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บทคัดย่อ 

งานวิจัยการส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส ารวจความคิดเห็นของครูโรงเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1 ต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
2) เสนอแนว ทางการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็น ได้แก่ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต1 จ านวน  298 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ให้การสัมภาษณ์ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 6 คน ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นครูปรากฏว่า  ระดับการปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาได้
ข้อสรุปแนว ทางในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส าคัญ  ได้แก่ ผู้บริหารควรมี
นโยบายกระตุ้นให้ครูทุกคนท าวิจัยชั้นเรียน สนับสนุนการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยให้กับครู 
สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการอ านวยความสะดวกในการท าวิจัยในชั้นเรียน สร้างความตระหนักและ
แรงจูงใจ ก ากับติดตามการด าเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 
ค าส าคัญ: แนวทางการส่งเสริม  วิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา          
 
ABSTRACT 

The objectives of the study were to 1) survey the opinions of school teachers under the 
Chanthaburi Primary Educational Service Area 1 about the promotion of classroom research of 
school administrators, 2) propose guidelines to promote classroom research to the school 
administrators. The research tools were a questionnaire for teachers and an interview form for 
administrators. The samples responding to the questionnaire were 298 elementary teachers, 
under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area 1. The interviews were 
conducted with 6 school administrators. The analysis of data from questionnaires showed that 
the overall supports and each aspect of school administrators were at a very good level. The 
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analysis of administrators’ interviews was summarized as the guidelines for the development 
of classroom research promotion comprising: Administrators 1) should have a policy to 
encourage all teachers to conduct classroom research, 2) support and enhance teachers’ 
knowledge about research methodology, 3) support resources needed to facilitate classroom 
research, 4) build awareness, motivation, monitoring the implementation of classroom 
research in a systematic and continuous manner.  
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บทน า 

กระบวนการท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นแนว 
ทางที่ช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มุ่ งผลที่เกิด
ขึ้นกับตัวผู้ เรี ยน การวิจัย ในชั้น เรียนจึ ง เป็น
กระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาการเรียนการ
สอนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งผลต่อการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน 
การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน 
และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ  ซึ่งกระบวนการท าวิจัยในชั้นเรียนเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยมีสถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
ท าการวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนอ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ ความรอบรู้ไปพร้อมกันทั้งครูและนักเรียน 
และผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ โดยการ
ส่งเสริมให้ครูสามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับการศึกษา แล้ว
น าผลวิจัยในชั้นเรียนของครูมาพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา การสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูมีความรู้ใน
ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นเรื่องส าคัญส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีนโยบายด้านการวิจัยและส่งเสริมการวิจัย 
ของหน่วยงานในสังกัด ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับสถานศึกษา  ด าเนินการส่งเสริม

การวิจัย ดังนี้ 1) บุคลากรในหน่วยงานเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ และใช้ผลการเรียนรู้เป็นเครื่องมือพัฒนา
งานในความรับผิดชอบ 2) มีผลงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับกรอบทิศทาง นโยบาย จุดเน้น ความต้องการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และน า
ผลการวิ จั ยมาแก้ปัญหาหรื อพัฒนางานทีตน
รับผิดชอบ 3) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียนสูงขึ้น 5) นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะชีวิต มี
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน , 2554) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุธาภรณ์ วรกาญจนกุล 
(2556) ว่าการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน คือ
กระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การวิจัยในชั้นเรียน
เป็นเครื่องมือในการค้นหาค าตอบให้กับครู  ด้วย
วิธีการปฏิบัติการสอน หรือเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
งานการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยครู
สามารถท าการวิจัยไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติการ
สอนประจ าวัน เพราะปัญหาที่ครูพบ   ส่วนมากจาก
การสอนในชั้นเรียน  โดยมีจุดหมายที่จะแก้ปัญหานั้น 
หรืออาจมาจากความคิดริเริ่มของครูในการที่จะ
พัฒนาปรับปรุงวิธีการสอนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น วิภารัตน์  เสนี  (2560)ได้
ท าการศึกษาการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของ
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ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 3 พบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่มีการท าวิจัย
ในชั้นเรียน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท าวิจัยในชั้นเรียนเท่าที่ควร นอกจากนี้ผู้บริหาร
สถานศึกษายังขาดการส่งเสริมท าการวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษา 
Calhoun (2013) ได้กล่าวถึงความส าคัญในการ
ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนจะช่วยปรับปรุงสภาพใน
โรงเรียน  ช่วยครูในเรื่องทักษะการแก้ปัญหากับเด็ก 
ที่มีความแตกต่างกันตามปัญหาของแต่ล่ะคน และ
ช่วยแก้ปัญหาของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียน
การสอน  
             กรณีของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบประเด็น
ส าคัญเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียนคือครูมีความ
สนใจที่จะท าการวิจัยในชั้นเรียน แต่ครูส่วนใหญ่ขาด
ความรู้ในระเบียบวิธีวิจัย  ท าให้แรงจูงใจในการ
ท างานวิจัยลดน้อยลง และด้วยภาระงานที่มีมาก  
ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้มีนโยบายให้
ความส าคัญกับการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู  ท าให้
ครูขาดความกระตือรือร้นในการท าวิจัยในชั้นเรียน   
               ความส าคัญและสภาพปัจจุบันของการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนดังกล่าวมาข้างต้น  กล่าวสรุปได้ว่า
การท าวิจัยในชั้นเรียนของครูเป็นหัวใจส าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียนให้กับครูในสถานศึกษา ผู้บริหารควรแสดง
บทบาทหรื อปฏิบัติ การ ช่ วยเหลือ เกื้ อหนุน 
สนับสนุน ให้ครูมีแรงจูงใจสามารถด าเนินการท าวิจัย
ได้ส าเร็จ  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
แนวทางการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 ซึ่งจะเป็นข้อมูลและ
แนวทางส าคัญที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นข้อมูลให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องที่จะส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้ท าการ
วิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของครูโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต 1  ต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

2. เพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย การวิจัยในครั้ง
นี้ผู้วิจัยใช้แนวทางการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2554) มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
งานวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือเก็บข้อมูลของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต 1 ประกอบด้วย 6 ด้านได้แก่ 1) ด้าน
นโยบายและแผนส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 2) ด้าน
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
เรียน 3) ด้านการจัดหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 4) ด้านการสร้าง
แรงจูงใจในการวิจัยในชั้นเรียน 5) ด้านการก ากับ
ติดตามการวิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 6) ด้าน
เผยแพร่ผลงานวิจัย  
 นอกจากนี้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จ านวน 6 คน เลือกแบบ
เจาะจงตามขนาดโรงเรียน 3 ขนาด คือขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่ ขนาดละ 2 คน เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริม
การวิจัยในชั้นเรียน 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
  1) ตัวอย่างที่ได้จากการก าหนด
ขนาดตั วอย่ า ง ได้ แก่  ครู ผู้ ส อนใน โร ง เ รี ยน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 
จ านวนทั้งสิ้น 1,308 คน    ก าหนดขนาดของตัวอย่าง
โดยใช้ตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง
ครูผู้สอนจ านวน  298 คน   
  2 )  กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ในการ
สัมภาษณ์ได้จากการก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple random sampling) จากผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 จ านวน 6 คน ตามขนาด
ของโรงเรียน 3 ขนาด เจาะจงขนาดละ 2 คน คัดเลือก
จากสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล หรือมีผลงานดีเด่นเป็น
ที่ประจักษ์ด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดยเป็นการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ด้ านการส่ งเสริ มการ
ด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งข้อเสนอแนะ และ
แนวทางในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
 3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้ง
นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ข้อมูลเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 2 
ตอนดังนี้  
  ตอนที่  1  เป็ นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ 
เพศ ประสบการณ์การท างาน ขนาดโรงเรียน มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist)   
  ตอนที่  2  เป็ นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต 1 ตามแนวทางการส่งเสริมการวิจัยของ
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน ( 2554) 
ประกอบด้วยค าถาม 6 ด้าน จ านวน 36 ข้อ ซึ่งค าถาม 
ครอบคลุมเรื่องของแนวทางการวิจัยในชั้นเรียน
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า ( Rating scale)  ก าหนดระดับความคิดเห็นเป็น 5 
ระดับ คือ ดีที่สุด ดีมาก ดีปานกลาง ดีน้อย และไม่ดี 
โดยให้น้ าหนักคะแนนการแปลผล โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ของ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2551)  และ
เครื่องมือเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ (In-depth 

Interview Question) แบบสัมภาษณ์ เป็นค าถาม
ปลายเปิดเพ่ือสอบถามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมการด าเนินงานวิจัย
ในชั้นเรียน 
 
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม   
         1. ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ และรายงาน
การวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับทฤษฎี นิยาม แนวคิด หลักการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียน  
         2. สร้างแบบสอบถาม โดยการประยุกต์ข้อ
ค าถามจากแบบสอบถามจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศ  
            1) น าแบบสอบถามที่จัดท าให้ผู้เชียวชาญ3 
คน ตรวจสอบความชัดเจนของข้อค าถาและความ
สอดคล้อง  
            2) น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบ
ของผู้ เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
ประกอบกับการปรึกษาอาจารย์  ควบคู่กับการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือพิจารณาปรับปรุงข้อ
ค าถาม แก้ไขให้เหมาะสม  
            3) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม กับกลุ่มบุคคลที่มี
ลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ได้เป็นประชากรใน
การศึกษา คือครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดจันทบุรีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 จ านวน 30 คน ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องของข้อค าถามระหว่าง 0.67-1.00 ได้
ค่าความเชื่อมั่น 0.86 แบบสอบถามอยู่ในเกณฑ์ที่
สามารถน าไปใช้จริงได้ 
ขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ (In – depth 
Interview Question) 

1)  ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย  2) 
ก าหนดหัวข้อประเด็นที่ต้องการถามให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 3) รวบรวมข้อค าถาม ที่ต้องการ
สัมภาษณ์ตามประเด็นที่ก าหนดไว้  ซึ่ งเป็นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview Question) 
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เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด พิจารณาแต่ละข้อ
ค าถามว่ามีความเป็นปรนัยหรือมีความชัดเจนทาง
ภาษา  เหมาะสมกับค าถามกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล
หรือไม่ 4) น าข้อค าถามไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ  เพ่ือตรวจสอบว่าข้อค าถามแต่ละข้อวัดได้
ตรงและครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ 5) ศึกษาและ
ปรับปรุงข้อค าถาม ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาและน าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงข้อค าถามไป
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติท่ีใช้ ได้แก่  

     1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ  

     2) การวิเคราะห์แบบสอบถามระดับ
ปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนใน 

  
สั งกั ดส านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึ กษา

ประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การ

แปลความหมายจากระดับค่าเฉลี่ย ตามระดับคะแนน 
5 ระดับคือ ดีที่สุด ดีมาก ดีปานกลาง ดีน้อย และไม่
ดี โดยให้น้ าหนักคะแนนการแปลผลคะแนนตาม
เกณฑ์ ของ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2551) 
 
ผลการวิจัย 

การส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนใน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต 1   

 
ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจ
ความคิดเห็น ของครูต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้น
เรียนของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ระดับการ
ปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จันทบุรีเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก ( = 4.34) ดังแสดงในตารางที่ 1  
  

 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 โดยภาพรวมและราย
ด้าน 

การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

 S.D. ความหมาย อันดับ 
1.  ด้านนโยบายและแผนการด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน 4.33 .47 ดีมาก 4 
2.  ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน 4.29 .49 ดีมาก 6 
3.  ด้านการจัดหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

 
4.35 

 
.38 

 
ดีมาก 

 
3 

4.  ด้านการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน 4.33 .37 ดีมาก 4 
5.  ด้านการก ากับติดตามการด าเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

 
4.39 

 
.39 

 
ดีมาก 

 
2 

6.  ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย 4.41 .45 ดีมาก 1 
รวม 4.34 .36 ดีมาก  

          
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายด้านในตารางที่ 1 มีผล
การปฏิบัติระดับดีมากทุกด้าน เมื่อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยรายด้านจากมากไปหาน้อย 1) ด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ( = 4.41)  2) ด้านการก ากับ

ติดตามการด าเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ( = 4.39) 3) ด้านการจัดหาทรัพยากร
และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน (  = 
4.35) 4) ด้านการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยใน

x



x

x

x
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ชั้นเรียน ( = 4.33) 4) ด้านนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน  ( = 4.33) และ 6) 
ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยใน
ชั้นเรียน ( = 4.29) ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ ได้ข้อสรุปแนวทางในการพัฒนาการ
ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา  
ที่ส าคัญ  ได้แก่ 1) ผู้บริหารควรมีนโยบายกระตุ้นให้
ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียน 2) สนับสนุนการ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยให้กับครู 3)
สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการอ านวยความ
สะดวกในการท าวิจัยในชั้นเรียน 4) สร้างความ
ตระหนักและแรงจู งใจ 5)  ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก 

แนวทางการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 
 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)  ข้ อมู ลจากการสั มภาษณ์ ผู้ บริ ห าร
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 6 คน  ตาม
ประเด็นค าถาม  3  ข้อ หาค่าความถ่ีของข้อมูลและ
จัดอันดับผลการวิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการวิจัยในชั้น
เรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 สรุปเป็น
ประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

1. นโยบายในการส่งเสริมการด าเนินการวิจัยในชั้น
เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สรุปออกเป็นรายด้าน 
ดังต่อไปนี้ 

  1.1 ด้านนโยบายและแผนการด าเนินงาน
วิจัยในชั้นเรียน 

  ผู้บริหารต้องก าหนดนโยบาย และ
แผนงานในการด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียนครูผู้สอน 
เช่น ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษาจะต้อง
ด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียนในทุกภาคการศึกษา และ

ถือเป็นงานประจ า โดยผู้บริหารจะต้องกระตุ้นการ
ด าเนินงานให้เกิดการพัฒนา ก ากับติดตามในการท า
วิจัยในชั้นเรียนให้มีคุณภาพ 
  1.2 ด้ านการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ

เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน 
  ผู้บริหารต้องเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในระเบียบวิธีการวิจัยให้แก่ครูผู้สอน เพ่ือ
น าความรู้มาใช้ในการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน โดย
สร้างความรู้ผ่านการสัมมนา หรือการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และสร้างความรู้ในการพัฒนาเครื่องมือ
ในการวิจัย การเก็บข้อมูลตลอดจนแนวทางสืบค้น
ที่ สามารถน ามาพัฒนาการจัดการ เรี ยนรู้ ใน
สถานศึกษา 
  1.3 ด้านการจัดหาทรัพยากรและแหล่ง

เรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน 
  ผู้บริหารต้องสนับสนุนทรัพยากร
ให้แก่ครูผู้สอนในการท าวิจัยในชั้นเรียน อาทิเช่น 
สิ่ ง อ านวยความสะดวก  งบประมาณ และ
เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้พัฒนาคุณภาพในการ
ด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน และจะต้องสร้างแหล่ง
เรียนรู้ให้มีเพียงพอในสถานศึกษาเพ่ือเป็นแหล่ง
ศึกษาข้อมูลที่ส าคัญในการพัฒนางานวิจัยในชั้น
เรียนของสถานศึกษา 
  1.4 ด้านการก ากับติดตามการด าเนินงาน

วิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  ผู้บริหารต้องก ากับติดตามการ
ด าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการ
ก าหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การ
ด าเนินงานวิจัย การเก็บข้อมูลในการวิจัย การ
แก้ปัญหาที่ค้นพบจากงานวิจัย เครื่องมือ และ
นวัตกรรมที่น ามาใช้การวิจัย สรุปผลงานวิจัย โดย
อาจน าไปต่อยอดและพัฒนาในการแก้ปัญหาอ่ืน ๆ 
ต่อไปในอนาคต 
  1.5 ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  ผู้บริหารต้องสนับสนุนการเผย 
แพร่ผลงานวิจัยโดยอาจจะผ่านสื่อออนไลน์เพ่ือเป็น
เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและอาจน าวิธีการ 
หรือนวัตกรรมไปปรับใช้ในสถานศึกษาแห่งอ่ืน ๆ  

x

x

x
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และช่วยสร้างความภูมิใจให้แก่ตัวผู้ท าวิจัยอีกด้วย 
และผู้บริหารจะต้องหาโอกาสให้ผู้ท าวิจัยมีโอกาส
ได้เสนอผลงานวิจัยของตนเอง  
2. แนวทางปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน 
  2.1 ผู้บริหารต้องสร้างแรงจูงใจในการท า

วิจั ยในชั้ นเรี ยนให้ เกิดขึ้ นแก่ครู ผู้ สอนใน
สถานศึกษา  

  2.2 ผู้บริหารต้องด าเนินงานก ากับติดตาม
การด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 2.3 ผู้บริหารต้องสนับสนุนทรัพยากรที่
จ าเป็นในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ในการด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมที่น ามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ 
จากการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 2.4 ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้เกิดการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิธีการแก้ปัญหา ผล
ความส าเร็จเพื่อเป็นทางในการปฏิบัติ เผยแพร่แก่ผู้
ที่สนใจ และน าไปปรับใช้กับสถานศึกษาอ่ืน ๆต่อไป    
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน
ของสถานศึกษา 
 3.1 ผู้บริหารควรจัดการอบรมด้านการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การด าเนินงานวิจัยให้แก่ครูผู้สอน  
 3.2 ผู้บริหารต้องก าหนดการด าเนิน
งานวิจัยในชั้นเรียนให้อยู่ในแผนการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา   
 3.3 ควรมีการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ในการท าวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 1 มีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้  
 

ส่วนที่ 1 การปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 ตามความเห็น
ของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ด้านการก ากับติดตามการด าเนินงาน
วิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้านการจัดหา
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้น
เรียน  ด้านการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยในชั้น
เรียน ด้านนโยบายและแผนการด าเนินงานวิจัยในชั้น
เรียน และด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานวิจัยในชั้นเรียน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิภารัตน์ เสนี (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 
3 ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้น
เรียนของผู้ บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิมล สิทธิ
มงคล (2561) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทการส่งเสริมการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษา นครราชสีมา เขต7 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการ
ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
ส่วนที่ 2 แนวทางการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1  
 1. ผู้บริหารจะต้องสร้างแรงจูงใจในการท า
วิจัยในชั้นเรียนให้เกิดขึ้นแก่ครูผู้สอนในสถาน ศึกษา  
 2. ผู้บริหารจะต้องด าเนินงานก ากับติดตาม
การด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 3. ผู้บริหารต้องสนับสนุนทรัพยากรที่
จ าเป็นในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ในการด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนการสร้าง
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นวัตกรรมที่ท ามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ 
จากการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 4. ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่
ผลงานวิ จั ยในชั้ นเรี ยน วิ ธีการแก้ปัญหา ผล
ความส าเร็จเพื่อเป็นทางในการปฏิบัติ เผยแพร่แก่ผู้
ที่สนใจและน าไปปรับใช้กับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. ผู้บริหารจะต้องสร้างแรงจูงใจในการท า
วิจัยในชั้นเรียนให้เกิดข้ึนแก่ครูผู้สอนในสถานศึกษา  
 2. ผู้บริหารจะด าเนินงานก ากับติดตาม
การด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 3. ผู้บริหารต้องสนับสนุนทรัพยากรที่
จ า เป็นในการท าวิจัยในชั้นเรียนเ พ่ือส่ง เสริม
คุณภาพในการด า เนิ น งานวิ จั ย ในชั้ น เ รี ยน 
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ท ามาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ต่าง ๆ จากการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 4. ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิธีการแก้ปัญหา ผล

ความส าเร็จเพื่อเป็นทางในการปฏิบัติ เผยแพร่แก่ผู้
ที่สนใจ และน าไปปรับใช้กับสถานศึกษาอ่ืนๆ 
ต่อไป 
 5. ผู้บริหารควรจัดการอบรมด้านการวิจัย
ในชั้นเรียนเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานวิจัยให้แก่ครูผู้สอน  
 6. ผู้บริหารจะต้องก าหนดการด าเนิน
งานวิจัยในชั้นเรียนให้อยู่ในแผนการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา  
 7. ควรมีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ ในการท าวิจั ย ในชั้ น เรียนของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา  

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
งานวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
2.  ควรศึกษารูปแบบการพัฒนางานวิจัยในชั้น
เรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดต่าง ๆ 
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