ท างานให้ประสบความส าเร็จ ฉะนั้นจ าเป็นจะตอ้งมีหน่วยงานสอนให้บุคลากรไดเ้รียนรู้งานนั้น ๆ 
ทั้งน้ีเพื่อความเขา้ใจงานอนัน าไปสู่ความรวดเร็วในการท างานและป้องกนัความผิดพลาดได ้ เป็น
การสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูป้ฏิบติังาน อนัเป็นผลให้ท างานดว้ยความสบายใจ นอกจากน้ีการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงลกัษณะงาน  เช่น การน าคอมพิวเตอร์มา
ใชใ้นงานต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งฝึกอบรมให้บุคคลมีความสามารถท างานใหม่ไดแ้ละการฝึกอบรมเป็น
การจดักิจกรรมเพื่อกระตุน้จูงใจให้บุคคลไดรั้บการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อให้บุคคลท่ีท างานมานาน
ไดรั้บการพฒันา เกิดจิตส านึกวา่ทุกคนไม่มีใครแก่เกินเรียน พยอม วงศส์ารศรี (2538, น. 194) 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546, น. 137) ไดก้ล่าวถึง บทบาทของ
โรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน โดยวิธีการสร้างความตระหนกัให้ครูทุกคนเห็นวา่ การ
ท าวจิยัในชั้นเรียนเป็นภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัเป็นวถีิชีวติในการท างานการวิจยัไม่ใช่ภาระงานท่ีเพิ่มข้ึน
แต่เป็นส่ิงท่ีครูท าอยู่แล้วในการจดัการเรียนการสอน ตอ้งช้ีให้ครูเห็นความส าคญัในการท าวิจยั
สามารถน าผลการวิจยั พฒันาการเรียนการสอนไปเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของ
นกัเรียน นั้นควรจะมีการก าหนดนโยบายและแผนงานในโรงเรียนเพื่อให้ครูทุกคนท าวิจยัในชั้น
เรียน ภาคเรียนละ 1 เร่ืองโดยร่วมกนัท าวิจยัเป็นกลุ่มในระดบักลุ่มวิชา ระดบัชั้นโดยให้การ
ช่วยเหลือ เช่น การจดัครูพี่เล้ียงเป็นท่ีปรึกษาการท าวิจยั การจดัอบรมในโรงเรียนโดยจดัหาเอกสาร
ต าราเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน และการใหค้รูน าเสนอผลงานการวจิยัอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 

สรุปได้ว่า การให้ครูมีความรู้เก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน เป็นการด าเนินงานของ
โรงเรียนเพื่อส่งเสริมการท าวิจัยในชั้ นเรียน โดยมีการประชุมครูให้ทราบถึงนโยบายและ
ความส าคญัของการท าวจิยัในชั้นเรียน ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท าการวิจยัในชั้นเรียนแก่ครู อบรมเชิง
ปฏิบติัการให้กบัครูโดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัในชั้นเรียน ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีไดรั้บ
รางวลัเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน สนบัสนุนและแนะน าแหล่งขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการท าวิจยัใน
ชั้นเรียน อบรมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อน ามาช่วยในการสืบคน้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจยัใน
ชั้นเรียน 
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        2.3.2   การใหค้รูจดัท าการวจิยัในชั้นเรียน 
บญัชา อ๋ึงสกุล (2539, น. 61) กล่าววา่ ผูบ้ริหารตอ้งมีภาพความส าเร็จในการปฏิบติังาน

ตลอดแนวและมีการสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายในบุคลากรในองค์การ  โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบติังานท่ีส าคญั คือ การจดัให้มีการประชุมสังเคราะห์นโยบายร่วมกนัในการปฏิบติั การร่วมกนั
ตรวจความสอดคลอ้งและความสมบูรณ์ของสภาพความส าเร็จในทุก  ๆ ระดบัของงานตั้งแต่ปัจจยั
การด าเนินงาน ผลผลิตไปจนถึงผลกระทบการร่วมกนัประเมินจุดเด่นและจุดดอ้ยของโรงเรียนมีการ
ตกลงกนัว่าจะพฒันางานของแต่ละบุคคลถือว่าเป็นสัญญาทุกคนตอ้งรักษาค าสัญญาและกลุ่มตอ้ง
ช่วยกันติดตามตรวจสอบช่วยเหลือให้แต่ละบุคคลหรือแต่ละบุคคลหรือแต่ละโรงเรียนบรรลุ
เป้าหมายตามเกณฑท่ี์สัญญาไวต้ามก าหนดเวลา  

โดยการส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้ นเรียน นั้ นต้องมีวิธีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง                      
เช่น การจดัประชุมช้ีแจงให้ครูเห็นความส าคญัของการวิจยัในชั้นเรียน ตามพระราชบญัญติั
การศึกษาไดก้ าหนดให้ครูทุกคนตอ้งท าวิจยัในชั้นเรียน การให้ทดลองวางแผนปฏิบติังานวิจยัเพื่อ
สร้างความเข้าใจเ ร่ืองการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เ รียน การจัดให้มีการประชุมวิชาการ                  
เดือนละ 1 คร้ัง ใหท้ าความเขา้ใจลงความคิดเห็นร่วมกนัวา่ การวจิยัเพื่อเป็นการพฒันาประสิทธิภาพ
ของผูเ้รียน ช่วยเหลือครูในการจดัหาหนงัสือต ารา เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวิจยัในชั้น
เรียนให้ครูศึกษาด้วยตนเองเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับผูบ้ริหาร 
วิเคราะห์ปัญหาท่ีจะน ามาใช้เพื่อแกปั้ญหาและจดัท านวตักรรมท่ีน ามาแกปั้ญหา ตลอดจนจดัให้มี
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อติดตามผลงานวิจยั การให้ค  าปรึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มครูเพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นการท าวิจัยในชั้นเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ                 
(2546, น. 137) 

สรุปได้ว่า การให้ครูจดัท าการวิจยัในชั้นเรียน เป็นการด าเนินงานของโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน โดยมีการร่วมวางแนวปฏิบติัในการท าวิจยัในชั้นเรียนให้กบัครู 
ประชุมกรรมการการวจิยัในชั้นเรียนเพื่อด าเนินการตามแนวปฏิบติั ให้ค  าปรึกษาหรือแนะน าวิธีการ
ท าการวจิยัในชั้นเรียนแก่ครู แนะน าแหล่งขอ้มูล สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัในชั้นเรียน 
สนบัสนุนงบประมาณและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นต่อการท าวิจยัในชั้นเรียน ก ากบั ติดตาม
และใหก้ าลงัใจครูในการท าวิจยัในชั้นเรียนสม ่าเสมอ พิจารณาให้การยอมรับผลงานวิจยัในชั้นเรียน
ของครู 
       2.3.3   การใหค้รูน าผลงานวจิยัไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอน  

กองวจิยัทางการศึกษา (2545, น. 1) เสนอวา่ การส่งเสริมสนบัสนุนเพื่อให้ครูผูส้อนเกิด
พฒันาการในการสอนจากการในผลการวจิยัในชั้นไปใช ้โดยสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม 
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ส่ือการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
สามารถใชว้ิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกบั
ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ และการท่ีโรงเรียนส่งเสริมให้ครูผูส้อนมี
การพฒันากระบวน การเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถวิจยัเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละระดบัการศึกษา ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่รัฐเห็นความส าคญัและความ
จ าเป็นในการท าการวิจยัการศึกษาและปรับบทบาทของการวิจยัให้เขา้กบักระบวนการเรียนรู้ให้
เป็นไปอย่างมีระบบและถือว่าการวิจัยเป็นจุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมในการ
ปฏิบติัการสอนของครูในชั้นเรียน การวิจยัจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2545, น. 15) ไดก้ล่าวไวว้า่ บทบาทของครูกบัการวิจยัในชั้นเรียนว่า
เป็นเทคนิคอย่างหน่ึงท่ีจะช่วยในการพฒันาผูเ้รียนให้ประสบความส าเร็จคือ การวิจยัในชั้นเรียน
เพราะเป็นการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ จะเร่ิมจากการเกิดปัญหาการเรียนรู้ในชั้นเรียน แลว้ครู
แสวงหาวิธีการแกปั้ญหา คน้หาค าตอบในส่ิงท่ีอยากรู้แลว้ด าเนินการแกปั้ญหาหรือคน้หาค าตอบ
และตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนวา่เป็นอยา่งไร ดงันั้นการวิจยัจึงเป็นกระบวนการคน้หาขอ้เท็จจริงเป็น
การพฒันานวตักรรมดว้ยวิธีการท่ีเป็นระบบ เช่ือถือได ้ เพื่อให้ไดข้อ้ความรู้ นวตักรรม วิธีการท่ี
สามารถแกปั้ญหาและพฒันาการเรียนรู้ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

สรุปไดว้่า การให้ครูน าผลงานวิจยัไปใช้พฒันาการเรียนการสอน เป็นการด าเนินงาน
ของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน โดยการจดัประชุมวางแผนการน าผลการวิจยัไปใช้
ในการจดัการเรียนการสอน ส่งเสริมครูให้น าผลการวิจยัในชั้นเรียนไปใช้ในการจดัท าแผนการ
เรียนรู้ และให้น าผลการวิจัยในชั้ นเรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน สนับสนุน
งบประมาณในการสร้างส่ือการเรียนการสอนตามผลการวิจยัในชั้นเรียนของครู ส่งเสริมครูให้ใช้
ผลการวิจยัในชั้นเรียนไปจดัท าเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน และน าผลการวิจยัไปใชใ้น
การพฒันาหลกัสูตรของโรงเรียน 

2.3.4   การใหค้รูน าผลงานวจิยัไปใชเ้พื่อความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 
การวจิยัในโรงเรียนเป็นความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงานของขา้ราชการครูดา้นหน่ึงซ่ึงถือ

เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัของการบริหารบุคคล โดยยึดหลกัปฏิบติักนัมาตั้งแต่ดั้งเดิมวา่เป็นการให้บ าเหน็จ
ความชอบท่ีไดรั้บดว้ยเน่ืองจากบ าเหน็จท่ีบุคคลมีความพึงพอใจเท่านั้น จึงสามารถน ามาใชเ้ป็นส่ิงจูงใจ
ในการปฏิบติังานองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานจะดูไดจ้ากเงินเดือน 
ความมัน่คง สภาพการปฏิบติังานความเช่ือมัน่ท่ีจะปฏิบติังานให้ส าเร็จลุล่วงไปไดล้กัษณะรูปแบบของ
การปกครองบงัคบับญัชา โอกาสท่ีจะมีความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ความเขา้กนัไดก้บัผูร่้วมงาน             
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และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ฐานะทางสังคม การมีโอกาสประกอบกิจกรรมท่ีมีคุณค่า สภาพในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรใดก็ตามควรมีการให้บ าเหน็จรางวลั การเล่ือนขั้นต าแหน่งแก่
ผูป้ฏิบติังานท่ีดียอ่มเป็นเคร่ืองจูงใจใหบ้รรดาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานมีความกระตือรือร้นต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานดว้ยความขยนัขนัแขง็มีความมัน่ใจและขวญัก าลงัใจท่ีดีอนัเป็นหลกัการใหบ้ าเหน็จ
ความดีความชอบแก่ขา้ราชการเพราะบ าเหน็จความดีความชอบเป็นระบบของการประเมินผลท่ีจดัท าข้ึน
เพื่อหาคุณค่าของบุคคลในแง่ของการปฏิบติังานและสมรรถภาพในการพฒันาตนเองโดยปกติผูพ้ิจารณา
คือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง การพิจารณาผลงานอาจไม่ท าเป็นตวัเลขหรือจ านวนเงินและไม่จ  าเป็นตอ้ง
อาศยัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน บญัชา อ๋ึงสกุล (2539, น. 61) 

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, น. 25)  สรุปวา่ การวิจยัใน
ชั้นเรียนช่วยพฒันาความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีจากการพฒันาและส่งเสริมการวิจัยของ
กระทรวงศึกษาธิการอยา่งกวา้งขวาง แพร่หลาย บุคลากรทางการศึกษามีความต่ืนตวัในการคน้ควา้
และการวิจัยมากข้ึน มีผลการค้นพบส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการศึกษามากมาย                     
โดยผูท้  าการวจิยัสามารถน าผลงานการวจิยัท่ีไดเ้ป็นผลงานทางวชิาการเพื่อเล่ือนต าแหน่ง โดยครูสาย
ผูส้อนจะเล่ือนจากครู ค.ศ. 2 เป็นครู ค.ศ. 3 เป็นตน้ เพราะการเล่ือนต าแหน่งดงักล่าวคณะกรรมการ
ขา้ราชการครู (ก.ค.ศ.) ไดก้ าหนดวา่ ครูผูส้อน ตอ้งเป็นผูมี้ความช านาญและเช่ียวชาญเก่ียวกบังาน
วิชาการ ผลงานทางวิชาการท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจในการขอเล่ือนต าแหน่งของบุคลากรทาง
การศึกษามากท่ีสุด คือ ผลงานท่ีเป็นรายงานการวจิยั 

สรุปได้ว่า การให้ครูน าผลงานวิจัยไปใช้เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เป็นการ
ด าเนินงานของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน โดยการส่งเสริมครูให้น าผลการวิจยัใน
ชั้นเรียนมาเป็นส่วนหน่ึงของการเล่ือนวทิยฐานะ ส่งเสริมครูผูมี้ผลงานวจิยัใหเ้ขา้รับพิจารณาความดี
ความชอบ ส่งเสริมครูผูมี้ความสามารถดา้นการวิจยัในชั้นเรียนเป็นครูตน้แบบ จดักิจกรรมเผยแพร่
ผลงานครูท่ีประสบความส าเร็จดา้นการวจิยัในชั้นเรียน ส่งเสริมครูผูท้  าการวิจยัในชั้นเรียนให้ไดรั้บ
การยอมรับจากเพื่อนร่วมวชิาชีพ 

2.3.5   การยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 
รุ่ง แกว้แดง (2543, น. 146) กล่าววา่ ผูบ้ริหารจะตอ้งเน้นในการให้ขวญัและก าลงัใจ              

แก่ครูแต่ละคนโดยการยกยอ่งใหเ้กียรติและรางวลัเพื่อใหค้รูมีความภาคภูมิใจในความส าเร็จทางการ
ท างานของตนเอง แลว้ครูก็จะท างานอยา่งมีความสุขและมีพลงัไปกระตุน้เด็กในท านองเดียวกนักบั
ท่ีผูบ้ริหารเสริมพลงัให้ครูมาแลว้ การให้การยกยอ่งเชิดชูครู ท่ีมีผลงานวิจยัในชั้นเรียนสามารถท า
ได ้คือ การมอบเกียรติบตัรให้เป็นครูผูน้ าทางการวิจยัในชั้นเรียน ประกาศยกยอ่งชมเชยครูอาจารย ์
ท่ีมีผลงานวจิยัในชั้นเรียน ใหก้ารยอมรับผลงานวิจยัในชั้นเรียนและสนบัสนุนให้น าผลงานการวิจยั
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ในชั้นเรียนมาใช้เพื่อพฒันาการเรียนการสอน จดันิทรรศการหรือจดัห้องให้แสดงผลงานทางการ
วจิยัในชั้นเรียน ส่งเสริมใหมี้การแสดงผลงานทางการวจิยัเพื่อเผยแพร่ผลงานแก่สาธารณชน แต่งตั้ง
ให้เป็นครูแกนน าทางการวิจยัในชั้นเรียน มอบรางวลัหรือสิทธิพิเศษหรือให้มีโอกาสในการเขา้รับ
การอบรมไปศึกษาดูงานตามโอกาสอนัควร 

โดยครูผูส้อนนั้นจะตอ้งท าการพฒันาคุณภาพให้มีความเป็นมืออาชีพมากข้ึนโดยจะ
ก าหนดมาตรฐานในเร่ืองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูและเงินเดือน เพื่อให้วิชาชีพครูเป็นท่ีรวม
ของคนดี คนเก่งและยกยอ่งอาชีพครูใหเ้ป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรี ชนาธิป พรกุล (2544 , น. 2) 

ส รุปได้ว่ า  ก า รให้ ค รูน าผล งานวิ จัย ไปใช้ เพื่ อคว ามก้ า วหน้ าท างวิ ช า ชีพ                                   
เป็นการด าเนินงานของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน โดยการมอบรางวลัและเกียรติ
บตัรแก่ครูผูมี้ผลงานเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน ยกยอ่งชมเชยครูท่ีมีผลงานเก่ียวกบัการวิจยัในชั้น
เรียน สนบัสนุนครูให้ส่งผลงานการวิจยัในชั้นเรียนเขา้ประกวดในเวทีวิชาการระดบัต่าง ๆ แต่งตั้ง
ครูแกนน าทางด้านการท าวิจยัในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูแกนน าดา้นการวิจยัในชั้นเรียน แบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์แก่ครูในโรงเรียน ส่งเสริมครูแกนเขา้ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์ในวงวชิาการและวชิาชีพใหก้วา้งขวาง 
 
2.4   บริบทโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ประวติัความเป็นมา 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 จดัตั้งข้ึนตาม

พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 พระราชบญัญตัิบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การก าหนด
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ประกาศ ณ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2553 และไดล้งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวนัที่ 18 สิงหาคม 2553  ไดก้ าหนดเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา และที่ตั้งของ
ส านกังานเขตพื ้นที ่การศึกษามธัยมศึกษา เพื ่อบริหารและจดัการศึกษาขั้นพื ้นฐานระดบั
มธัยมศึกษา โดยแบ่งอ านาจหนา้ที่ในการจดัการศึกษาออกเป็น 2 เขต โดยส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ซ่ึงท าหนา้ที่ก  ากบัดูแลโรงเรียนมธัยมในทอ้งที่ 23 เขตการปกครอง   
มีโรงเรียนมธัยมในสังกดัจ านวน 67 โรง ที่ตั้งอาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรี
อยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
ซ่ึงท าหนา้ที่กบัก าดูแลโรงเรียนมธัยมในทอ้งที่ 27 เขตการปกครอง มีโรงเรียนมธัยมในสังกดั
จ านวน 52 โรง ที่ตั้ง 1126 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 
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เขตปกครอง 
1. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 มีการก ากบัดูแลโรงเรียนมธัยมใน

เขตปกครอง จ านวน 23 เขต ไดแ้ก่ พญาไท บางซ่ือ ดุสิต สัมพนัธวงศ์ ปทุมวนั ราชเทวี พระนคร 
ป้อมปราบศตัรูพ่าย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี 
ภาษีเจริญ ตล่ิงชนั ทววีฒันา บางพลดั บางกอกนอ้ย บางกอกใหญ่ และหนองแขม 

2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 มีการก ากบัดูแลโรงเรียนมธัยมใน
เขตปกครอง จ านวน 27 เขต ไดแ้ก่ คลองสามวา คนันายาว จตุจกัร ดอนเมือง บางกะปิ บางเขน              
บึงกุ่ม ประเวศ มีนบุรี ลาดกระบงั ลาดพร้าว วงัทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง สายไหม                  
หนองจอก หลกัส่ี ห้วยขวาง คลองเตย ดินแดง บางคอแหลม บางนา บางรัก พระโขนง ยานนาวา 
วฒันา และสาทร  

จ านวนและขนาดของโรงเรียนมธัยมสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 

1.  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลและจดัการศึกษา
ใหก้บัโรงเรียนมธัยม และขนาดของโรงเรียนในสังกดัจ านวน 67 โรง ดงัน้ี 

จ านวนนกัเรียน นอ้ยกวา่ หรือเท่า 500 คน  ขนาด เล็ก จ านวน    4  โรง  
จ านวนนกัเรียน ตั้งแต่      501 – 1,500 คน  ขนาด กลาง จ านวน  24  โรง  
จ านวนนกัเรียน ตั้งแต่   1,501 – 2,500 คน  ขนาด ใหญ่  จ านวน  21  โรง  
จ านวนนกัเรียน มากกวา่            2,500 คน  ขนาด ใหญ่พิเศษ จ านวน  18  โรง 
2.  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลและจดัการศึกษา

ใหก้บัโรงเรียนมธัยม และขนาดของโรงเรียนในสังกดัจ านวน 52 โรง ดงัน้ี 
จ านวนนกัเรียน นอ้ยกวา่ หรือเท่า 500 คน  ขนาด เล็ก จ านวน    0  โรง  
จ านวนนกัเรียน ตั้งแต่      501 – 1,500 คน  ขนาด กลาง จ านวน    5  โรง  
จ านวนนกัเรียน ตั้งแต่   1,501 – 2,500 คน  ขนาด ใหญ่  จ านวน  23  โรง 
จ านวนนกัเรียน มากกวา่            2,500 คน  ขนาด ใหญ่พิเศษ จ านวน  24  โรง 
จ านวนและขนาดของโรงเรียนมธัยมสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามจ านวนนกัเรียน ปีการศึกษา 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
จ านวนนกัเรียน นอ้ยกวา่ หรือเท่า 500 คน  ขนาด เล็ก จ านวน   4 โรง 
จ านวนนกัเรียน ตั้งแต่      501 – 1,500 คน  ขนาด กลาง จ านวน 29 โรง  
จ านวนนกัเรียน ตั้งแต่   1,501 – 2,500 คน  ขนาด ใหญ่  จ านวน 44 โรง  
จ านวนนกัเรียน มากกวา่            2,500 คน  ขนาด ใหญ่พิเศษ จ านวน 42 โรง 
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         ภารกิจและอ านาจหนา้ท่ี 
ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 37 

ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาดงัน้ี  
1.  อ านาจหนา้ท่ีในการบริหารและจดัการศึกษาและพฒันาสาระของหลกัสูตรการศึกษา 

ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

2.  อ านาจหนา้ท่ีในการพฒันางานดา้นวชิาการและจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา  

3.  รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา             
และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

4.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามกฎหมายก าหนด 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา พ.ศ. 2553 วนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2553 ขอ้ 3 ใหส้ านกังานเขตมีอ านาจหนา้ท่ี
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

1.  จดัท านโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้
สอดคล้องกบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

2.  วเิคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และแจง้การจดัสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานขา้งตน้รับทราบ รวมทั้ง
ก ากบัตรวจสอบติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 

3.  ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

4.  ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

5.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา ในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

6.  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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7.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

8.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคก์รชุมชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนาสถานประกอบการ
และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9.  ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษาใน                   
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

10.  ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 

11.  ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

12.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหนา้ท่ี
ของหน่วยงานใด โดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ทิศทางการพฒันาการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
วสิัยทศัน์ (Vision) 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 เป็นผูน้ าในการพฒันาคุณภาพการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ บนพื้นฐานความเป็นไทย 
พนัธกิจ (Mission) 
1. บริหารจดัการอยา่งมื ออาชีพ 
2. เสริมสร้างความเสมอภาค สิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
3. ยกระดบัคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
4. ส่งเสริมและปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็น

ไทย 
5. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
เป้าประสงค ์(Goals) 
1. ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง 
2. บริหารงานอยา่งเป็นระบบตามหลกัธรรมาภิบาล 
3. น านวตักรรม ส่ือ และเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการและพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 
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4. น าขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 
5. องค์คณะบุคคลมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษา 
6. ประชากรวยัเรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิอย่างเท่าเทียม และ               

เสมอภาค 
7. นกัเรียนจบการศึกษาภายในเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด 
8. ลดอตัราการออกกลางคนัของนกัเรียนในทุกระดบัชั้น 
9. อตัราการเรียนต่อของนกัเรียนเพิ่มข้ึนในทุกระดบั 
10. ผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงไดรั้บการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
11. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานและระบบประกนัคุณภาพ

ภายใน 
12. สถานศึกษาไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานของ สมศ. 
13. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงเป็นอนัดบัหน่ึงของส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
14. สถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard 

School) 
15. ผูเ้รียนท่ีมีความเป็นเลิศไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
16. ผูเ้รียนน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติ 
17. ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
18. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ ์ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ินและชาติ 
19. ผูเ้รียนอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงภาวการณ์ของโลก 
20. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทกัษะและสมรรถนะในการปฏิบติังานอย่างมือ

อาชีพ 
21. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง สู่ความเป็นประชาคมโลก 
กลยทุธ์ (Strategies) 
1. พฒันาการบริหารจดัการใหเ้ป็นระบบดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
2. สร้างโอกาสและทางเลือกในการเขา้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
3. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั 
4. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย 
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5. พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ งระบบให้ปฏิบัติงานได้เต็มตาม
ศกัยภาพ 

ทิศทางการพฒันาการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
วสิัยทศัน์ (Vision) 
ภายในปี 2558 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 เป็นองค์กรแห่งการ

บริหารเพื่อการเรียนรู้พฒันาสู่ความเป็นเลิศระดบัมาตรฐานสากลบนวถีิความเป็นไทย 
พนัธกิจ (Mission) 
พฒันาส่งเสริมและสนบัสนุนสถานศึกษา เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ บริหารจดัการดว้ย

ระบบคุณภาพให้ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพดว้ยวิถีไทย เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีความรู้ คุณธรรม  ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพฒันาสู่คุณภาพ
ระดบัสากล 

เป้าประสงค ์(Goals) 
1. ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศ 
2. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยา่งมีคุณภาพ ทัว่ถึงและเสมอ

ภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตาม

ศกัยภาพ 
4. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเขม้แข็งตามหลกัธรรมาภิบาล 

และเป็นกลไกขบัเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 
5. การศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้ได้รับการพฒันา

คุณภาพนกัเรียน ครูและบุคลากรมีความปลอดภยัและมัน่คง 
กลยทุธ์ (Strategies) 
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม

ความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทัว่ถึง และลดความเหล่ือมล ้ า ผูเ้รียนไดรั้บโอกาส ใน

การพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่ง

มีประสิทธิภาพ 
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5. พฒันาการบริหารจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
 
2.5  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ผูศึ้กษา ไดร้วบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมการวิจยั
ในชั้นเรียน ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

ประภสัสร วงษดี์ (2540) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง กระบวนการและการใช้ผลผลิตการวิจยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียนของครูนกัวิจยัในชั้นเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเชิงส ารวจและรายกรณี 
ผลการวิจยั พบวา่ กระบวนการวิจยัของครูนกัวิจยั เร่ิมจากปัญหาการจดัการเรียนการสอนและขาด
ความพร้อมในการเรียน ครูนกัวิจยัจะเลือกปัญหาวิจยัท่ีสามารถประยุกตใ์ชใ้นการท างานสอนและ
เป็นเร่ืองท่ีตนเองถนดัโดยหวัขอ้ท่ีศึกษามกัเป็นเร่ืองการพฒันาวิธีการสอนและส่ือการสอนและการ
สร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เคร่ืองมือในการวิจยัท่ีครูสร้างข้ึนเองโดยมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือกลุ่ม
ตวัอย่างในการวิจยั คือ นกัเรียนในชั้นเรียนของตนเองและการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การวิเคราะห์
เน้ือหาและการวเิคราะห์ดว้ยสถิติบรรยาย 

กิตติพร ปัญญาภิญโญผล (2541) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง รูปแบบของวิธีการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการในชั้นเรียน กรณีศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา วตัถุประสงค์ของการวิจยั  คือ                         
เพื่อหารูปแบบของวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการส าหรับครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์  ระดบัประถมศึกษา 
โดยศึกษากบัครูประถมศึกษา จ านวน 6 คน ในสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ 
จากการศึกษาท าให้ได้รูปแบบในการวิจยัเชิงปฏิบติัการโดยมีขั้นตอนหลกั 4 ขั้นตอน คือ                       
ขั้นเตรียมการ ขั้นวางแผน ขั้นครูด าเนินการสอนควบคู่กบักระบวนการวิจยั ขั้นสรุปทบทวนและ
ประเมินผลวงจรเพื่อปรับปรุงแผนการด าเนินการตามรูปแบบดงักล่าว ท าให้นักเรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวชิาคณิตศาสตร์เป็นท่ีน่าพอใจ 

คนึงนิจ พาจรทิศ (2544) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การประเมินผลการเรียนรู้การวิจยัในชั้น
เรียนของบุคลากรโรงเรียนเอกชน ส านกังานศึกษาอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่โดยศึกษาเพื่อ
ตอ้งการทราบระดบัการรับรู้และความสามารถในการน าไปใช้พฒันากระบวนการเรียนการสอน  
การวิจยัในชั้นเรียนของบุคลากร พบวา่ บุคลากรในโรงเรียนเอกชนมีความรู้ ความเขา้ใจเน้ือหา
เพิ่มข้ึนจากเดิมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบัดีข้ึนและจากการนิเทศติดตามผลงานการวิจยัใน
ชั้นเรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์และประเมินผลงานโดยคิดค่าเฉล่ีย พบวา่ บุคลากรโรงเรียน
เอกชนจดัท าผลงานการวิจยัในชั้นเรียนได้ผลดียิ่งข้ึนซ่ึงประโยชน์จากการวิจยัในคร้ังน้ีบุคลากร
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โรงเรียนเอกชนสามารถน าความรู้ ความเขา้ใจไปพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

พิสิษฐ์ ค าแสน (2546) ได้ศึกษาการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน ผลการศึกษาพบวา่ ครูผูส้อน
มีความตระหนกั รับรู้และเห็นความส าคญัของการท าวิจยัในชั้นเรียนต่อการพฒันาคุณภาพการเรียน
การสอนและต่อการพฒันาความกา้วหนา้ในวิชาชีพครูอยูใ่นระดบัมาก แต่การสนบัสนุนทางดา้น
เวลา งบประมาณ เอกสาร ยงัอยูใ่นระดบันอ้ย ครูผูส้อนตอ้งการให้มีการส่งเสริมสนบัสนุนทางดา้น
เวลา งบประมาณ เอกสาร วสัดุอุปกรณ์และวิทยากรให้มากกวา่ท่ีเป็นอยู ่การส่งเสริมการท าวิจยัใน
ชั้นเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนพบว่า อยู่ในระดับปานกลางและเสนอแนะให้ผูบ้ริหารเพิ่มการ
ส่งเสริมสนบัสนุนในทุก ๆ ปัจจยัอยา่งเป็นระบบ 

ธนวฒัน์ สมบูรณ์ (2546) ไดศึ้กษาคน้ควา้ เร่ือง การพฒันาครูดา้นการวิจยัในชั้นเรียน
ระดบัประถมศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ของโรงเรียนอนุบาล
ไพโรจน์ จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา่ ก่อนการพฒันาครูดา้นการวิจยัในชั้นเรียนขั้นส ารวจ
สภาพการปฏิบติังาน พบวา่ ครูมีความรู้และมีความมัน่ใจในการท าวิจยัในชั้นเรียนค่อนขา้งน้อย 
ส่วนใหญ่ไม่เคยท าวจิยัในชั้นเรียน ภายหลงัการพฒันาโดยการอบรมปฏิบติัการวิจยัในชั้นเรียนและ
ศึกษาดูงาน ครูมีความรู้และมีความมัน่ใจเพิ่มข้ึน ขั้นการวางแผนครูสามารถเขียนเคา้โครงการวิจยั
ในชั้นเรียนได ้โดยไดรั้บค าแนะน าเพิ่มเติมจากผูศึ้กษาคน้ควา้ขั้นลงมือปฏิบติั ครูสามารถท าวิจยัใน
ชั้นเรียนโดยการพฒันานวตักรรมเคร่ืองมือวิจัยและน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนได ้                 
ขั้นสะทอ้นผลการปฏิบติั ครูสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลและเขียนรายงานการวิจยัได้ ส่วนความคิดเห็น
เก่ียวกบัการพฒันาครูดา้นการวจิยัในชั้นเรียน พบวา่ ครูมีความตระหนกัในการท าวจิยัในชั้นเรียนอยู่
ในระดบัมาก มีปัญหาและอุปสรรคในการท าวิจยัในชั้นเรียนอยูใ่นระดบัปานกลางและครูมีความ
คิดเห็นวา่ไดรั้บการสนบัสนุนในการท าวจิยัในชั้นเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

นภา ฟ้าเกียรต์ิ (2548) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองแนวทางส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของครู
ระดบัประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบวา่โรงเรียนไดส่้งเสริมและ
ครูมีความตอ้งการใหส่้งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น สรุปไดด้งัน้ี  

1. ดา้นความรู้ความเขา้ใจ โรงเรียนไดส่้งเสริมและครูตอ้งการให้ส่งเสริมมากในกิจกรรม 
จดัประชุมช้ีแจงให้ทราบ นโยบาย วตัถุประสงค์และบทบาทท่ีต้องการท าวิจยัในชั้นเรียน                        
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน รองลงมาคือ จดัให้มีการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจและ
แนวทาง ปฏิบติังานวิจยัในชั้นเรียน ซ่ึงครูเห็นวา่การจดัให้มีการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ
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เก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนจะเป็นแนวทางท่ีส่งผลให้การท าวิจยัในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด  

2. ดา้นทรัพยากร โรงเรียนไดส่้งเสริมมากในกิจกรรม จดัเตรียมอินเตอร์เน็ตบริการ                
เพื่อใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ความรู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองการวิจยัใน
ชั้นเรียนส่วนครูตอ้งการให้ส่งเสริมมากท่ีสุดในกิจกรรม จดัเตรียมอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวย ความ
สะดวกต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์เป็นตน้ ซ่ึงครูเห็นวา่
การจดัให้มีงบประมาณ เงินทุน ในการท าวิจยัในชั้นเรียนท่ีสามารถตั้งรายการเบิก-จ่ายไดอ้ย่าง
สะดวกเพียงพอและต่อเน่ือง จะเป็นแนวทางท่ีส่งผลใหก้ารท าวิจยัในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากท่ีสุด  

3. ดา้นแรงจูงใจ โรงเรียนไดส่้งเสริมมากในกิจกรรมให้ครูท าการวิจยัในชั้นเรียนตาม
รูปแบบและเน้ือหาท่ีครูตอ้งการ ส่วนครูตอ้งการให้ส่งเสริมมากท่ีสุดใน 2 กิจกรรม คือ แนะน า
วิธีการวิจยัท่ีไม่ซับซ้อนและใช้เวลาท าวิจยัไม่มากให้แก่ครูกับผลการวิจยัในชั้นเรียน ถือเป็น                  
ส่วนหน่ึงในการพิจารณาความดีความชอบและพิจารณาข้ึนอตัราเงินเดือน ซ่ึงครูเห็นว่าการใช้
ผลการวิจัยในชั้ นเรียนเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาความดีความชอบข้ึนอัตราเงินเดือน                      
จะเป็นแนวทางท่ีส่งผลใหก้ารท าวจิยัในชั้นเรียน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 

วลัภา ภูริปัญญา (2550) ไดว้ิจยัเร่ือง การท าวิจยัในชั้นเรียนของครู และกระบวนการ
บริหารของผูบ้ริหาร เพื่อส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน โรงเรียนวดัจนัทร์ประดิษฐานราม                    
สังกดักรุงเทพมหานคร พบวา่ สาเหตุท่ีครูท าวจิยัในชั้นเรียนเพราะตอ้งการศึกษาขอ้มูลของนกัเรียน
วา่พฤติกรรม มีความตอ้งการและมีปัญหาอย่างไร เพื่อให้วิธีการแกไ้ขให้กบันกัเรียนสาเหตุท่ีครู              
ไม่ท าวิจยัในชั้นเรียน เพราะไม่เขา้ใจวิธีการท าวิจยัในชั้นเรียน ส่วนปัญหาการท าวิจยัในชั้นเรียน
ของครู คือ ยงัขาดความรู้เก่ียวกบักระบวนการวิจยั ครูมรความตอ้งการความช่วยเหลือในดา้น
ความรู้ในการท าวจิยัในชั้นเรียน 

พิษณุ คนซ่ือ (2551) ได้ศึกษาเร่ืองบทบาทการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนวดัแสงสรรค์สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2                
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนวดัแสงสรรค์สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนวดัแสงสรรค์สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 จ านวน 41 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตรา  ประมาณค่า
วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเ ร็จรูปหาค่าร้อยละค่า เฉ ล่ีย                            
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ บทบาทการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร
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สถานศึกษาโรงเรียนวดัแสงสรรค์สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 อยูใ่นระดบั
ปานกลางเม่ือจ าแนกรายดา้นพบ วา่อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น คือ ดา้นการให้ความส าคญักบัการท า
วจิยัในชั้นเรียนและดา้นการส่งเสริมใหเ้กิดความส าเร็จของการท าวิจยัในชั้นเรียน ตามล าดบัและอยู่
ในระดบัปานกลาง 2 ดา้น คือ ดา้นการมีความรับผิดชอบต่อครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียนดา้นการส่งเสริม
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงานของครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียนและดา้นการให้การยอมรับ นบัถือครู
ผูท้  าวจิยัในชั้นเรียนตามล าดบั 

พีรวฒัน์ วงษ์พรม (2553) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองสภาพการท าวิจัยชั้ นเรียนของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษา เขตการศึกษา 10 พบว่า                  
ครูในโรงเรียนประถมศึกษามีการแกปั้ญหาในชั้นเรียน โดยวิธีการท าวิจยัร้อยละ 38.70 และเร่ืองท่ี
ท าวจิยัส่วนมาก เป็นหวัขอ้เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การท าวิจยัในชั้นเรียน ครูท่ีท า
วิจยัส่วนมากก าหนดปัญหาจากประสบการณ์การจดัการเรียนการสอน และให้ความส าคญัแก่การ
วางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล รูปแบบการวิจยัท่ีนิยมใช้ คือ การวิจยัเชิงส ารวจ แหล่งวิทยาการ
ท่ีใชศึ้กษา คือ ต าราเอกสาร วารสาร ผูใ้ห้ค  าปรึกษาในการท าวิจยักบัเพื่อนครูเคร่ืองมือท่ีใชม้ากคือ 
แบบสังเกตและบนัทึกท่ีสร้างโดยผูว้ิจยัเอง ประชากรท่ีใช้คือนกัเรียน ค่าสถิติท่ีใช้คือ ร้อยละ 
ผูท้  าวจิยัส่วนใหญ่ บนัทึกผลการวิจยั งบประมาณท่ีใช้ คือ งบประมาณส่วนตวั ช่วงเวลาท่ีใชท้  าวิจยั
คือเวลาท่ีวา่งจากการสอน ผลการวิจยัท่ีไดน้ าไปใชแ้กปั้ญหาและสามารถใชแ้กปั้ญหาไดใ้นระดบั
พอใช ้ ผลการวิจยัมีการเผยแพร่เป็นส่วนน้อย ปัญหาและอุปสรรคในการท าวิจยัชั้นเรียนของครู                 
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัญหาดา้นงบประมาณและเวลาในการท าวจิยัเป็นปัญหาในระดบั
มาก ครูมีความตอ้งการความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ในระดบัมาก โดยตอ้งการให้มีแหล่งเรียนรู้ใน
ระดบัท่ีรวบรวมเอกสารต าราเก่ียวกบัการวจิยัในระดบัมากท่ีสุด ครูผูส้อนและครูวิชาการโรงเรียนมี
ปัญหาและอุปสรรคในการท าวจิยัชั้นเรียนไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนความตอ้งการใน
การท าวิจยัชั้นเรียน มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้นการจดัสรรงบประมาณในการ
ท าวจิยัครูส่วนมากตอ้งการใหจ้ดัสรรงบประมาณใหแ้ก่ครูโดยตรง ไม่ควรผา่นทางโรงเรียน 

Daniel (2542) ไดศึ้กษาผลการสอนในการเรียนรู้เพื่อด าเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้น
เรียนท่ีมีผลต่อการเรียนรู้เก่ียวกบัประสิทธิภาพ ความเช่ือมัน่ในตนเองและประสบการณ์ของ
นกัเรียนฝึกสอน กลุ่มทดลองเป็นนกัศึกษาฝึกสอน จ านวน 3 คน ไดรั้บการสอนการช่วยเหลือและ
การแนะแนวในการพฒันาโครงการวิจยัในชั้นเรียน กลุ่มเปรียบเทียบคือนกัศึกษาฝึกสอนอีก 3 คน 
ได้รับเพียงค าสอนเป็นเอกสารเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล การน ากลยุทธ์ไปใช้และวิธีการ
ประเมินเพื่อด าเนินการโครงการวิจยัในชั้นเรียนให้สมบูรณ์ แล้วท าการวิเคราะห์ค าตอบจาก
แบบสอบถามก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง การสัมภาษณ์ การศึกษาเฉพาะกรณีและค าตอบเพื่อ
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สะทอ้นเพื่อก าหนดความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มนั้น ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษาฝึกสอนมี
ความสามารถในวิธีการวิจยัปฏิบติัการมีความแตกต่างกนัเล็กน้อยในผลของทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีการเปล่ียนแปลงในทางบวกด้านการรับรู้เก่ียวกับการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการ ความเช่ือมัน่ตนเองซ่ึงเป็นผูจ้ดัการและเป็นผูข้ยายพฤติกรรมในชั้นเรียนและเป็น
ผูอ้อกแบบผูน้ าเทคนิคการจดัการพฤติกรรมไปใชอ้ยา่งประสบผลส าเร็จ พบวา่ มีอยูใ่นผูร่้วมวิจยัทุก
คน การใชก้รณีศึกษาท่ีเป็นเอกสารซ่ึงเป็นการประเมินโครงการของนกัศึกษาฝึกสอนเหล่าน้ีส่งผล
ให้นกัศึกษาฝึกสอนทุกคนได้เพิ่มทกัษะการสะทอ้นปัญหาท่ีเผชิญอยู่ในสภาพแวดลอ้มโรงเรียน
และในบริบทสังคมของชั้นเรียนดว้ย 

Ross, Rolheiser, & Hogaboam – Gray (2543) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ผลกระทบของการท า
วจิยัในชั้นเรียนต่อความรู้ของครูผูว้ิจยัชาวแคนาดา 5 คน ในเมืองออนตาริโอ ประเทศแคนาดาไดมี้
ส่วนร่วมระหวา่งโรงเรียนและมหาวทิยาลยัในการศึกษาการปฏิบติัการประเมินผลนกัเรียน ครู 13 คน 
ขั้นตอนท่ี 1 ขอ้มูลรวมจากการสัมภาษณ์ ขั้นตอนท่ี 2 ปฏิบติัการโดยการสัมภาษณ์ จากการวิจยั                 
ทั้ง 2 ขั้นตอนในการท าวิจยัในชั้นเรียนมีส่วนช่วยในการให้ความรู้เก่ียวกบัการสอน (การสร้าง
โครงสร้างของงานส าหรับ การประเมินตนเองในการสอน) และความรู้ในการปฏิบติัส่วนบุคคล
ของครูผูว้ิจยั จากการวิจยัท่ีเกิดข้ึนกบัโครงการวิจยัในชั้นเรียนถา้ปราศจากการมีส่วนร่วมกบัความ
เช่ือในเร่ืองของความมีประสิทธิภาพโดยเฉล่ียถึงระดบัสูง  ความประณีตในการออกแบบและ                
การวิเคราะห์โครงการหรือการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางด้านทักษะของอาจารย์ใน
มหาวทิยาลยั 

Goodnough (2544) ได้ท าการศึกษาพฒันาครูด้วยการวิจยัปฏิบติัการผ่านกรณีศึกษา                
ท่ีเป็นครูระดบัประถมศึกษา ท่ีมีช่ือวา่ “อิงกริด”(Ingrid) พบวา่ การพฒันาครูดว้ยการวิจยั ปฏิบติัการ
มีขอ้จ ากดัอยูท่ี่การท่ีครูขาดทกัษะหรือความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการวิจยัและการขาดแคลนในเร่ืองของ
เวลาแต่การวิจยัปฏิบติัการก็มีจุดแข็งอยู่ท่ีการช่วยเป็นกรอบในการปฏิบติังานส าหรับครูในการ
ส ารวจและใชอ้งคค์วามรู้ท่ีหาไดม้าผลิตและสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ทางการศึกษาเป็นโอกาสส าหรับ
ครูในการแบ่งปันองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัและส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การท าให้การปฏิบติังานใน
ชั้นเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางทิศทางท่ีดีข้ึน นอกจากน้ียงัพบวา่การพฒันาวิชาชีพเกิดจาก
ความร่วมมือและการสนับสนุนจากคณะนักวิจัยการปฏิบติัการ ซ่ึงแสดงให้เห็นหลักฐานท่ี
สนบัสนุนคุณค่าของการวจิยัปฏิบติัการในการพฒันาครู 

Gilbert and Smith (2545) ไดท้  าการศึกษาผลของโปรแกรมในการพฒันาครูให้เป็น
นกัวจิยั พบวา่ อุปสรรคการท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนครู คือ 1) ครูไม่มีองคค์วามรู้และทกัษะใน
การท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน ครูกลวัท่ีจะท าวจิยัโดยคิดวา่การวิจยัแบบดั้งเดิมท่ีเป็นทางการและ
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กลวักระประชุมกบัขอ้มูลและวิธีการทางสถิติอีกทั้งภาระงานท่ีมีมาก 2) ครูไม่มีเวลาในการท าวิจยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียนโดยครูเขา้ใจวา่การท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนไม่สามารถเขา้กนัไดก้บัการ
สอน ทัว่ไปโดยเฉพาะในระยะสุดทา้ยกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลการเตรียมการน าเสนอและการเขียน
รายงานการวจิยั  3) การวิจยัเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบ ครูส่วนใหญ่อยากท่ีจะรักษาระเบียบวินยั
ในการท าวจิยัอยา่งเป็นระบบ 4) ผลการปฏิบติัท่ีเป็นวงจรครูใหม่ส่วนใหญ่แทบไม่เขา้ใจวา่การวิจยั
ปฏิบติัการเป็นวงจรท่ีต่อเน่ืองไม่มีท่ีส้ินสุด 5) การแบ่งปันขอ้มูล เน่ืองจากผลจากการวิจยัมกัถูก
มองขา้ม ไม่เห็นความส าคญัและไม่น ามาสู่การเกิดประกายความคิดท่ีจะน าไปใช้ และ 6) การเกิดส่ิง
ท่ีไม่คาดคิดข้ึน ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีนอกเหนือจากแผนท่ีไดก้  าหนดไว ้ส่ิงน้ีสามารถส่งผลทางลบต่อ
การอุทิศตนต่อการวจิยัของครู 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
ระเบียบวิธีการวิจยัเร่ือง การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมสังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร มีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การสร้างเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นโรงเรียนมธัยมสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 119 โรง แบ่งออกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง        
33 โรง ขนาดใหญ่ 44 โรง และขนาดใหญ่พิเศษ 42 โรง โดยมีตวัแทนของสถานศึกษา คือ ผูบ้ริหาร
โรงเรียนหรือรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผูแ้ทน
ครูผูส้อน เป็นผูใ้หข้อ้มูลคนส าคญั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการตอบแบบสอบถาม คือ โรงเรียนมธัยมสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีไดม้าโดยใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
และการก าหนดขนาดตวัอยา่งของ เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
รวมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 98 โรง ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 3.1 
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ตำรำงที ่3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

ขนำดประชำกร ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ผู้ให้ข้อมูลคนส ำคัญ 
ขนาดเล็กและขนาดกลาง 33 30 180 
ขนาดใหญ่ 44 39 234 
ขนาดใหญ่พิเศษ 42 37 222 

รวม 119 106 636 
 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือรองผูอ้  านวยการกลุ่ม

บริหารวิชาการ ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผูแ้ทนครูผูส้อน จ านวน 15 คน จากโรงเรียนท่ี
เคยไดรั้บรางวลัทางวิชาการดา้นการวิจยัในชั้นเรียนในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา จ านวน 5 โรง ไดม้า
โดยวธีิการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

 
3.2   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

3.2.1   แบบสอบถาม 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บและรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่ม

ตวัอย่าง ผูใ้ห้ขอ้มูลคนส าคญัของโรงเรียนมธัยมสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ภูมิสังคมของโรงเรียนมธัยม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยม สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน
ของโรงเรียนมธัยม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร  

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ  
           ระดบั      5      หมายถึง      โรงเรียนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
           ระดบั      4      หมายถึง      โรงเรียนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
           ระดบั      3      หมายถึง      โรงเรียนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง  
           ระดบั      2      หมายถึง      โรงเรียนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย  
           ระดบั      1      หมายถึง      โรงเรียนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
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ทั้งน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑใ์นการวเิคราะห์ โดยมีการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย 
โดยน าค่าเฉล่ียของแบบสอบถามทีละขอ้ไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 69 - 71) ดงัน้ี  

ค่าเฉล่ียระหวา่ง   4.51 -5.00    หมายถึง   โรงเรียนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ียระหวา่ง   3.51 -4.50    หมายถึง   โรงเรียนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
ค่าเฉล่ียระหวา่ง   2.51 -3.50    หมายถึง   โรงเรียนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง  
ค่าเฉล่ียระหวา่ง   1.51 -2.50    หมายถึง   โรงเรียนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย  
ค่าเฉล่ียระหวา่ง   1.00 -1.50    หมายถึง   โรงเรียนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

3.2.2  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth interview) ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือรอง

ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผูแ้ทนครูผูส้อนของโรงเรียนท่ี
เคยได้รับรางวลัทางวิชาการด้านการการวิจัยในชั้ นเรียน ในระยะเวลา  3 ปีท่ีผ่านมา                            
ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 โรง ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และมีขอ้มูลเพียงพอในเร่ืองท่ี
ผูว้จิยัก าลงัศึกษาดีท่ีสุดเป็นผูใ้หข้อ้มูลคนส าคญั (Key informant interview) 

 
3.3   กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 

3.3.1   แบบสอบถาม 
แบบสอบถามเก่ียวกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยม สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
โดยมีล าดบัขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี  

1.  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัและหลกัการเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา 
การวิจยัในชั้นเรียน และการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน ท าให้คน้พบกรอบแนวคิดในการวิจยั                 
ท่ีประกอบไปดว้ยตวัแปรการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน 5 ดา้น คือ 1) ดา้นการให้ครูมีความรู้
เก่ียวกับการท าวิจยัในชั้นเรียน 2) ด้านการให้ครูจดัท าการวิจยัในชั้นเรียน 3) ด้านการให้ครูน า
ผลงานวิจยัไปใช้พฒันาการเรียนการสอน 4) ดา้นการให้ครูน าผลงานวิจยัไปใชเ้พื่อความกา้วหน้า
ทางวชิาชีพ 5) ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 

2.  จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี  และงานวิจยัที่เกี่ยวข ้องช่วยให้ผูว้ิจยั
สามารถนิยามตวัแปรการวจิยัในชั้นเรียนครอบคลุมแนวคิดเก่ียวกบัการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน
ทั้ง 5 ดา้น ดงักล่าว 
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3.  จดัท าร่างแบบสอบถามจากประเด็นและสาระส าคญัตามนิยามปฏิบติัการตวัแปรทั้ง   
5 ตวัแปร ท่ีไดจ้ากกรอบแนวคิดของการวจิยั  

4.  น าร่างแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา รับค าแนะน ามา
ปรับปรุงแกไ้ข แลว้น ากลบัไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งอีกคร้ัง 

5.  น าร่างแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) เชิงโครงสร้าง (Construct Validity) รวมทั้ง ดา้นการใชภ้าษา และอ่ืน ๆ ของขอ้
ค าถามแต่ละขอ้ท่ีเห็นสมควรใหแ้กไ้ขปรับปรุงเพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ของแต่ละขอ้ค าถาม แลว้น า
ขอ้ค าถามมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (lndex of ltem Objective: IOC) ไดค้่า 0.98 โดยผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาขอ้ค าถามแต่ละขอ้ ดงัน้ี  

      +1     หมายถึง     เม่ือแน่ใจขอ้ความตรงตามประเด็นของเน้ือหา  
        0     หมายถึง     เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ความตรงตามประเด็นของเน้ือหา  
      - 1     หมายถึง     เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ความไม่ตรงตามประเด็นของเน้ือหา 
6.  ปรับปรุงขอ้ค าถามบางขอ้ตามขอ้สังเกตและค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  ภายใตก้าร

ดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจอีกคร้ัง  
7.  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กบัผูบ้ริหารโรงเรียนหรือรอง

ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ครูหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผูแ้ทนครูผูส้อนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 30 ชุด แลว้น ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์
ความถูกตอ้งของขอ้ค าถามรายขอ้กบัผลรวมทั้งหมด (Corrected Item Total Correlation) ไดค้่า 
Reliability Coefficients เท่ากบั .93 (รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก)  

8.  น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบไปจดัพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์                   
แลว้น าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในการท าวจิยัต่อไป 

3.3.2   แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
แนวค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึกมีลกัษณะแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
1.  เป็นเคา้โครง (Outline) หวัขอ้ค าถามครอบคลุมค านิยามทั้ง 5 ดา้น มีการวางแผน 

เตรียมชุดค าถาม และวธีิการด าเนินการสัมภาษณ์ไวล่้วงหนา้  
2.  มีความยืดหยุน่ (Flexible) ลกัษณะของค าถามปลายเปิด (open - ended question)           

เปิดโอกาสใหผู้ต้อบสามารถแสดงความคิดเห็น อธิบายความส าคญัของปัญหาอยา่งลึกซ้ึงในแง่มุมท่ี
หลากหลาย พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ  

3.  เรียงขอ้ค าถามตามล าดบัความส าคญัอยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง 
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4.  น าร่างแบบสอบสัมภาษณ์ไปขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา รับค าแนะน ามา
ปรับปรุงใหเ้หมาะสม ก่อนน าไปใชใ้นการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งในภาคสนามต่อไป 

 
3.4   กำรเกบ็และรวบรวมข้อมูล  

3.4.1   การเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  
ผูว้จิยัด าเนินการเก็บและรวบรวมขอ้มูล ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  
1.  ขอหนงัสือจากสาขาการจดัการการศึกษา วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตยถึ์งผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้งเขต 1 และ                
เขต 2 เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บและรวบรวมขอ้มูล  

2.  น าส่งแบบสอบถามพร้อมดว้ยหนงัสืออนุญาตของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไป
ยงัโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง พร้อมนดัหมายวนัเวลาในการเก็บแบบสอบถามคืน  

3.4.2  การเก็บและรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  
ผูว้ิจยัเดินทางไปสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 15 คน จาก 5 โรงเรียนท่ีเคยรับรางวลั 

ทางดา้นการวจิยัในชั้นเรียนดว้ยตนเอง 
 
3.5   กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
        3.5.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 

1.  แบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด 636 ฉบบั ไดก้ลบัคืนมา 588 ฉบบั คิดเป็น                
ร้อยละ 92 (หรือเท่ากบั 98 โรงเรียน)  

2.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา  แลว้คดัไวเ้ฉพาะ 
แบบสอบถามท่ีตอบครบถว้นทุกขอ้ค าถาม  

3.  น าข้อมูลจากแบบสอบถามไปลงรหัสในแบบลงรหัสข้อมูล  (Coding Form)                     
เพื่อน าไปค านวณหาค่าสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดงัน้ี 

3.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิสังคมของโรงเรียน วเิคราะห์โดยใชจ้  านวนและค่าร้อยละ  
3.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมสังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ดา้น วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ( X̄ ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3.3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของ
โรงเรียนมธัยมสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามตวัแปรพื้นฐาน
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ใช ้t-test (Indepedent) และ ANOVA เพื่อพบความแตกต่างจึงเปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) โดยใช้
วธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Medthod) 

3.5.2  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์  
1)  แบบสัมภาษณ์ ทั้งหมด 15 ฉบบั   
2) ใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 

3.6   สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน การทดสอบที (t - test) และ ANOVA  
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน

ของโรงเรียนมธัยมสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร น าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 5 ตอน เรียงล าดบั ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลภูมิสังคมของโรงเรียนมธัยม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร  

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร  

ตอนท่ี 5 ผลการสัมภาษณ์โรงเรียนท่ีมีครูเคยไดรั้บรางวลัดา้นการวจิยัในชั้นเรียน  
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏตามรายละเอียด ดงัน้ี  
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลภูมิสังคมของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร ปรากฏตามรายละเอียดใน ตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1  ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะการจดัแบ่ง

เขตพื้นท่ีการศึกษา ขนาดของโรงเรียน รายไดน้อกงบประมาณต่อปี การมีครูเคยท่ีไดรั้บ
รางวลัดา้นการวจิยัในชั้นเรียน และต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม (n = 98) 

 

ขอ้มูลของผูต้อบแบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. การจดัแบ่งเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1.1 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
1.2 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

2. ขนาดโรงเรียน 
2.1 เลก็และกลาง 
2.2 ใหญ่ 
2.3 ใหญ่พิเศษ 

3. รายไดน้อกงบประมาณต่อปี 
3.1 นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท 
3.2 ระหวา่ง 1 – 5 ลา้นบาท 
3.3 มากกวา่ 5 ลา้นบาท 

4. การมีครูท่ีเคยไดรั้บรางวลัดา้นการวิจยัในชั้นเรียน 
4.1 ไม่เคยไดรั้บ 
4.2 เคยไดรั้บ 

5. ต าแหน่ง (ผูใ้หข้อ้มูล) 
5.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
5.2 ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5.3 ผูแ้ทนครูผูส้อน 

98 
57 
41 
98 
30 
35 
33 
98 
4 

21 
73 
98 
20 
78 
98 
98 
98 
98 

100 
58.2 
41.8 
100 
30.6 
35.7 
33.7 
100 
4.1 
21.4 
74.5 
100 
20.4 
79.6 
100 
33.3 
33.3 
33.3 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ โรงเรียนท่ีให้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 (ร้อยละ 58.2) ขนาดใหญ่ (ร้อยละ 35.7) และมีรายไดน้อกงบประมาณต่อปี
มากกวา่ 5 ลา้นบาท (ร้อยละ 74.5) โดยมีครูท่ีเคยไดรั้บรางวลัดา้นการวิจยัในชั้นเรียน (ร้อยละ 79.6)  
ส่วนผูใ้ห้ขอ้มูลคนส าคญัซ่ึงเป็นตวัแทนของโรงเรียนมีสัดส่วนเท่ากนั (ร้อยละ 33.33) ระหว่าง

DPU



62 

ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ผูแ้ทนครูผูส้อน 
 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร  
 
ตารางที ่4.2   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยม

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นรายด้าน                      
(n = 98) 

 

การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของ 
โรงเรียนมธัยมศึกษาฯ 

X̄ S.D. ความหมาย อนัดบั 

1. ดา้นการให้ครูมีความรู้เก่ียวกบัการท า 
วจิยัในชั้นเรียน  

2. ดา้นการใหค้รูจดัท าการวจิยัในชั้นเรียน 
3. ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยัไปใชพ้ฒันา 

การเรียนการสอน  
4. ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยัไปใชเ้พื่อ

ความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ  
5. ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  า 

วจิยัในชั้นเรียน 
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เฉล่ียรวม 4.15 0.62 มาก  
  

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.15 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียของคะแนนสูงท่ีสุดและรองลงมา คือ ดา้นการให้ครูมีความรู้เก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน  
และด้านการให้ครูน าผลงานวิจยัไปใช้พฒันาการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 และ 4.19 
ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนต ่าท่ีสุด คือ ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวิจยัในชั้น
เรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 
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ตารางที่ 4.3  ตารางแสดงการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการส่งเสริมการวจิยัใน
ชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ดา้นการให้ครูมีความรู้เก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน จ าแนกเป็นราย
ขอ้ (n = 98) 

 

ดา้นการให้ครูมีความรู้เก่ียวกบั 
การท าวจิยัในชั้นเรียน 

X̄ S.D. ความหมาย อนัดบั 

1. มีการประชุมครูใหท้ราบถึงนโยบายและ
ความส าคญัของการท าวจิยัในชั้นเรียน 

2. โรงเรียนใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท าการวิจยั 
ในชั้นเรียนแก่ครู 

3. มีการอบรมเชิงปฏิบติัการให้กบัครู โดยวทิยากร
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัในชั้นเรียน 

4. ศึกษา ดูงานโรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบั 
การท าวจิยัในชั้นเรียน 

5. สนบัสนุนและแนะน าแหล่งขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อ 
การท าวจิยัในชั้นเรียน 

6. มีการอบรมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อน ามาช่วย 
ในการสืบคน้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 
ท าวจิยัในชั้นเรียน 
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เฉล่ียรวม 4.30 0.64 มาก  
 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานครในดา้นการให้ครูมีความรู้เก่ียวกบัการท า
วิจยัในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
ทุกขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงท่ีสุดและรองลงมา คือ มีการอบรม
เชิงปฏิบติัการให้กับครู โดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญด้านการวิจยัในชั้นเรียน และโรงเรียนให้ความรู้
เก่ียวกบัการท าการวิจยัในชั้นเรียนแก่ครู มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 และ 4.34 ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียของคะแนนต ่าท่ีสุด คือ การศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 
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ตารางที ่4.4  ตารางแสดงการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการส่งเสริมการวิจยัในชั้น
เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ดา้นการใหค้รูจดัท าการวจิยัในชั้นเรียน จ าแนกเป็นรายขอ้ (n = 98) 

 

ดา้นการใหค้รูจดัท า 
การท าวจิยัในชั้นเรียน 

X̄ S.D. ความหมาย อนัดบั 

1. โรงเรียนร่วมวางแนวปฏิบติัในการท าวจิยัใน
ชั้นเรียนใหก้บัครู 

2. มีการประชุมกรรมการการวจิยัในชั้นเรียนเพื่อ
ด าเนินการตามแนวปฏิบติั 

3. มีการใหค้  าปรึกษาหรือแนะน าวธีิการท าการ
วจิยัในชั้นเรียนแก่ครู 

4. โรงเรียนแนะน าแหล่งขอ้มูล สารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการวจิยัในชั้นเรียน 

5. สนบัสนุนงบประมาณและส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีจ าเป็นต่อการท าวิจยัในชั้นเรียน 

6. มีการก ากบั ติดตามและใหก้ าลงัใจครูในการท า 
วจิยัในชั้นเรียนสม ่าเสมอ 

7. พจิารณาใหก้ารยอมรับผลงานวจิยัในชั้นเรียน
ของครู 
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เฉล่ียรวม 4.11 0.65 มาก  
 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร ในดา้นการให้ครูมีความรู้เก่ียวกบัการท า
วิจยัในชั้นเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า   
ขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงท่ีสุดและรองลงมา คือ มีการประชุม
กรรมการการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อด าเนินการตามแนวปฏิบติั และโรงเรียนแนะน าแหล่งข้อมูล 
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัในชั้นเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 และ 4.21 ตามล าดบั                
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนต ่าท่ีสุด คือ สนบัสนุนงบประมาณและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น
ต่อการท าวจิยัในชั้นเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 
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ตารางที ่4.5  ตารางแสดงการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการส่งเสริมการวิจยัในชั้น
เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ดา้นการให้ครูน าผลงานวิจยัไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอน จ าแนก
เป็นรายขอ้ (n = 98) 

 

ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยัไปใช ้
พฒันาการเรียนการสอน 

X̄ S.D. ความหมาย อนัดบั 

1. มีการประชุมวางแผนการน าผลการวจิยัไปใช้
ในการจดัการเรียนการสอน 

2. ส่งเสริมครูใหน้ าผลการวจิยัในชั้นเรียนไปใชใ้น
การจดัท าแผนการเรียนรู้ 

3. ส่งเสริมครูใหน้ าผลการวจิยัในชั้นเรียนไปใชใ้น
การแกปั้ญหาการเรียนการสอน 

4. สนบัสนุนงบประมาณในการสร้างส่ือการเรียน
การสอนตามผลการวจิยัในชั้นเรียนของครู 

5. ส่งเสริมครูใหใ้ชผ้ลการวิจยัในชั้นเรียนไปจดัท า
เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

6. มีการน าผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันา
หลกัสูตรของโรงเรียน 
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เฉล่ียรวม 4.19 0.63 มาก  
 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร ในดา้นการให้ครูน าผลงานวิจยัไปใช้
พฒันาการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ทุกข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงท่ีสุดและรองลงมา                      
คือ ส่งเสริมครูให้ใช้ผลการวิจัยในชั้ นเรียนไปจัดท าเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน                   
และสนับสนุนงบประมาณในการสร้างส่ือการเรียนการสอนตามผลการวิจัยในชั้นเรียนของครู             
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 และ 4.28 ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนต ่าท่ีสุด คือ ส่งเสริมครูให้
น าผลการวจิยัในชั้นเรียนไปใชใ้นการจดัท าแผนการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 
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ตารางที ่4.6  ตารางแสดงการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการส่งเสริมการวิจยัในชั้น
เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ด้านการให้ครูน าผลงานวิจยัไปใช้เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
จ าแนกเป็นรายขอ้ (n = 98) 

 

ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยัไปใชเ้พื่อ 
ความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 

X̄ S.D. ความหมาย อนัดบั 

1. ส่งเสริมครูใหน้ าผลการวจิยัในชั้นเรียนมาเป็น 
ส่วนหน่ึงของการเล่ือนวทิยฐานะ 

2. ส่งเสริมครูผูมี้ผลงานวิจยัใหเ้ขา้รับพิจารณา 
ความดีความชอบ 

3. ส่งเสริมครูผูมี้ความสามารถดา้นการวิจยัในชั้น
เรียนเป็นครูตน้แบบ 

4. มีการจดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานครูท่ีประสบ
ความส าเร็จดา้นการวจิยัในชั้นเรียน 

5. ส่งเสริมครูผูท้  าการวจิยัในชั้นเรียนใหไ้ดรั้บ 
การยอมรับจากเพื่อนร่วมวชิาชีพ 
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เฉล่ียรวม 4.12 0.75 มาก  
 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร ในดา้นการให้ครูน าผลงานวิจยัไปใช้เพื่อ
ความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ทุกขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงท่ีสุดและรองลงมา คือ การ
จดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานครูท่ีประสบความส าเร็จด้านการวิจยัในชั้นเรียน และส่งเสริมครูให้น า
ผลการวิจยัในชั้นเรียนมาเป็นส่วนหน่ึงของการเล่ือนวิทยฐานะ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 และ 4.15 
ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนต ่าท่ีสุด คือ ส่งเสริมครูผูมี้ความสามารถดา้นการวิจยัในชั้น
เรียนเป็นครูตน้แบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 
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ตารางที ่4.7  ตารางแสดงการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการส่งเสริมการวิจยัในชั้น
เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน จ าแนกเป็นรายขอ้ 
(n = 98) 

 

ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
ครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 

X̄ S.D. ความหมาย อนัดบั 

1. โรงเรียนมีการมอบรางวลัและเกียรติบตัรแก่ 
ครูผูมี้ผลงานเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน 

2. มีการยกยอ่ง ชมเชยครูท่ีมีผลงานเก่ียวกบั 
การวจิยัในชั้นเรียน 

3. สนบัสนุนครูใหส่้งผลงานการวจิยัในชั้นเรียน 
เขา้ประกวดในเวทีวชิาการระดบัต่าง ๆ 

4. มีการแต่งตั้งครูแกนน าทางดา้นการท า 
วจิยัในชั้นเรียน 

5. ส่งเสริมใหค้รูแกนน าดา้นการวจิยัในชั้นเรียน 
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่ครูใน
โรงเรียน 

6. ส่งเสริมครูแกนเขา้ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในวง 
วชิาการและวชิาชีพใหก้วา้งขวาง 

4.20 
 

4.09 
 

4.02 
 

4.02 
 

4.01 
 
 

4.05 

0.95 
 

0.93 
 

0.77 
 

0.76 
 

0.87 
 
 

0.74 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 

1 
 
2 
 
5 
 
4 
 
6 
 
 
3 

เฉล่ียรวม 4.06 0.65 มาก  
 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร ในดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวิจยั
ในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มี
การปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงท่ีสุดและรองลงมา คือ โรงเรียนมีการ
มอบรางวลัและเกียรติบตัรแก่ครูผูมี้ผลงานเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน และมีการยกยอ่ง ชมเชยครูท่ีมี
ผลงานเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 และ 4.09 ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียของ
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คะแนนต ่าท่ีสุด คือ ส่งเสริมให้ครูแกนน าดา้นการวิจยัในชั้นเรียนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่
ครูในโรงเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 
 
ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 4.8   ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาม ั
ธยมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะการจดัแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษา (n = 98) 
 

การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน 
สพม.1 
(n = 57) 

สพม.2 
(n = 41) 

t p-value 

X̄ S.D. X̄ S.D.   
1. ดา้นการให้ครูมีความรู้เก่ียวกบัการ

ท าวจิยัในชั้นเรียน  
2. ดา้นการใหค้รูจดัท าการวจิยัใน

ชั้นเรียน 
3. ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยัไปใช้

พฒันาการเรียนการสอน  
4. ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยัไปใช้

เพื่อความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ  
5. ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครู

ผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 

4.34 
 

4.12 
 

4.22 
 

4.16 
 

4.13 

0.62 
 

0.65 
 

0.61 
 

0.74 
 

0.61 

4.25 
 

4.09 
 

4.14 
 

4.05 
 

3.98 

0.66 
 

0.67 
 

0.66 
 

0.77 
 

0.69 

1.611 
 

0.498 
 

1.655 
 

1.704 
 

2.764 

.11 
 

.62 
 

.10 
 

.09 
 

.01 

เฉล่ียรวม 4.19 0.60 4.10 0.64 1.777 .08 
  

จากตารางท่ี 4.8 ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะการ
จดัแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษา พบวา่ ในภาพรวม มีการปฏิบติัไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน นั้นมีการปฏิบติั
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.9  ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน (n = 98) 

 

การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน 
เล็กและกลาง 
(n=30) 

ใหญ่ 
(n=35) 

ใหญ่พิเศษ 
(n=33) 

X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. 
1. ดา้นการให้ครูมีความรู้เก่ียวกบัการ 

ท าวจิยัในชั้นเรียน  
2. ดา้นการใหค้รูจดัท าการวจิยั 

ในชั้นเรียน 
3. ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยัไปใช้

พฒันาการเรียนการสอน  
4. ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยัไปใช ้

เพื่อความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ  
5. ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  า 

วจิยัในชั้นเรียน 

4.25 
 

4.01 
 

4.14 
 

4.08 
 

4.04 

0.64 
 

0.68 
 

0.65 
 

0.76 
 

0.63 

4.36 
 

4.24 
 

4.24 
 

4.18 
 

4.15 

0.66 
 

0.62 
 

0.64 
 

0.77 
 

0.64 

4.29 
 

4.06 
 

4.17 
 

4.07 
 

3.98 

0.61 
 

0.64 
 

0.61 
 

0.74 
 

0.66 

เฉล่ียรวม 4.10 0.62 4.24 0.63 4.11 0.60 
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ตารางที่ 4.10    ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการส่งเสริมการ
วจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน (n = 98) 

 
การส่งเสริมการวิจยั 

ในชั้นเรียน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

1. ดา้นการให้ครูมีความรู้
เก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
95 
97 

1.35 
240.48 
247.83 

0.67 
0.41 
1.08 

1.64 .20 

2. ดา้นการใหค้รูจดัท าการวจิยั
ในชั้นเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
95 
97 

5.67 
248.20 
253.87 

2.84 
0.42 
3.26 

6.69 .01 

3. ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยั
ไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
95 
97 

1.07 
237.70 
238.77 

0.54 
0.40 
0.94 

1.32 .26 

4. ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยั
ไปใชเ้พื่อความกา้วหนา้ทาง
วชิาชีพ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
95 
97 

1.64 
335.88 
337.52 

0.82 
0.57 
1.39 

3.69 .24 

5. ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
ครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
95 
97 

3.12 
247.29 
250.41 

1.56 
0.42 
1.98 

1.42 .02 

เฉล่ียรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
95 
97 

2.17 
226.33 
228.50 

1.08 
0.38 
1.46 

2.81 .06 

  
จากตารางท่ี 4.10 ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน

มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน ในภาพรวม มีการปฏิบติัไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน แต่เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการให้ครูจดัท าการวิจยัในชั้นเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั .01 และดา้นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั  
 
ตารางที่ 4.11  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ (Post Hoc) ของการส่งเสริมการวิจยัใน

ชั้ นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ด้านการให้ครูจดัท าการวิจยัในชั้นเรียน        
(n = 98) 

 

การส่งเสริมการวิจยั 
ในชั้นเรียน 

ขนาดของ
โรงเรียน x̄  เล็กและกลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ 

4.01 4.24 4.06 
ดา้นการใหค้รูจดัท าการวจิยั 
ในชั้นเรียน 

เล็กและกลาง 
ใหญ่ 

ใหญ่พิเศษ 

4.01 
4.24 
4.06 

 - 0.23** - 0.05 
0.18* 

 
หมายเหตุ.* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                 ** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.11 ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนดา้นการให้ครูจดัท า
การวิจยัในชั้นเรียนแตกต่างกนัระหวา่งโรงเรียนขนาดใหญ่กบัโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และแตกต่างกนัระหวา่งโรงเรียนขนาดใหญ่กบัโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่4.12  ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ (Post Hoc) ของการส่งเสริมการวิจยัใน
ชั้ นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ดา้นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวิจยั
ในชั้นเรียน (n = 98) 

 

การส่งเสริมการวิจยั 
ในชั้นเรียน 

ขนาดของ
โรงเรียน x̄  เล็กและกลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ 

4.04 4.15 3.98 
ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
ครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 

เล็กและกลาง 
ใหญ่ 

ใหญ่พิเศษ 

4.04 
4.15 
3.98 

 - 0.11 0.06 
0.17* 

 
หมายเหตุ.* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 4.12 ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนดา้นการยกยอ่งเชิดชู

เกียรติครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียนแตกต่างกนัระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กบัโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.13   ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดน้อก
งบประมาณต่อปี     (n = 98) 

 

การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน 

นอ้ยกวา่ 1  
ลา้นบาท 
(n=4) 

ตั้งแต่ 1 – 5  
ลา้นบาท 
(n=21) 

มากกวา่ 5  
ลา้นบาท 
(n=73) 

X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. 
1. ดา้นการให้ครูมีความรู้เก่ียวกบัการ 

ท าวจิยัในชั้นเรียน  
2. ดา้นการใหค้รูจดัท าการวจิยั 

ในชั้นเรียน 
3. ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยัไปใช้

พฒันาการเรียนการสอน  
4. ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยัไปใช ้

เพื่อความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ  
5. ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  า 

วจิยัในชั้นเรียน 

3.99 
 

3.74 
 

4.02 
 

3.91 
 

3.87 

0.68 
 

0.66 
 

0.59 
 

0.69 
 

0.57 

4.26 
 

4.03 
 

4.15 
 

4.08 
 

4.08 

0.64 
 

0.68 
 

0.65 
 

0.76 
 

0.63 

4.30 
 

4.15 
 

4.19 
 

4.14 
 

4.07 

0.64 
 

0.64 
 

0.63 
 

0.75 
 

0.66 

รวม 3.90 0.59 4.12 0.62 4.18 0.62 
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ตารางที่ 4.14  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการส่งเสริมการ
วิจัยในชั้ นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดน้อกงบประมาณต่อปี (n = 98) 

 

การส่งเสริมการวิจยั 
ในชั้นเรียน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

1. ดา้นการให้ครูมีความรู้
เก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน 
  

2. ดา้นการใหค้รูจดัท าการวจิยั 
ในชั้นเรียน 
 

3. ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยั
ไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอน 
  

4. ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยั
ไปใชเ้พื่อความกา้วหนา้ทาง
วชิาชีพ  

5. ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
ครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
95 
97 
2 
95 
97 
2 
95 
97 
2 
95 
97 
2 
95 
97 

2.97 
238.87 
241.84 
5.02 
248.86 
253.88 
1.11 
237.66 
238.77 
1.33 
336.19 
337.52 
0.99 
249.42 
250.41 

1.48 
0.40 
1.88 
2.51 
0.42 
2.93 
0.55 
0.41 
0.96 
0.67 
0.57 
1.24 
0.49 
0.42 
0.91 

3.64 
 
 

5.90 
 
 

1.38 
 
 

1.62 
 
 

1.63 

.02 
 
 

.01 
 
 

.25 
 
 

.31 
 
 

.31 

เฉล่ียรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
95 
97 

1.96 
226.54 
228.50 

0.98 
0.39 
1.37 

2.53 .08 

 
จากตารางท่ี 4.14 ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน

มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามรายได้
นอกงบประมาณต่อปี ในภาพรวม มีการปฏิบติัไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน แต่เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการให้ครูจดัท าการวิจยัในชั้นเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั

DPU
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ทางสถิติท่ีระดบั .01 และดา้นการให้ครูมีความรู้เก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.15  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ (Post Hoc) ของการส่งเสริมการวิจยั

ในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้นอกงบประมาณต่อปี ด้านการให้ครูมีความรู้
เก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน (n = 98) 

 

การส่งเสริมการวิจยั 
ในชั้นเรียน 

รายไดน้อก
งบประมาณต่อปี 

X̄ 
นอ้ยกวา่ 1  
ลา้นบาท 

ตั้งแต่ 1 – 5  
ลา้นบาท 

มากกวา่ 5  
ลา้นบาท 

3.99 4.26 4.30 
ดา้นการให้ครูมีความรู้
เก่ียวกบัการท าวจิยัใน 
ชั้นเรียน 

นอ้ยกวา่  1 ลา้นบาท 
ตั้งแต่ 1 – 5 ลา้นบาท 
มากกวา่ 5 ลา้นบาท 

3.99 
4.26 
4.30 

 - 0.27 - 0.31* 
- 0.04 

 
หมายเหตุ.* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.15 ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนดา้นการให้ครูมีความรู้
เก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนแตกต่างกนัระหว่างโรงเรียนท่ีมีรายไดน้อกงบประมาณต่อปีน้อยกว่า 1 
ลา้นบาทกบัโรงเรียนท่ีมีรายไดน้อกงบประมาณต่อปีมากกวา่ 5 ลา้นบาทต่อปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.16  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ (Post Hoc) ของการส่งเสริมการวจิยั
ในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดน้อกงบประมาณต่อปี ดา้นการให้ครูจดัท าการวจิยั
ในชั้นเรียน (n = 98) 

 

การส่งเสริมการวิจยั 
ในชั้นเรียน 

รายไดน้อก
งบประมาณต่อปี 

X̄ 
นอ้ยกวา่ 1  
ลา้นบาท 

ตั้งแต่ 1 – 5  
ลา้นบาท 

มากกวา่ 5  
ลา้นบาท 

3.74 4.03 4.15 
ดา้นการใหค้รูจดัท าการ
วจิยัในชั้นเรียน 

นอ้ยกวา่  1 ลา้นบาท 
ตั้งแต่ 1 – 5 ลา้นบาท 
มากกวา่ 5 ลา้นบาท 

3.74 
4.03 
4.15 

 - 0.29 - 0.41** 
- 0.12 

 
หมายเหตุ.** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ โรงเรียนมธัยมศึกษากรุงเทพมหานครท่ีมีขนาดใหญ่พิเศษมีการ

ส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน ดา้นการให้ครูจดัท าการวิจยัในชั้นเรียนแตกต่างกนัระหว่างโรงเรียนท่ีมี
รายไดน้อกงบประมาณต่อปีนอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาทกบัโรงเรียนท่ีมีรายไดน้อกงบประมาณต่อปีมากกวา่ 5 
ลา้นบาทต่อปีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.17   ผลเปรียบเทียบการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามการมีครูเคยท่ีไดรั้บรางวลัดา้น
การวจิยัในชั้นเรียน (n = 98) 

 

การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน 
เคยไดรั้บ 
(n=78) 

ไม่เคยไดรั้บ 
(n=20) 

t p-value 

X̄ S.D. X̄ S.D.   
1. ดา้นการให้ครูมีความรู้เก่ียวกบั 

การท าวจิยัในชั้นเรียน  
2. ดา้นการใหค้รูจดัท าการวจิยั 

ในชั้นเรียน 
3. ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยั 

ไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอน  
4. ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยัไป 

ใชเ้พื่อความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ  
5. ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครู

ผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 

4.33 
 

4.15 
 

4.18 
 

4.11 
 

4.09 

0.62 
 

0.65 
 

0.63 
 

0.76 
 

0.66 

4.29 
 

4.12 
 

4.13 
 

4.08 
 

4.05 

0.68 
 

0.67 
 

0.64 
 

0.74 
 

0.63 

-0.027 
 

0.180 
 

0.632 
 

0.221 
 

0.863 

0.97 
 

0.85 
 

0.52 
 

0.82 
 

0.38 

เฉล่ียรวม 4.18 0.62 4.11 0.64 0.396 0.69 
 
จากตารางท่ี 4.17 ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน

มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามการมี
ครูเคยท่ีไดรั้บรางวลัดา้นการวจิยัในชั้นเรียน พบวา่ โรงเรียนท่ีมีครูเคยท่ีไดรั้บรางวลัดา้นการวิจยัในชั้น
เรียนกบัโรงเรียนท่ีมีครูไม่เคยได้รับรางวลัด้านการวิจยัในชั้นเรียน ในภาพรวมและรายด้านมีการ
ปฏิบติัไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร  
 
ตารางที่ 4.18   ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาในการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียน    

มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

ปัญหา จ านวน แนวทางแกไ้ขปัญหา จ านวน 
1.ดา้นการใหค้รูมีความรู้เก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน 

- กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการ
วิ จัย ในชั้ น เ รี ยนไม่ ต่ อ เ น่ื อ ง
เปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง  

- ขาดการวางแผนเพื่อก าหนด
แผนปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมใน
การส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน 

- ค รู ข า ด ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการวิจยัใน
ชั้นเรียน 
 
 

87 
 
 
74 

 
 
59 

 
 

- โรงเรียนควรจดักิจกรรม
ส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนท่ี
ต่อเน่ืองและชดัเจน 

- ควรวางแนวทางส่งเสริมการวิจยั
ในชั้นเรียนอยา่งเหมาะกบัครู
ผูท้  าวจิยั 

- ควรให้ความรู้ดา้นทกัษะ
วธีิการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการท า
วจิยัในชั้นเรียน 

75 
 
 
65 

 
 
57 

 
 

2.ดา้นการใหค้รูจดัท าการวจิยัในชั้นเรียน 
- ครูขาดความรู้ความเข้าใจและ
ทกัษะในการท าวจิยัในชั้นเรียน 

- การเตรียมข้อมูลปัญหาเพื่อท า
ก า รวิ จัย ในชั้ น เ รี ยน มีระยะ
เวลานาน 

- ทรัพยากรสารสนเทศ ขอ้มูลท่ีใช ้
เก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน มีนอ้ย
และไม่เพียงพอ 

81 
 
78 

 
 
63 

 
 

- พฒันาศกัยภาพบุคลากร ใหมี้
ทกัษะเก่ียวกบักระบวนการใน
การท าวจิยัในชั้นเรียน 

- ควรจดัหนงัสือหรือ
แหล่งขอ้มูลในการคน้ควา้การ
วจิยัในชั้นเรียนใหเ้พียงพอ
ภายในโรงเรียน 

- ควร มี งบประม าณในก า ร
สนับสนุน และมีรางวลัเป็น
ผลตอบแทน 

70 
 
 
64 

 
 
 
52 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 
 

ปัญหา จ านวน แนวทางแกไ้ขปัญหา จ านวน 
3.ดา้นการให้ครูน าผลงานวจิยัไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอน 

- โรงเรียนไม่มีการด าเนินการ 
ติดตามผลการวจิยัในชั้นเรียน
อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

- ขาดแคลนเทคโนโลยเีพื่อ
ตอบสนองการวจิยัในชั้นเรียน 

- ขาดงบประมาณในการพัฒนา
งานวจิยัในชั้นเรียน 

80 
 
 
75 

 
69 

- ควรมีการติดตามผลการ
ด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนท่ีเป็น
ระบบ เช่ือถือไดต่้อเน่ือง 

- โรงเรียนควรติดตาม ผลการใช้
การวจิยัในชั้นเรียน ในรูปแบบ
แบบกลัยาณมิตร 

67 
 
 
61 

4.ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยัไปใชเ้พื่อความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 
- ครูไม่มีโอกาสน าผลงานการวจิยั
มาเป็นเกณฑใ์นการเขา้รับ
พิจารณาความดีความชอบ 

- โรงเรียนไม่ใหค้วามส าคญักบั
ผลงานวจิยัในชั้นเรียนของครู
เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจใน
ความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 

84 
 
 
72 

- ส่งเสริมใหค้รูท่ีมีผลงานดา้น
การวจิยัมาเป็นเกณฑใ์นการเขา้
รับพิจารณาความดีความชอบ 

- โรงเรียนควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ในเร่ือง
ความกา้วหนา้ในวิชาชีพโดยน า
การวจิยัในชั้นเรียนมีเป็นเกณฑ ์

73 
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5.ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 
- ครูไม่ไดรั้บโอกาสในการพฒันา
ทกัษะการวจิยัในชั้นเรียน จาก
การแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ 

82 - ส่งเสริมให้ครูแกนน าทางด้าน
การวิจัยในชั้ นเรียนเข้าร่วม
สัมมนาเวทีวิชาการและเปิด
โอกาสให้ครูได้ส่งผลงานวิจัย
อยา่งทัว่ถึง 

71 
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ตอนท่ี 5 ผลการสัมภาษณ์โรงเรียนท่ีมีครูเคยไดรั้บรางวลัดา้นการวิจยัในชั้นเรียน 
จากการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน /รองผูอ้านวยการกลุ่มบริหารวิชาการของ

โรงเรียนท่ีมีครูเคยไดรั้บรางวลัดา้นการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 15 คน สรุปผลดงัน้ี 

1. แนวคิดและหลกัการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน  
พฒันาการการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยืนจะปรากฏข้ึนชดัเจนไดน้ั้น ครูจะตอ้งมีพฤติกรรมการ

เรียนการสอนใหเ้ขา้กบัยคุสมยั เพื่อใหท้นัต่อเหตุการณ์ ทนัต่อความรู้ท่ีเกิดข้ึนใหม่อยูต่ลอดเวลา ครู
อาจารยไ์ม่สามารถบอกเล่าความรู้ให้กบัผูเ้รียนไดท้ั้งหมด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบนัจึงเป็น
การเรียนแบบร่วมมือกนัระหว่างครู ผูเ้รียน และผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้  
และเป็นการเรียนการสอนท่ีทุกฝ่ายตอ้งร่วมกนัแสวงหาแนวทางแกไ้ขในกรณีท่ีเกิดปัญหา โดยจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ในปัจจุบนั ดงันั้นโรงเรียนตอ้งจดัการ
เรียนการสอนและจดักิจกรรมท่ีสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนการ
สอน โดยใชก้ระบวนการวจิยัในชั้นเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การสอน โรงเรียนจึงได้วางแผนงานส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน โดยมีแนวทางการปฏิบติัท่ี
หลากหลายและต่อเน่ือง โดยการจดัการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถเน้น
กระบวนการวจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 

2. แนวทางการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน 
2.1. ดา้นการใหค้รูมีความรู้เก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน  

การให้ครูมีความรู้เก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน เป็นการด าเนินงานตามแผนปฏิบติั
งานประจ าปีของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจดัการเรียนการสอนจากการท าวิจยัในชั้นเรียน 
โดยมีการประชุมครูให้ทราบถึงนโยบายและความส าคญัของการท าวิจยัในชั้นเรียน ให้ความรู้
เก่ียวกบัการท าการวิจยัในชั้นเรียนแก่ครู อบรมเชิงปฏิบติัการให้กบัครูอย่างชดัเจน โดยวิทยากร
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยัในชั้นเรียน  

2.2 ดา้นการใหค้รูจดัท าการวิจยัในชั้นเรียน 
การใหค้รูจดัท าการวิจยัในชั้นเรียน เป็นการด าเนินงานของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการท า

วิจยัในชั้นเรียน โดยมีการร่วมวางแนวปฏิบติัในการท าวิจยัในชั้นเรียนให้กบัครู ประชุมกรรมการ
การวจิยัในชั้นเรียนเพื่อด าเนินการตามแนวปฏิบติั ให้ค  าปรึกษาหรือแนะน าวิธีการท าการวิจยัในชั้น
เรียนแก่ครู สนบัสนุนงบประมาณและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นต่อการท าวจิยัในชั้นเรียน  
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2.3 ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยัไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอน 
การใหค้รูน าผลงานวจิยัไปใชพ้ฒันาการเรียนการ โดยถือวา่การวิจยัเป็นการเร่ิมตน้ของ

การเปล่ียนแปลงวิธีการสอนของครู น าไปสู่การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน นั้นมีด าเนินการดว้ย
แนวทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ โดยการจดัประชุมวางแผนการน าผลการวิจยัไปใช้ในการจดัการเรียนการ
สอน ส่งเสริมครูให้น าผลการวิจยัในชั้นเรียนไปใช้ในการจดัท าแผนการเรียนรู้ โดยครูท่ีน า
กระบวนการวจิยัในชั้นเรียนมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

2.4. ดา้นการใหค้รูน าผลงานวจิยัไปใชเ้พื่อความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานของครูผูส้อน นั้นเป็นการส่งเสริมจากทาง

โรงเรียนดา้นการพฒันาบุคลากรดา้นหน่ึง เช่น การส่งเสริมครูให้น าผลการวิจยัในชั้นเรียนมาเป็น
ส่วนหน่ึงของการเล่ือนวิทยฐานะ ส่งเสริมครูผูมี้ผลงานวิจยัให้เขา้รับพิจารณาความดีความชอบ จดั
กิจกรรมเผยแพร่ผลงานครูท่ีประสบความส าเร็จดา้นการวิจยัในชั้นเรียน 

2.5 ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน 
ควรมีการจดักิจกรรมการมอบรางวลัและเกียรติบตัรแก่ครูผูมี้ผลงานเก่ียวกบัการวิจยัใน

ชั้นเรียน ยกย่องชมเชยครูท่ีมีผลงานเก่ียวกับการวิจยัในชั้นเรียน ควรมีการจดันิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่งานวิจยัทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สนบัสนุนครูให้ส่งผลงานการวิจยัในชั้นเรียนเขา้
ประกวดในเวทีวชิาการ การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กนัระหวา่งครูในโรงเรียน ส่งเสริมครู
แกนเขา้ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในวงวิชาการและวิชาชีพให้
กวา้งขวาง 

3. ปัญหาท่ีพบจากการด าเนินงานส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน 
เน่ืองจากครูผูส้อนยงัขาดความรู้และความชดัเจนในกระบวนการดา้นการท าวิจยัในชั้น

เรียน ซ่ึงเป็นผลมาจากการส่งเสริมของโรงเรียนไม่เป็นรูปธรรมและไม่ต่อเน่ืองในดา้นนโยบายการ
ปฏิบติั ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการท าวิจยัในชั้นเรียนและการ
สนบัสนุนงบประมาณในการจดัหาเทคโนโลยีเพื่อพฒันางานดา้นการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการเรียน
การสอน 

4. แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการส่งเสริมครูผู ้สอน โดยสร้างความตระหนักและให้

ความส าคญัในทกัษะความรู้ความเขา้ใจในการท าวจิยัในชั้นเรียน กระตุน้ใหน้ าผลการวิจยัไปใชเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการท างาน ตลอดจนการ
สนบัสนุนงบประมาณดา้นการท าวจิยัในชั้นเรียนใหเ้พียงพอและตรงตามวตัถุประสงคก์ารการวจิยั 
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ส่วนท่ี 3 บทสรุปของการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน 
1. ภาพรวมการจดัการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียน 
ภาพรวมเก่ียวกบัการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน นั้นยงัขาดแนวทางใน

การส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนท่ีชดัเจน ท าให้ครูผูส้อนยงัไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการ
วิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนเท่าท่ีควร ขาดการให้ความรู้ความเขา้ใจในทกัษะกระบวนการท า
วจิยั ขาดความต่อเน่ืองในการกระตุน้ใหค้รูท าวจิยั และการจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการท า
วจิยัในชั้นเรียน 

2. บทเรียนหรือแนวปฏิบติัท่ีดี ท่ีไดจ้ากการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียน 
ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความส าคญัในการท าวิจยัในชั้นเรียน โดยการจดัประชุมช้ีแจงถึง

แนวทางในการท าวิจยัในชั้นเรียน จดัการอบรม ศึกษาดูงานกระบวนการในการวิจยั กระตุน้ให้ครู
ส่งผลงานวิจยัในชั้นเรียนอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนการสนบัสนุนเงินทุนและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการ
วจิยัของครู 

3. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
โรงเรียนควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนครูผูส้อนให้การท าวิจยัในชั้นเรียน เพื่อน า

ผลการวิจัยไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาความดีความชอบและเป็นการสร้างขวญัและ
ก าลงัใจใหก้บัครูในการท างาน ตลอดจนการสนบัสนุนงบประมาณดา้นการท าวจิยัในชั้นเรียน 
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บทที ่5 

สรุปอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาเร่ือง การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวจิยั ดงัน้ี วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนจ าแนกตามการจดัแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ขนาดของโรงเรียน รายไดน้อกงบประมาณ และการมีครูท่ีไดรั้บรางวลัดา้นการวจิยัในชั้นเรียน 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน
มธัยมสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  
5.1  สรุปผลการวจัิย 

5.1.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของภูมิสังคมของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสังคมของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัพบวา่ จากโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีให้ขอ้มูลจ านวน 98 
โรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
ร้อยละ 58.20 มากกวา่โรงเรียนท่ีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 คิดเป็นร้อยละ 
41.80 โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 35.70 ซ่ึงมากกว่าโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดเล็กและกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ คิดเป็นร้อยละ 30.60 และ ร้อยละ 
33.70 ตามล าดบั โดยเป็นโรงเรียนท่ีมีรายไดน้อกงบประมาณมากกวา่ 5 ลา้นบาทต่อปี ร้อยละ 74.50 
ซ่ึงมากกว่าโรงเรียนท่ีมีรายไดน้อกงบประมาณตั้งแต่ 1 ล้านบาท ถึง 5 ลา้นบาท และโรงเรียนท่ีมี
รายไดน้อกงบประมาณ นอ้ยกว่า 1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21.40 และร้อยละ 4.10 ตามล าดบั  เป็น
โรงเรียนท่ีมีครูเคยไดรั้บรางวลัดา้นการวิจยัในชั้นเรียน ร้อยละ 79.60 มากกว่าโรงเรียนท่ีไม่มีครูเคย
ไดรั้บรางวลัดา้นการวิจยัในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.40 ส่วนผูใ้ห้ขอ้มูลคนส าคญัซ่ึงเป็นตวัแทน
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ของโรงเรียนมีสัดส่วนเท่ากนั ระหวา่งผูบ้ริหารโรงเรียนหรือรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผูแ้ทนครูผูส้อน 

สรุป โรงเรียนท่ีให้ขอ้มูลส่วนใหญ่สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีรายได้นอกงบประมาณมากกว่า 5 ล้านบาทต่อปี และมีครูท่ี
เคยได้รับรางวลัด้านการวิจยัในชั้นเรียน 

5.1.2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ดา้น พบวา่  ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นมีอยูใ่นระดบัมาก โดย
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงท่ีสุด คือ ด้านการให้ครูมีความรู้เก่ียวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน            
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30   และรองลงมา คือดา้นการให้ครูน าผลงานวิจยัไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนต ่าท่ีสุด คือ ด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติครู
ผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 

ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
จากโรงเรียนท่ีมีครูเคยไดรั้บรางวลัดา้นการวิจยัในชั้นเรียน โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน
หรือรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ จ านวน 15 คน สรุปผลดงัน้ี 

การส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติั
งานประจ าปีของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจดัการเรียนการสอนจากการท าวิจยัในชั้นเรียน 
โดยมีการประชุมครูให้ทราบถึงนโยบายและความส าคญัของการท าวิจยัในชั้นเรียน ให้ความรู้
เก่ียวกบัการท าการวิจยัในชั้นเรียนแก่ครู อบรมการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อน ามาช่วยในการสืบคน้ขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจยัในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน โดยมีการร่วมวางแนว
ปฏิบติัในการท าวจิยัในชั้นเรียนใหก้บัครู แนะน าแหล่งขอ้มูล สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยั
ในชั้นเรียน ส่งเสริมพฒันาการจดัการเรียนรู้ของครู โดยถือวา่การวิจยัในชั้นเรียนเป็นการเร่ิมตน้ของ
การเปล่ียนแปลงวิธีการสอนของครูน าไปสู่การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการสร้างส่ือการเรียนการสอนตามผลการวิจยัในชั้นเรียนของครู 

5.1.3  ผลการศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน จ าแนกตามลกัษณะการจดัแบ่ง
เขตพื้นท่ีการศึกษา ขนาดของโรงเรียน รายไดน้อกงบประมาณต่อปี และการมีครูเคยท่ีไดรั้บรางวลั
ดา้นการวจิยัในชั้นเรียน ผลปรากฏดงัน้ี 
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1) ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะการจดัแบ่งเขต
พื้นท่ีการศึกษา พบว่า ในภาพรวม มีการปฏิบติัไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน นั้นมีการปฏิบติัแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2) ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ใน
ภาพรวม มีการปฏิบติัไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นการให้ครูจดัท าการวิจยัในชั้นเรียนแตกต่างกนัระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กและกลางกบัโรงเรียน
ขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวิจยัในชั้น
เรียนแตกต่างกนัระหวา่งโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่ใหญ่พิเศษอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3) ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามรายไดน้อกงบประมาณต่อ
ปี ในภาพรวม มีการปฏิบติัไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ดา้นการใหค้รูจดัท าการวจิยัในชั้นเรียนแตกต่างกนัระหวา่งโรงเรียนท่ีมีรายไดน้อกงบประมาณ
ต่อปีน้อยกว่า 1 ลา้นบาทกบัโรงเรียนท่ีมีรายไดน้อกงบประมาณต่อปีมากกว่า 5 ลา้นบาทต่อปีอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนดา้นการให้ครูมีความรู้เก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนแตกต่างกนั
ระหว่างโรงเรียนท่ีมีรายได้นอกงบประมาณต่อปีน้อยกว่า 1 ล้านบาทกับโรงเรียนท่ีมีรายได้นอก
งบประมาณต่อปีมากกวา่ 5 ลา้นบาทต่อปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4) ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามการมีครูเคยท่ีไดรั้บรางวลั
ดา้นการวจิยัในชั้นเรียน พบวา่ โรงเรียนท่ีมีครูเคยท่ีไดรั้บรางวลัดา้นการวจิยัในชั้นเรียนกบัโรงเรียนท่ีมี
ครูไม่เคยไดรั้บรางวลัดา้นการวิจยัในชั้นเรียน ในภาพรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

5.1.4  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาจากแบบสอบถามปลายเปิด และ
แบบสัมภาษณ์ในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิด คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือรอง
ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผูแ้ทนครูผูส้อนในโรงเรียนท่ี
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง และผูบ้ริหารโรงเรียนหรือรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวิชาการและหวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้เป็นผูต้อบแบบสัมภาษณ์ พบวา่  
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาจากแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัการส่งเสริมการวิจยัในชั้น
เรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา คือ ลกัษณะการปฏิบติังานท่ีส่งผลกระทบให้แนวการด าเนินงานการ
ส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา นั้นถูกลดความส าคญัหรือเปล่ียนแปลง ท าให้
เกิดปัญหาแนวปฏิบติัในการท าวจิยัในชั้นเรียนไม่ชดัเจน ขาดงบประมาณในการศึกษาดูงานโรงเรียน
ดีเด่นดา้นการวิจยัในชั้นเรียน ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีใชเ้พื่อศึกษาหาความรู้ดา้นการ
วจิยัในชั้นเรียนซ่ึงมีไม่เพียงพอ 

ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้ นเรียนของโรงเรียน
มธัยมศึกษา นั้นโรงเรียนควรแนวปฏิบติัควรมีความชดัเจนและต่อเน่ืองในการด าเนินงานการส่งเสริม
การวิจยัในชั้นเรียน ควรมีการจดัประชุมเก่ียวกบัแนวทางการท าวิจยัในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
การให้ค  าปรึกษาหรือแนวทางการท าวิจยัในชั้นเรียนให้กับครู ควรมีการวางแผนจดัสรรเงินเพื่อ
ด าเนินการด้านการวิจยัในชั้นเรียนให้เหมาะสม ส่งเสริมครูให้แกปั้ญหาการเรียนการสอนโดยใช้
ผลการวิจยัในชั้นเรียน ควรมีการติดตามผลการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนท่ีเป็นระบบ เช่ือถือได้
ต่อเน่ือง ควรมีการด าเนินการจดักิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานดา้นการวิจยั เพื่อเปิดโอกาสให้ครูไดร่้วม
แสดงความรู้จากคน้ควา้วิจยัเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริมให้ครูท่ีมีผลงานดา้นการ
วิจยัมาเป็นเกณฑ์ในการเข้ารับพิจารณาความดีความชอบ และควรมีการประชาสัมพนัธ์ในเร่ือง
ความกา้วหน้าในวิชาชีพโดยน าการวิจยัในชั้นเรียนมีเป็นเกณฑ์ โดยโรงเรียนควรมีการด าเนินการ
คดัเลือกครูแกนน าดา้นการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อด าเนินการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนอย่างต่อเน่ือง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ส่งเสริมให้ครูแกนน าทางดา้นการวิจยัในชั้นเรียนเขา้ร่วมสัมมนาเวที
วชิาการและเปิดโอกาสใหค้รูไดส่้งผลงานวิจยัอยา่งทัว่ถึง 

ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัญหา แนวทางการแกไ้ข และขอ้เสนอแนะ
อื่น ๆ ในการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยผูบ้ริหารโรงเรียนหรือรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการ จ านวน 15 คน สรุปผลดงัน้ี 

ปัญหาท่ีพบเก่ียวกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ 
ครูผูส้อนยงัขาดความรู้และความชดัเจนในกระบวนการดา้นการท าวจิยัในชั้นเรียน ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การส่งเสริมของโรงเรียนไม่เป็นรูปธรรมและไม่ต่อเน่ืองในด้านนโยบายการปฏิบติั ผูบ้ริหาร
โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการท าวิจัยในชั้ นเรียนและการสนับสนุน
งบประมาณในการจดัหาเทคโนโลยเีพื่อพฒันางานดา้นการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการเรียนการสอน 

ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการส่งเสริมครูผูส้อน                   
โดยสร้างความตระหนกัและให้ความส าคญัในทกัษะความรู้ความเขา้ใจในการท าวิจยัในชั้นเรียน 
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กระตุน้ให้น าผลการวิจยัไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเป็นขวญัและ
ก าลงัใจในการท างาน ตลอดจนการสนบัสนุนงบประมาณดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนให้เพียงพอ
และตรงตามวตัถุประสงคก์ารการวจิยั 

 
5.2  อภิปรายผลการวจัิย  

5.2.1  การอภิปรายผลการศึกษาการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร  

จากการศึกษาการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
โดยดา้นการใหค้รูมีความรู้เก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียนมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด จากขอ้คน้พบน้ีแสดงให้
เห็นวา่โรงเรียนมีการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน โดยให้ความส าคญัเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนวา่
เป็นการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพราะการวิจยัในชั้นเรียนเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนโดยหวงัผลเพื่อน าผลการส่งเสริมการวิจยัไปพฒันาขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน ซ่ึง
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)         
พ.ศ.2545 และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 ไดร้ะบุไวใ้นหมวด 4 แนวทางการศึกษา มาตรา 24 ขอ้ 5 
ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอ านวยความ
สะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและ
แหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆโดยใหส้ถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ทั้งส่งเสริมใหผู้ส้อนสามารถวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นภา ฟ้าเกียรต์ิ (2548, น. 63) ไดก้ล่าวถึงแนวทางส่งเสริมการท าวิจยัใน
ชั้นเรียนของครูวา่ การจดัให้มีการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้น
เรียนจะเป็นแนวทางท่ีส่งผลใหก้ารท าวจิยัในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ด้านการให้ครูน าผลงานวิจยัไปใช้พฒันาการเรียนการสอน เป็นการ
ด าเนินงานของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน โดยการจดัประชุมวางแผนการน า
ผลการวิจยัไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  ส่งเสริมครูใหน้ าผลการวิจยัในชั้นเรียนไปใชใ้นการ
จดัท าแผนการเรียนรู้ และให้น าผลการวิจยัในชั้นเรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
สนบัสนุนงบประมาณในการสร้างส่ือการเรียนการสอนตามผลการวิจยัในชั้นเรียนของครู ส่งเสริม
ครูให้ใชผ้ลการวิจยัในชั้นเรียนไปจดัท าเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน และน าผลการวิจยั
ไปใช้ในการพฒันาหลกัสูตรของโรงเรียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดพิชิต ฤทธ์ิจรุญ (2545, น. 15) 
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บทบาทของครูกับการวิจยัในชั้นเรียนว่าเป็นเทคนิคอย่างหน่ึงท่ีจะช่วยในการพฒันาผูเ้รียนให้
ประสบความส าเร็จคือ การวิจยัในชั้นเรียนเพราะเป็นการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ จะเร่ิมจากการ
เกิดปัญหาการเรียนรู้ในชั้นเรียน แลว้ครูแสวงหาวิธีการแกปั้ญหา คน้หาค าตอบในส่ิงท่ีอยากรู้แลว้
ด าเนินการแก้ปัญหาหรือคน้หาค าตอบและตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนว่าเป็นอย่างไร สอดคล้องกับ       
พิสิษฐ ์ค าแสน (2546, บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนในโรงเรียประถมศึกษา
สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน ผลการศึกษาพบวา่ การส่งเสริมการท าวิจยัใน
ชั้นเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง กล่าวโดยภาพรวมแลว้ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบั
การทาวิจยัในชั้นเรียนไม่เต็มท่ี ซ่ึงบทบาทท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริหารนั้นมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้ครู
พฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ โดยการใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ในขณะเดียวกนั พบว่า ดา้นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน มีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนโยบายจากหน่วยงานตน้สังกดัมีเกณฑ์การประเมินเพื่อคดัเลือกครูแกนน า
ดา้นการวิจยัในชั้นเรียนท่ีไม่ชดัเจน เพื่อเป็นตวัแทนของโรงเรียนในการส่งเสริมกิจกรรมการวิจยัใน
ชั้นเรียนและการค้นควา้และพฒันาการเรียนการสอนแก่ครูผูส้อนภายในและภายนอกโรงเรียน 
ตลอดจนการส่งเสริมให้ครูแกนน าทางดา้นการวิจยัในชั้นเรียนเขา้ร่วมสัมมนาเวทีวิชาการและเปิด
โอกาสให้ครูไดส่้งผลงานวิจยัอย่างทัว่ถึง เพื่อเป็นแนวทางแก่ครูในการพฒันางานวิจยัในชั้นเรียน
ของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รุ่ง แกว้แดง (2543, น. 146) กล่าวไวว้า่ ผูบ้ริหารจะตอ้งเนน้
ในการให้ขวญัและก าลังใจแก่ครูแต่ละคนโดยการยกย่องให้เกียรติและรางวลัเพื่อให้ครูมีความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จทางการท างานของตนเอง แลว้ครูก็จะท างานอยา่งมีความสุขและมีพลงัไป
กระตุน้เด็กในท านองเดียวกนักบัท่ีผูบ้ริหารเสริมพลงัให้ครูมาแลว้ การให้การยกย่องเชิดชูครู ท่ีมี
ผลงานวิจยัในชั้นเรียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศกัด์ิศรี ชนาธิป พรกุล (2544, น. 2) กล่าวไวว้่า 
ครูผูส้อนนั้นจะตอ้งท าการพฒันาคุณภาพใหมี้ความเป็นมืออาชีพมากข้ึนโดยจะก าหนดมาตรฐานใน
เร่ืองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูและเงินเดือน เพื่อให้วิชาชีพครูเป็นท่ีรวมของคนดี คนเก่ง               
และยกยอ่งอาชีพครูใหเ้ป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรี 

5.2.2  การอภิปรายผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร  

จากการเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะการจดัแบ่งเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ขนาดของโรงเรียน เงินรายไดน้อกงบประมาณต่อปี และโรงเรียนท่ีมีครูเคยไดรั้บรางวลั
ด้านการวิจยัในชั้นเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั โดยมีข้อค้นพบซ่ึงแสดงให้เห็นว่า โรงเรียน
มธัยมศึกษาท่ีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 กบัโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีสังกดั
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 มีการปฏิบติัในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน นั้นมีการปฏิบติัแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อาจเป็นเพราะวา่โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 มีการใหค้วามส าคญัและตระหนกัในดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครู
ผูท้  าวิจยัในชั้นเรียนมากกว่า โดยสนบัสนุนครูให้ส่งผลงานการวิจยัในชั้นเรียนเขา้ประกวดในเวที
วชิาการระดบัต่าง ๆ แต่งตั้งครูแกนน าทางดา้นการท าวจิยัในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูแกนน าดา้นการ
วิจยัในชั้นเรียน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่ครูในโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
สมพงศ ์ เกษมสิน (2541, น.397) กล่าวไวว้า่ สภาพการปฏิบติังานของสมาชิกในองคก์ารใดก็ตาม
ควรมีการให้บ าเหน็จรางวลั การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งแก่ผูป้ฏิบติังานดีย่อมเป็นเคร่ืองจูงใจให้
บรรดาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูร่้วมงานมีความกระตือรือร้นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานดว้ยความ
ขยนัขนัแข็ง มีความมัน่ใจและขวญัก าลงัใจท่ีดี อนัเป็นหลกัของการให้บ าเหน็จความดีความชอบ
ระบบของการประเมินผลท่ีจดัท าข้ึนเพื่อหาคุณค่าของบุคคลในแง่ของการปฏิบติังานแลสมรรถภาพ
ในการพฒันาตนเองส าหรับเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังาน 

ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 
โรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กและกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ มีการปฏิบติัในภาพรวมไม่แตกต่าง
กนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการให้ครูจดัท าการวิจยัในชั้นเรียนมีการปฏิบติัแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และจากการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า โรงเรียน
ขนาดใหญ่มีการปฏิบติัแตกต่างกบัโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ มีความเขา้ใจและขอ้ก าหนดแนวการท าวิจยัในชั้นเรียน
เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีชดัเจนมากกว่า ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่มีการปฏิบติัแตกต่างกบัโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่พิเศษ 
นั้นมีครูท่ีความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวการปฏิบติัการวิจยัในชั้นเรียนไม่ชดัเจน เป็นอุปสรรคต่อการท า
วจิยัในชั้นเรียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546, น. 137) 
เร่ืองการก าหนดให้ครูทุกคนตอ้งท าวิจยัในชั้นเรียน การให้ทดลองวางแผนปฏิบติังานวิจยัเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจเร่ืองการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2544, น. 2) กล่าววา่ การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันานกัเรียนให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ครูตอ้งมีการพฒันาตนเองให้เป็นครู
มืออาชีพด้วย การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงท่ีจะช่วยให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ การท่ีครูน ากระบวนการวิจยัมาใช้จดัการเรียนรู้ ท่ีครูเป็นผูมี้ส่วนร่วมสร้างนกัเรียนให้เป็น
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บุคคลแห่งการเรียนรู้ ส าหรับดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน มีการปฏิบติัแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจากการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า โรงเรียน
ขนาดใหญ่มีการปฏิบติัแตกต่างกบัโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง
อาจเป็นเพราะโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่มีการให้ความส าคญัและตระหนักในด้านการยกย่องเชิดชู
เกียรติครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียนมากกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของชนาธิป พรกุล (2544 , น. 2) กล่าว
ไวว้า่ ครูผูส้อนนั้นจะตอ้งท าการพฒันาคุณภาพใหมี้ความเป็นมืออาชีพมากข้ึนโดยจะก าหนมาตรฐาน
ในเร่ืองใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ครูและเงินเดือน เพื่อให้วิชาชีพครูเป็นท่ีรวมของคนดี คนเก่งและ
ยกยอ่งอาชีพครูใหเ้ป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรี 

ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดน้อกงบประมาณต่อปี 
โดยภาพรวมมีการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการให้ครูจดัท าการ
วจิยัในชั้นเรียน มีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และจากการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ พบวา่ โรงเรียนท่ีมีรายไดน้อกงบประมาณนอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท มีการปฏิบติัแตกต่างกบั
โรงเรียนท่ีมีรายไดน้อกงบประมาณมากกว่า 5 ลา้นบาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อาจเป็น
เพราะโรงเรียนท่ีมีรายไดน้อกงบประมาณมากกวา่ 5 ลา้นบาท มีรายไดท่ี้เพียงพอต่อการกระตุน้ให้ครูท า
การวจิยัในชั้นเรียนและการสนบัสนุนทุนในการสร้างนวตักรรม ส าหรับดา้นการให้ครูมีความเก่ียวการท า
วจิยัในชั้นเรียนมีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจากการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ พบวา่ โรงเรียนท่ีมีรายไดน้อกงบประมาณนอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท มีการปฏิบติัแตกต่างกบั
โรงเรียนท่ีมีรายไดน้อกงบประมาณมากกวา่ 5 ลา้นบาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้ง
กบั วีรพล ฉลาดแยม้ (2544, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การวิจยัในชั้นเรียนของครูประถมสังกดั
ส านกังานการประถมศึกษา พบวา่ ครูมีความรู้และทกัษะในการท าวิจยัในชั้นเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย 
มีปัญหาขาดหลกัความรู้เก่ียวกบั ขาดแหล่งคน้ควา้ ขาดงบประมาณ วสัดุสนบัสนุนการวิจยัในชั้น
เรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บญัชา อ๋ึงสกุล (2539, น. 61) การส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของ
งานวจิยัในชั้นเรียนการบริหารท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของงานวิจยัในชั้นเรียนยอ่มอยูท่ี่ความตอ้งการ
ของผูบ้ริหารท่ีจะก าหนด งบประมาณและวสัดุส่งเสริมการวิจยัท่ีเหมาะสม ต้องมีการสร้าง
บรรยากาศท่ีเก้ือกูลต่อการวิจยัทางการศึกษาจนกระทัง่เกิดเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีน าไปสู่การพฒันา
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผูเ้รียน และสอดคล้องกบั ภิญโญ สาธร 
(2529, น. 208) ผูบ้ริหารควรส่งเสริมดา้นวสัดุ อุปกรณ์หรืองบประมาณให้ครูผูท้  าการวิจยัในชั้น
เรียน ให้ความช่วยเหลือทุกดา้น เช่น การเพิ่มแหล่งความรู้ให้แก่ครู การอ านวยความสะดวกในการ
สืบคน้ขอ้มูล 
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ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามโรงเรียนท่ีมีครูเคยไดรั้บรางวลั
ดา้นการวจิยัในชั้นเรียน พบวา่ โรงเรียนท่ีมีครูเคยไดรั้บรางวลัดา้นการวิจยัในชั้นเรียนกบัโรงเรียนท่ี
ไม่มีครูเคยไดรั้บรางวลัดา้นการวิจยัในชั้นเรียน ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ มนสิช สิทธิสมบูรณ์ (2546, น. 8) ไดก้ล่าวถึง
ประโยชน์ของการวิจยัในชั้นเรียนก่อให้เกิดประโยชน์กับบุคคลทุกฝ่ายในโรงเรียน ผูท่ี้ได้รับ
ประโยชน์โดยตรงก็คือนักเรียนและยงัเป็นประโยชน์กบัตวัครูเพื่อนครูในโรงเรียน ผูบ้ริหาร
โรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน การให้ความยอมรับนับถือเป็นการบริหาร เพื่อให้
ผูป้ฏิบติังานมีความรับผิดชอบและสามารถท างานในโรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การยอมรับ
นบัถือเป็นปัจจยัจูงใจท่ีกระตุน้มนุษย์ จากสถานะท่ีเป็นกลางให้ไปอยูใ่นสถานะท่ีเป็นกลางให้ไป
อยูใ่นสถานะท่ีอยากท างาน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความรู้สึกวา่การวจิยัในโรงเรียน ถือวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการพฒันาการเรียนการสอนการน าการวิจยั  เขา้ไปใช้ในการเรียนการสอนและผูเ้รียนไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ  

เพื่อใหผ้ลการวจิยัในคร้ังน้ีมีประโยชน์มากยิง่ข้ึนจึงควรมีการน าผลการวจิยั  และมีการศึกษา
เพิ่มเติมดงัขอ้เสนอแนะต่อไปน้ี  

5.3.1  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรมีนโยบายอย่างชัดเจนและต่อเน่ืองเก่ียวกบัการ

ส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน โดยสามารถน าไปปฏิบติัไดใ้นทิศทางเดียวกนั  
2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรมีกิจกรรมให้กบัครูผูท้  าการวิจยัในชั้นเรียน เพื่อ

สร้างโอกาสเสนอหรือเผยแพร่ผลงานมากยิง่ข้ึน 
3) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรมีการจดัสรรงบประมาณให้กบัโรงเรียนท่ีมีความ

ตอ้งการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมการพฒันาการเรียนการสอน 
5.3.2  ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 

1) โรงเรียนควรสร้างความตระหนกัให้ครูเห็นถึงความส าคญัเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้น
เรียน เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

2) โรงเรียนควรมีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการท าวิจยัในชั้นเรียนให้กบัครู โดย 
ก าหนดใชรู้ปแบบของวจิยัในชั้นเรียนใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
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3) โรงเรียนควรให้การสนับสนุนหรืออ านวยความสะดวกด้านงบประมาณให้กับ
ครูผูส้อนในการท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งเพียงพอ 

4) โรงเรียนควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนครูผูส้อนให้การท าวิจยัในชั้นเรียน เพื่อน า
ผลการวิจัยไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาความดีความชอบและเป็นการสร้างขวญัและ
ก าลงัใจใหก้บัครูในการท างาน 

5.3.3  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป  
1) ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนในแต่

ละประเภทท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมและประสิทธิภาพทางการวจิยัในชั้นเรียนของครูในบริบทท่ีต่างกนั 
ซ่ึงจะท าให้มองเห็นภาพการวิจยัเก่ียวกับการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนท่ีมีปัจจยัแตกต่างกัน                 
และเกิดประโยชน์ต่อผูท้  าวจิยัเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียนส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการท าวจิยั  

2) ควรศึกษาในเชิงลึกเนน้การวจิยัเชิงคุณภาพในเร่ืองปัญหาในการจดักิจกรรมส่งเสริม
การวจิยัในชั้นเรียนของครู 

3) ควรมีการน าประเด็นท่ีศึกษาเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์ส าหรับ
ศึกษางานวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาการวจิยัในชั้นเรียนดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป 
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Reliability  
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)  
 
Item-total Statistics 
 

 Scale Mean 
if Item 
Deleted 

 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if item 
Deleted 

YA1 104.6000 251.8345 .7487 .9270 
YA2 104.4333 252.1851 .6333 .9280 
YA3 104.6667 251.6782 .6252 .9280 
YA4 104.4667 262.8782 .3637 .9308 
YA5 105.1333 249.0851 .6896 .9271 
YA6 104.8333 258.7644 .4685 .9299 
YB7 104.9333 250.8920 .7442 .9269 
YB8 104.7333 257.6506 .6242 .9287 
YB9 104.9000 259.9552 .4779 .9299 

YB10 104.7333 250.6851 .7070 .9272 
YB11 105.0333 255.5506 .5611 .9289 
YB12 104.7000 260.6310 .3630 .9310 
YB13 104.7667 259.9782 .4276 .9303 
YC14 105.4333 252.8057 .5175 .9294 
YC15 105.1333 249.3609 .5703 .9287 
YC16 105.5667 257.0816 .3364 .9322 
YC17 105.6333 243.6885 .5812 .9291 
YC18 105.6000 243.9034 .5466 .9299 
YC19 105.6667 243.3333 .5150 .9311 
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YD20 104.2667 260.1333 .4140 .9304 
YD21 104.3667 260.1713 .4138 .9304 
YD22 104.6667 255.8161 .5033 .9295 
YD23 104.6667 252.5747 .5688 .9287 
YD24 104.5000 254.5345 .6080 .9284 
YE25 104.8000 248.7862 .5538 .9290 
YE26 104.6000 251.8345 .7487 .9270 
YE27 104.4333 252.1851 .6333 .9280 
YE28 104.6667 251.6782 .6252 .9280 
YE29 104.4667 262.8782 .3637 .9308 
YE30 105.1333 249.0851 .6896 .9271 

 
Reliability Coefficients  
N  of  Cases  =  30.0     N  of  Items  =  30  
Alpha  =  .9313 
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แบบวดัความสอดคลอ้ง 

เร่ือง การส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง เก่ียวกบัการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาของท่านใหต้รงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดและโปรดท าใหค้รบทุกขอ้ 

ข้อที่ การส่งเสริมการวจัิยในช้ันเรียนของโรงเรียน 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

1.ด้านการให้ครูมีความรู้เกีย่วกบัการท าวจัิยในช้ันเรียน     
1 โรงเรียนมีการประชุมครูให้ทราบถึงนโยบายและ

ความส าคญัของการท าวจิยัในชั้นเรียน 
    

............................... 
2 โรงเรียนจดัการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท า 

การวจิยัในชั้นเรียนแก่ครู 
    

............................... 
3 โรงเรียนมีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการให้แก่ครู โดย

วทิยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยัในชั้นเรียน 
    

............................... 
4 โรงเรียนจดัการศึกษา ดูงานโรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลั

เก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน 
    

............................... 
5 โรงเรียนมีการสนบัสนุนและแนะน าแหล่งขอ้มูลท่ี

จ าเป็นต่อการท าวจิยัในชั้นเรียน 

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

6 โรงเรียนมีการอบรมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อน ามาช่วย
ในการสืบคน้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจยั
ในชั้นเรียน 

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

2.ด้านการให้ครูจัดท าการวจัิยในช้ันเรียน     
7 โรงเรียนร่วมวางแนวปฏิบติัในการท าวิจยัในชั้น

เรียนใหก้บัครู 
    

............................... 
8 โรงเรียนมีการประชุมกรรมการการวิจยัในชั้นเรียน

เพื่อด าเนินการตามแนวปฏิบติั 
    

............................... 
9 โรงเรียนมีการให้ค  าปรึกษาและแนะน าวิธีการท า

การวจิยัในชั้นเรียนแก่ครู 
    

............................... 
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ข้อที่ การส่งเสริมการวจัิยในช้ันเรียนของโรงเรียน 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

10 โรงเรียนจัดท าเอกสารข้อมูล สารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการท าวจิยัในชั้นเรียนของครู 

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

11 โรงเรียนมีการสนบัสนุนงบประมาณและส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีจ าเป็นต่อการท าวจิยัในชั้นเรียน 

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

12 โรงเรียนมีการก ากบั ติดตามและให้ก าลงัใจครูใน
การท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

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

13 โรงเรียนมีการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของครู
อยา่งต่อเน่ือง 

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

3.ด้านการให้ครูน าผลงานวจัิยไปใช้พฒันาการเรียนการสอน     
14 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูให้น าผลการวิจยัในชั้น

เรียนไปใชใ้นการจดัท าแผนการเรียนรู้ 
    

............................... 
15 โรงเรียนมีการประชุมวางแผนการน าผลการวิจยัไปใช้

ในการจดัการเรียนการสอน 
    

............................... 
16 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูให้น าผลการวิจยัในชั้น

เรียนไปใชใ้นการแกปั้ญหาการเรียนการสอน 

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

17 โรงเรียนมีการสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาการ
เรียนการสอนตามผลการวิจยัในชั้นเรียนของครู 

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

18 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูน าผลการวจิยัใน 

ชั้นเรียนไปจดัท าเป็นเอกสารประกอบ 

การเรียนการสอน 

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

19 โรงเรียนมีการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพฒันา
หลกัสูตรรายวชิาและหลกัสูตรสถานศึกษา 

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

4. ด้านการให้ครูน าผลงานวจัิยไปใช้เพือ่ความก้าวหน้าทางวชิาชีพ     
20 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูให้น าผล 

การวจิยัในชั้นเรียนมาเป็นส่วนหน่ึงของ 
การเล่ือนวทิยฐานะ 

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

21 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูผูท่ี้มีผลงานวิจัยในชั้น
เรียนเขา้รับพิจารณาความดีความชอบ 

    
............................... 
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ข้อที่ การส่งเสริมการวจัิยในช้ันเรียนของโรงเรียน 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

22 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูผูท่ี้มีความสามารถด้าน
การวจิยัในชั้นเรียนเป็นครูตวัอยา่งหรือครูตน้แบบ 

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

23 โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานครูท่ีท า
การวจิยัในชั้นเรียน 

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

24 โรงเรียนส่งเสริมครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียนช่วยเหลือ 

เพื่อนร่วมวชิาชีพ 

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

5.ด้านการยกย่องเชิดชูเกยีรติครูผู้ท าวจัิยในช้ันเรียน     
25 โรงเรียนมีการมอบรางวลัและเกียรติบตัรแก่ครูท่ีมี

ผลงานเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียนดีเด่น 
    

............................... 
26 โรงเรียนมีการยกยอ่ง ชมเชยครูท่ีมีผลงานเก่ียวกบั

การวจิยัในชั้นเรียนทุกคน 
    

............................... 
27 โรงเรียนมีการสนบัสนุนครูใหส่้งผลงานการวจิยัใน

ชั้นเรียนเขา้ประกวดในเวทีวิชาการระดบั
สถานศึกษาและระดบัชาติ 

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

28 โรงเรียนมีการแต่งตั้งครูท่ีท าวจิยัในชั้นเรียนเป็น
แกนน าหรือกรรมการเก่ียวกบัการวจิยั 

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

29 โรงเรียนมีการส่งเสริมใหค้รูแกนน าดา้นการวจิยัใน
ชั้นเรียนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่ครูใน
โรงเรียน 

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

30 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูแกนเขา้ร่วประชุมสัมมนา
เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในวง
วชิาการและวชิาชีพใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

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

 
 

 

 

 

DPU



105 

ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของเนือ้หาในข้อค าถาม (Index of congruence) 
แบบสอบถาม เร่ือง การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

ข้อที่ การส่งเสริมการวจัิยในช้ันเรียนของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

ผู้เช่ียวชาญ IOC 

1 2 3 4 5  

1.ด้านการให้ครูมีความรู้เกีย่วกบัการท าวจัิยในช้ันเรียน       
1 โรงเรียนมีการประชุมครูให้ทราบถึงนโยบายและ

ความส าคญัของการท าวจิยัในชั้นเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2 โรงเรียนจดัการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท า 
การวจิยัในชั้นเรียนแก่ครู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3 โรงเรียนมีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการใหแ้ก่ครู 
โดยวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยัในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4 โรงเรียนจดัการศึกษา ดูงานโรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลั
เก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5 โรงเรียนมีการสนบัสนุนและแนะน าแหล่งขอ้มูลท่ี
จ  าเป็นต่อการท าวจิยัในชั้นเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 

6 โรงเรียนมีการอบรมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อน ามา
ช่วยในการสืบคน้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท า
วจิยัในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

รวม 0.96 
2.ด้านการให้ครูจัดท าการวจัิยในช้ันเรียน       

7 โรงเรียนร่วมวางแนวปฏิบติัในการท าวจิยัในชั้น
เรียนใหก้บัครู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

8 โรงเรียนมีการประชุมกรรมการการวิจยัในชั้นเรียน
เพื่อด าเนินการตามแนวปฏิบติั 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 

9 โรงเรียนมีการใหค้  าปรึกษาและแนะน าวธีิการท า 
การวจิยัในชั้นเรียนแก่ครู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

10 โรงเรียนจดัท าเอกสารขอ้มูล สารสนเทศท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อการท าวจิยัในชั้นเรียนของครู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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11 โรงเรียนมีการสนบัสนุนงบประมาณและส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีจ าเป็นต่อการท าวจิยัในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

12 โรงเรียนมีการก ากบั ติดตามและให้ก าลงัใจครูใน
การท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

13 โรงเรียนมีการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนของครู 
อยา่งต่อเน่ือง 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

รวม 0.94 
3.ด้านการให้ครูน าผลงานวจัิยไปใช้พฒันาการเรียนการสอน       
14 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูให้น าผลการวจิยัในชั้น

เรียนไปใชใ้นการจดัท าแผนการเรียนรู้ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

15 โรงเรียนมีการประชุมวางแผนการน าผลการวจิยัไปใช้
ในการจดัการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

16 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูให้น าผลการวจิยัในชั้น
เรียนไปใชใ้นการแกปั้ญหาการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

17 โรงเรียนมีการสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันา 
การเรียนการสอนตามผลการวจิยัในชั้นเรียนของครู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

18 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูน าผลการวจิยัในชั้นเรียน
ไปจดัท าเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

19 โรงเรียนมีการน าผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันา
หลกัสูตรรายวชิาและหลกัสูตรสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

รวม 1.0 
4.ดา้นการใหค้รูน าผลงานวจิยัไปใชเ้พื่อความกา้วหนา้ทาง
วชิาชีพ 

      

20 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูให้น าผลการวิจยัในชั้น
เรียนมาเป็นส่วนหน่ึงของการเล่ือนวทิยฐานะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

21 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูผูท่ี้มีผลงานวิจยัในชั้น
เรียนเขา้รับพิจารณาความดีความชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

22 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูผูท่ี้มีความสามารถด้าน
การวจิยัในชั้นเรียนเป็นครูตวัอยา่งหรือครูตน้แบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

23 โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานครูท่ีท า +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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การวจิยัในชั้นเรียน 
24 โรงเรียนส่งเสริมครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียนช่วยเหลือ 

เพื่อนร่วมวชิาชีพ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

รวม 1.0 
5.ด้านการยกย่องเชิดชูเกยีรติครูผู้ท าวจัิยในช้ันเรียน       
25 โรงเรียนมีการมอบรางวลัและเกียรติบตัรแก่ครูท่ี 

มีผลงานเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียนดีเด่น 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

26 โรงเรียนมีการยกยอ่ง ชมเชยครูท่ีมีผลงานเก่ียวกบั 
การวจิยัในชั้นเรียนทุกคน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

27 โรงเรียนมีการสนบัสนุนครูให้ส่งผลงานการวิจยัใน
ชั้นเรียนเขา้ประกวดในเวทีวิชาการระดบัสถานศึกษา
และระดบัชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

28 โรงเรียนมีการแต่งตั้งครูท่ีท าวิจยัในชั้นเรียนเป็น
แกนน าหรือกรรมการเก่ียวกบัการวจิยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

29 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูแกนน าดา้นการวิจยัใน
ชั้นเรียนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่ครูใน
โรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

30 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูแกนเขา้ร่วมประชุม 
สัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 
ในวงวชิาการและวชิาชีพให้กวา้งขวางยิง่ข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

รวม 1.0 
ค่าเฉล่ีย IOC 0.98 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจพจิารณาเคร่ืองมือ 
 
1.    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี 
       วฒิุการศึกษา  ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
       ต  าแหน่ง   ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัและฝึกอบรมทางการศึกษา  

วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
2.    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.อญัชลี  ทองเอม  
       วฒิุการศึกษา  ปริญญาเอก สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
       ต  าแหน่ง   ผูอ้  านวยการหลกัสูตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
3.    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.สินทะวา  คามดิษฐ์  
       วฒิุการศึกษา  ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
       ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการศึกษาภาคค ่า 
4.    ดร.เฉลิมชยั มนูเศวต 
       วฒิุการศึกษา  ปริญญาเอก สาขาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
       ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
5.    นายพงษศ์กัด์ิ  แกว้ใจดี 
       วฒิุการศึกษา  ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
       ต าแหน่ง   ครู วทิยฐานะ ครูเช่ียวชาญ 
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    รหสัโรงเรียน  
แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง การส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวจิยัเพื่อการท า วทิยานิพนธ์ ของนกัศึกษาปริญญาโท
สาขา การจดัการการศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ซ่ึง
ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาและแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการวิจยัในชั้น
เรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอนคือ  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลภูมิสังคมของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร  
ตอนท่ี 2 การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ตอนท่ี 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน  
2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ีจะน าไปใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาและแกไ้ขปัญหา

เก่ียวกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร  

3. การน าเสนอขอ้มูลจะเสนอเป็นภาพรวม ผูว้ิจยัใคร่ขอความกรุณาจากท่านตอบตามความ
เป็นจริง  

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  
 
 
 

.......................................................... 
(นายชชัวาล  พฤกษพ์งศพ์นัธ์) 

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาการจดัการการศึกษา 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตอนที ่1 ภูมิสังคมของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน (   ) หนา้ค าตอบท่ีตรงกบัภูมิสังคมของโรงเรียนตามความเป็นจริง 
 

ส าหรับผู้วจัิย 
1. เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีโรงเรียนของท่านสังกดั          (    ) 

  (   ) สพม. 1 
  (   ) สพม. 2 

2. ขนาดโรงเรียนของท่าน            (    ) 
   (   ) เล็กและกลาง 
   (   ) ใหญ่ 
   (   ) ใหญ่พิเศษ 

3. เงินรายไดน้อกงบประมาณท่ีโรงเรียนของท่านไดรั้บต่อปี       (    ) 
          (เช่น เงินบริจาค เงินบ ารุงการศึกษา เงินระดมทรัพยากร และอ่ืนๆ)   

   (   ) ต ่ากวา่ 1 ลา้นบาท 
   (   ) 1 – 5 ลา้นบาท 
   (   ) มากกวา่ 5 ลา้นบาท 

4. รางวลัดา้นการวจิยัในชั้นเรียนท่ีโรงเรียนของท่านเคยไดรั้บ      (    ) 
         ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา        

(   ) ไม่เคยไดรั้บ 
(   ) เคยไดรั้บ (โปรดระบุช่ือรางวลั.................................................) 

5. ต าแหน่งปัจจุบนัของท่าน                                  (    ) 
   (   ) ผูบ้ริหารโรงเรียน 
   (   ) หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   (   ) ครูผูส้อน 
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ตอนที ่2 การส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง เก่ียวกบัการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน
ของท่าน ให้ตรงกบัความเป็นจริงมากที่สุด โปรดท าให้ครบทุกข้อ โดยค่าตวัเลขระดบัปฏิบติั ดงัน้ี 
 
  5 หมายถึง  โรงเรียนปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  โรงเรียนปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
  3 หมายถึง  โรงเรียนปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง  โรงเรียนปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1 หมายถึง  โรงเรียนปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
 

ขอ้ท่ี 
การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของ

โรงเรียน 
ระดบัการปฏิบติั ส าหรับ 

นกัวจิยั 5 4 3 2 1 
1 โรงเรียนมีการประชุมครูให้ทราบถึง

นโยบายและความส าคญัของการท า
วจิยัในชั้นเรียน 

      

2 โรงเรียนจดัการใหค้วามรู้เก่ียวกบั
การท าการวจิยัในชั้นเรียนแก่ครู 

      

3 โรงเรียนมีการจดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการใหแ้ก่ครู โดยวทิยากร
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัในชั้นเรียน 

      

4 โรงเรียนจดัการศึกษา ดูงานโรงเรียน
ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัการท าวจิยัใน
ชั้นเรียน 

      

5 โรงเรียนมีการสนบัสนุนและแนะน า
แหล่งขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการท าวจิยั
ในชั้นเรียน 
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6 โรงเรียนมีการอบรมการใช้
เทคโนโลยเีพื่อน ามาช่วยในการ
สืบคน้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ท าวจิยัในชั้นเรียน 

      

7 โรงเรียนร่วมวางแนวปฏิบติัในการ
ท าวจิยัในชั้นเรียนใหก้บัครู 

      

8 โรงเรียนมีการประชุมกรรมการการ
วจิยัในชั้นเรียนเพื่อด าเนินการตาม
แนวปฏิบติั 

      

9 โรงเรียนมีการใหค้  าปรึกษาและ
แนะน าวธีิการท า 
การวจิยัในชั้นเรียนแก่ครู 

      

10 โรงเรียนจดัท าเอกสารขอ้มูล 
สารสนเทศท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อการท าวจิยัในชั้นเรียน
ของครู 

      

11 โรงเรียนมีการสนบัสนุนงบประมาณ
และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น
ต่อการท าวจิยัในชั้นเรียน 

      

12 โรงเรียนมีการก ากบั ติดตามและให้
ก าลงัใจครูในการท าวจิยัในชั้นเรียน
อยา่งสม ่าเสมอ 

      

13 โรงเรียนมีการส่งเสริมการท าวจิยัใน
ชั้นเรียนของครูอยา่งต่อเน่ือง 

      

14 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูให้น า
ผลการวจิยัในชั้นเรียนไปใชใ้นการ
จดัท าแผนการเรียนรู้ 

      

15 โรงเรียนมีการประชุมวางแผนการน า
ผลการวจิยัไปใชใ้นการจดัการเรียน
การสอน 
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16 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูให้น า
ผลการวจิยัในชั้นเรียนไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาการเรียนการสอน 

      

17 โรงเรียนมีการสนบัสนุนงบประมาณใน
การพฒันาการเรียนการสอนตาม
ผลการวจิยัในชั้นเรียนของครู 

      

18 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูน า
ผลการวิจยัในชั้นเรียนไปจดัท าเป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

      

19 โรงเรียนมีการน าผลการวิจยัไปใช้
ในการพฒันาหลกัสูตรรายวิชาและ
หลกัสูตรสถานศึกษา 

      

20 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูให้น า
ผลการวจิยัในชั้นเรียนมาเป็นส่วน
หน่ึงของการเล่ือนวทิยฐานะ 

      

21 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูผูท่ี้มี
ผลงานวจิยัในชั้นเรียนเขา้รับ
พิจารณาความดีความชอบ 

      

22 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูผูท่ี้มี
ความสามารถดา้นการวิจยัในชั้น
เรียนเป็นครูตวัอยา่งหรือครูตน้แบบ 

      

23 โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเผยแพร่
ผลงานครูท่ีท าการวิจยัในชั้นเรียน 

      

24 โรงเรียนส่งเสริมครูผูท้  าวจิยัในชั้น
เรียนช่วยเหลือ 
เพื่อนร่วมวชิาชีพ 

      

25 โรงเรียนมีการมอบรางวลัและเกียรติ
บตัรแก่ครูท่ี 
มีผลงานเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน
ดีเด่น 

      

DPU



114 

26 โรงเรียนมีการยกยอ่ง ชมเชยครูท่ีมี
ผลงานเก่ียวกบั 
การวจิยัในชั้นเรียนทุกคน 

      

27 โรงเรียนมีการสนบัสนุนครูใหส่้งผล
งานการวจิยัในชั้นเรียนเขา้ประกวด
ในเวทีวิชาการระดบัสถานศึกษาและ
ระดบัชาติ 

      

28 โรงเรียนมีการแต่งตั้งครูท่ีท าวจิยัใน
ชั้นเรียนเป็นแกนน าหรือกรรมการ
เก่ียวกบัการวจิยั 

      

29 โรงเรียนมีการส่งเสริมใหค้รูแกนน า
ดา้นการวิจยัในชั้นเรียนแบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์แก่ครูใน
โรงเรียน 

      

30 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูแกนเขา้ร่วม
ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ในวงวชิาการและ
วชิาชีพใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

     

 

 
ตอนที่ 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน  
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องแสดงความคิดเห็น พร้อมระบุปัญหาและขอ้เสนอแนะ
การแกปั้ญหาเก่ียวกบัการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ปัญหาเก่ียวกบั 
การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน 

แนวทางการแกปั้ญหาเก่ียวกบั 
การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน 

ความเห็น 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

1) ดา้นการใหค้รูมีความรู้เก่ียวกบัการท าวิจยั
ในชั้นเรียน 

   

1.1 โรงเรียนไม่ใหค้วามส าคญัในการ 
ท าวจิยัในชั้นเรียน 

1.1 จดัประชุมครูใหต้ระหนกัถึง
ความส าคญัของการวจิยั 
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ปัญหาเก่ียวกบั 
การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน 

แนวทางการแกปั้ญหาเก่ียวกบั 
การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน 

ความเห็น 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

1.2 ครูไม่มีความรู้ในการท าวจิยัใน 
ชั้นเรียน 

1.2 ส่งเสริมการอบรมเชิง 
ปฏิบติัการเกียวกบัการวจิยัใน
ชั้นเรียนใหก้บัครู 

  

1.3 อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................... 
.......................................................... 

1.3 ................................................. 
................................................. 

 

1.4 อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................... 
.......................................................... 

1.4 ................................................. 
................................................. 

 

2) ดา้นการใหค้รูจดัท าการวจิยัในชั้นเรียน    
2.1 โรงเรียนมีแนวปฏิบติัในการท าวจิยั 
      ในชั้นเรียนไม่ชดัเจน 

2.1 จดัประชุมเก่ียวกบัแนวทางการ 
      ท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งเป็น 
       รูปธรรม 

  

2.2 ครูท าวจิยัในชั้นเรียนไม่สอดคลอ้ง 
      กบัปัญหาการวจิยั 

2.2 การใหค้  าปรึกษาหรือแนว 
      ทางการท าวจิยัในชั้นเรียน 
      ใหก้บัครู 

  

2.3 อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................... 
      .......................................................... 

2.3 ................................................. 
      ................................................. 

 

2.4 อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................... 
      .......................................................... 

2.4 ................................................. 
      ................................................. 

 

3) ดา้นการให้ครูน าผลงานวจิยัไปใช้
พฒันาการเรียนการสอน 

   

3.1 โรงเรียนมีการสนบัสนุนดา้น 
      งบประมาณไม่เพียงพอต่อการวจิยั 

3.1 ควรมีการวางแผนจดัสรรเงิน 
      เพื่อด าเนินการดา้นการวิจยั 

  

3.2 ครูไม่น าผลการวิจยัไปใชเ้พื่อพฒันา  
      การเรียนการสอน 

3.2 ส่งเสริมครูให้แกปั้ญหาการเรียน 
       การสอนโดยใชผ้ลการวจิยั 

  

3.3 อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................... 
      .......................................................... 

3.3 ................................................. 
      ................................................. 
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ปัญหาเก่ียวกบั 
การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน 

แนวทางการแกปั้ญหาเก่ียวกบั 
การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน 

ความเห็น 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

4) ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยัไปใชเ้พื่อ
ความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 

   

4.1 โรงเรียนไม่มีกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน 
      การวจิยัในชั้นเรียนใหก้บัครู 

4.1 ควรมีการด าเนินการจดักิจกรรม 
      เพื่อเผยแพร่ผลงานดา้นการวจิยั 

  

     4.2 ครูไม่มีโอกาสน าผลงานการวจิยัมา 
           เป็นเกณฑใ์นการเขา้รับพิจารณา 
           ความดีความชอบ 

4.2 ส่งเสริมใหค้รูท่ีมีผลงานดา้นการ 
       วจิยัมาเป็นเกณฑใ์นการเขา้รับ 
      พจิารณาความดีความชอบ 

  

4.3 อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................... 
      .......................................................... 

4.3 ................................................. 
      ................................................. 

 

4.4 อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................... 
      .......................................................... 

4.4 ................................................. 
      ................................................. 

 

5) ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวจิยั 
ในชั้นเรียน 

   

5.1 โรงเรียนไม่มีการแต่งตั้งครูแกนน า 
      การวจิยัในชั้นเรียน 

5.1 ควรมีการด าเนินการคดัเลือกครู 
      แกนน าดา้นการวจิยัในชั้นเรียน 

  

     5.2 ครูไม่ไดรั้บโอกาสในการพฒันา 
           ทกัษะการวจิยัในชั้นเรียน จากการ 
           แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 

5.2 ส่งเสริมใหค้รูแกนน าทางดา้น 
       การวจิยัในชั้นเรียนเขา้ร่วม 
      สัมมนาเวทีวชิาการ 

  

5.3 อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................... 
      .......................................................... 

5.3 ................................................. 
      ................................................. 

 

5.4 อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................... 
      .......................................................... 

5.4 ................................................. 
      ................................................. 

 

 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามจนเสร็จสมบูรณ์ 
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แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจัิย 
เร่ือง การส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

 
ส่วนที ่1 ภูมิสังคมของโรงเรียน 

 ช่ือโรงเรียน.......................................................................................................... 
 ผูใ้หส้ัมภาษณ์...................................................ต  าแหน่ง..................................... 
 จ  านวนนกัเรียน.........คน        จ  านวนครู.........คน       จ  านวนบุคลากร..........คน 
 ขนาดของโรงเรียน เล็กและกลาง  ใหญ่  ใหญ่พิเศษ 

   รางวลัท่ีไดรั้บ (ช่ือรางวลั)....................................................................................  
 รางวลัระดบั (โรงเรียน/เขตพื้นท่ี/ระดบัภาค/ระดบัประเทศ)................................ 
 สัมภาษณ์เวลา................. เม่ือวนัท่ี........ เดือน............................. พ.ศ................. 

 

ส่วนที่ 2 สาระทีสั่มภาษณ์  
1. แนวคิดและหลกัการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. แนวทางการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน 

2.1 ดา้นการใหค้รูมีความรู้เก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน
............................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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2.2 ดา้นการใหค้รูจดัท าการวิจยัในชั้นเรียน
............................................................................................................................................... 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
2.3 ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยัไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอน 
............................................................................................................................................... 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
2.4 ดา้นการใหค้รูน าผลงานวิจยัไปใชเ้พื่อความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 
............................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
2.5 ดา้นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน 
............................................................................................................................................... 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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3. ปัญหาท่ีพบจากการด าเนินงานส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
4. แนวทางการแกไ้ขปัญหา  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
ส่วนที่ 3 บทสรุปของการส่งเสริมการวจัิยในช้ันเรียน 
1. ภาพรวมการจดัการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียน  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
2. บทเรียนหรือแนวปฏิบติัท่ีดี ท่ีไดจ้ากการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียน  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
3. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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จ านวนและขนาดของโรงเรียนมัธยมสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 

 
 1.  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 มีหน้าท่ีก ากบัดูแลและจดัการศึกษา
ใหก้บัโรงเรียนมธัยม และขนาดของโรงเรียนในสังกดัจ านวน 67 โรง ดงัน้ี 
 

จ านวนนกัเรียน นอ้ยกวา่ หรือเท่า 500 คน  ขนาด เล็ก  จ านวน    4  โรง  
จ านวนนกัเรียน ตั้งแต่      501 – 1,500 คน  ขนาด กลาง  จ านวน  24  โรง  
จ านวนนกัเรียน ตั้งแต่   1,501 – 2,500 คน  ขนาด ใหญ่   จ านวน  21  โรง  
จ านวนนกัเรียน มากกวา่            2,500 คน  ขนาด ใหญ่พิเศษ จ านวน  18  โรง 
 

ท่ี โรงเรียน จ านวนนกัเรียน ขนาดโรงเรียน 
1 วดัสระเกศ 294 เล็ก 
2 วดัสังเวช 312 เล็ก 
3 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 365 เล็ก 
4 สวนอนนัต ์ 459 เล็ก 
5 มกักะสันพิทยา 505 กลาง 
6 อุบลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร 553 กลาง 
7 วดับวรนิเวศ 589 กลาง 
8 ไชยฉิมพลีวทิยาคม 593 กลาง 
9 มธัยมวดัดาวคนอง 594 กลาง 
10 วดัรางบวั 654 กลาง 
11 วดัประดู่ในทรงธรรม 705 กลาง 
12 วดับวรมงคล 726 กลาง 
13 วมุิตยารามพิทยากร 748 กลาง 
14 ทวธีาภิเศก บางขนุเทียน 755 กลาง 
15 วดันอ้ยนพคุณ 786 กลาง 
16 นวลนรดิศวทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก 787 กลาง 
17 มธัยมวดัเบญจมบพิตร 788 กลาง 
18 โยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 789 กลาง 
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ท่ี โรงเรียน จ านวนนกัเรียน ขนาดโรงเรียน 
19 สุวรรณพลบัพลาพิทยาคม 791 กลาง 
20 แจงร้อนวทิยา 823 กลาง 
21 ฤทธิณรงคร์อน 910 กลาง 
22 ทีปังกรวทิยาพฒัน์ (วดันอ้ยใน) ในพระราชูปถมัภฯ์ 951 กลาง 
23 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์ 1,088 กลาง 
24 ศีลาจารพิพฒัน์ 1,089 กลาง 
25 มธัยมวดันายโรง 1,111 กลาง 
26 มหรรณพาราม 1,213 กลาง 
27 ไตรมิตรวทิยาลยั 1,214 กลาง 
28 วดัราชาธิวาส 1,252 กลาง 
29 วดัอินทาราม 1,506 ใหญ่ 
30 ราชวนิิตบางแคปานข า 1,541 ใหญ่ 
31 มธัยมวดัดุสิตาราม 1,584 ใหญ่ 
32 วดัพุทธบูชา 1,587 ใหญ่ 
33 ราชนนัทาจารย ์สามเสนวทิยาลยั 2 1,625 ใหญ่ 
34 มธัยมวดัมกุฏกษตัริย ์ 1,641 ใหญ่ 
35 ทีปังกรวทิยาพฒัน์ (ทววีฒันา) ในพระราชูปถมัภฯ์ 1,744 ใหญ่ 
36 สุวรรณารามวทิยาคม 1,921 ใหญ่ 
37 อิสลามวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 1,938 ใหญ่ 
38 สตรีวดัระฆงั 1,945 ใหญ่ 
39 วดัราชบพิธ 1,966 ใหญ่ 
40 สันติราษฎร์วทิยาลยั 2,067 ใหญ่ 
41 บางมดวทิยา สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ ์ 2,103 ใหญ่ 
42 ราชวนิิต มธัยม 2,116 ใหญ่ 
43 สวนกุหลาบวทิยาลยั ธนบุรี 2,172 ใหญ่ 
44 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ 2,179 ใหญ่ 
45 เบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูถมัภ ์ 2,180 ใหญ่ 
46 ปัญญาวรคุณ 2,329 ใหญ่ 
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ท่ี โรงเรียน จ านวนนกัเรียน ขนาดโรงเรียน 
47 สตรีวดัอปัสรสวรรค ์ 2,407 ใหญ่ 
48 จนัทร์ประดิษฐารามวทิยาคม 2,410 ใหญ่ 
49 โพธิสารพิทยากร 2,474 ใหญ่ 
50 ทวธีาภิเศก 2,667 ใหญ่พิเศษ 
51 วดัราชโอรส 2,717 ใหญ่พิเศษ 
52 ชิโนรสวทิยาลยั 2,743 ใหญ่พิเศษ 
53 วดันวลนรดิศ 2,791 ใหญ่พิเศษ 
54 มธัยมวดัหนองแขม 2,850 ใหญ่พิเศษ 
55 ศึกษานารีวทิยา 2,858 ใหญ่พิเศษ 
56 บางปะกอกวทิยาคม 2,993 ใหญ่พิเศษ 
57 นวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 3,006 ใหญ่พิเศษ 
58 สามเสนวทิยาลยั 3,023 ใหญ่พิเศษ 
59 เทพศิรินทร์ 3,158 ใหญ่พิเศษ 
60 มธัยมวดัสิงห์ 3,179 ใหญ่พิเศษ 
61 ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภ ์ 3,211 ใหญ่พิเศษ 
62 สตรีวทิยา 3,217 ใหญ่พิเศษ 
63 รัตนโกสินทร์สมโภช บางขนุเทียน 3,350 ใหญ่พิเศษ 
64 ศึกษานารี 3,416 ใหญ่พิเศษ 
65 โยธินบูรณะ 3,547 ใหญ่พิเศษ 
66 สวนกุหลาบวทิยาลยั 3,566 ใหญ่พิเศษ 
67 เตรียมอุดมศึกษา 4,373 ใหญ่พิเศษ 
 
ท่ีมา : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2557 
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2.  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลและจดัการศึกษา
ใหก้บัโรงเรียนมธัยม และขนาดของโรงเรียนในสังกดัจ านวน 52 โรง ดงัน้ี 

 
จ านวนนกัเรียน นอ้ยกวา่ หรือเท่า 500 คน  ขนาด เล็ก  จ านวน    0  โรง  
จ านวนนกัเรียน ตั้งแต่      501 – 1,500 คน  ขนาด กลาง  จ านวน    5  โรง  
จ านวนนกัเรียน ตั้งแต่   1,501 – 2,500 คน  ขนาด ใหญ่   จ านวน  23  โรง 
จ านวนนกัเรียน มากกวา่            2,500 คน  ขนาด ใหญ่พิเศษ จ านวน  24  โรง 
 

ท่ี โรงเรียน จ านวนนกัเรียน ขนาดโรงเรียน 
1 พุทธจกัรวทิยา  543 กลาง 
2 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ  751 กลาง 
3 เจา้พระยาวทิยาคม  795 กลาง 
4 จนัทร์หุ่นบ าเพญ็  1098 กลาง 
5 เตรียมอุดมศึกษาสุวนิทวงศ์  1280 กลาง 
6 มธัยมวดัธาตุทอง  1613 ใหญ่ 
7 สุขมุนวพนัธ์อุปถมัภ์  1635 ใหญ่ 
8 ยานนาเวศวทิยาคม  1640 ใหญ่ 
9 กุนนทีรุทธารามวทิยาคม  1645 ใหญ่ 

10 ราชด าริ  1694 ใหญ่ 
11 ปทุมคงคา  1737 ใหญ่ 
12 ดอนเมืองจาตุรจินดา  1896 ใหญ่ 
13 มธัยมวดับึงทองหลาง  1922 ใหญ่ 
14 สีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ์)  1949 ใหญ่ 
15 ลาดปลาเคา้พิทยาคม  2008 ใหญ่ 
16 สตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ 2090 ใหญ่ 
17 ศรีพฤฒา  2097 ใหญ่ 
18 เทพลีลา  2120 ใหญ่ 
19 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  2130 ใหญ่ 
20 สตรีศรีสุริโยทยั  2135 ใหญ่ 
21 ฤทธิยะวรรณาลยั 2 2217 ใหญ่ 
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ท่ี โรงเรียน จ านวนนกัเรียน ขนาดโรงเรียน 
22 พระโขนงพิทยาลยั  2236 ใหญ่ 
23 สตรีเศรษฐบุตรบ าเพญ็  2277 ใหญ่ 
24 นนทรีวทิยา  2281 ใหญ่ 
25 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั  2292 ใหญ่ 
26 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 2301 ใหญ่ 
27 ราชวนิิตบางเขน  2328 ใหญ่ 
28 วชิรธรรมสาธิต  2469 ใหญ่ 
29  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  2504 ใหญ่พิเศษ 
30  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  2602 ใหญ่พิเศษ 
31  เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา  2663 ใหญ่พิเศษ 
32  สิริรัตนาธร  2815 ใหญ่พิเศษ 
33  มธัยมวดัหนองจอก  2825 ใหญ่พิเศษ 
34  นวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2 2852 ใหญ่พิเศษ 
35  สายน ้าผึ้ง ในพระอุปถมัภ ์ฯ  2916 ใหญ่พิเศษ 
36  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั  2971 ใหญ่พิเศษ 
37  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้  3081 ใหญ่พิเศษ 
38  สุรศกัด์ิมนตรี  3109 ใหญ่พิเศษ 
39  พรตพิทยพยตั  3113 ใหญ่พิเศษ 
40  บางกะปิ  3212 ใหญ่พิเศษ 
41  วดัสุทธิวราราม  3235 ใหญ่พิเศษ 
42  สารวทิยา  3303 ใหญ่พิเศษ 
43  เทพศิรินทร์ร่มเกลา้  3338 ใหญ่พิเศษ 
44  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้  3386 ใหญ่พิเศษ 
45  ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง  3419 ใหญ่พิเศษ 
46  เศรษฐบุตรบ าเพญ็  3539 ใหญ่พิเศษ 
47  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 4149 ใหญ่พิเศษ 
48  หอวงั  4326 ใหญ่พิเศษ 
49  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  4416 ใหญ่พิเศษ 
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ท่ี โรงเรียน จ านวนนกัเรียน ขนาดโรงเรียน 
50  ฤทธิยะวรรณาลยั  4493 ใหญ่พิเศษ 
51  เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  4584 ใหญ่พิเศษ 
52  สตรีวทิยา 2 4730 ใหญ่พิเศษ 
ท่ีมา : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2557 
 
 ขอ้มูลรายช่ือ และขนาดของโรงเรียนมธัยมสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามจ านวนนกัเรียน ปีการศึกษา 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
 

จ านวนนกัเรียน นอ้ยกวา่ หรือเท่า 500 คน  ขนาด เล็ก  จ านวน   4 โรง 
จ านวนนกัเรียน ตั้งแต่      501 – 1,500 คน  ขนาด กลาง  จ านวน 29 โรง  
จ านวนนกัเรียน ตั้งแต่   1,501 – 2,500 คน  ขนาด ใหญ่   จ านวน 44 โรง 
จ านวนนกัเรียน มากกวา่            2,500 คน  ขนาด ใหญ่พิเศษ จ านวน 42 โรง 
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ – นามสกุล     นายชชัวาล  พฤกษพ์งศพ์นัธ์  
ประวติัการศึกษา    ปี พ.ศ. 2549 

ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) สาขาพลศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ครู ปฏิบติัการ โรงเรียนวดันอ้ยนพคุณ DPU
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