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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาและ
เพ่ือเสนอแนวทางในการวางแผนการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
ประชากรคือ ครูในโรงเรียนอ าเภอแจ้ห่ม จ านวน 34 โรงเรียน ปีการศึกษา 2556 จ านวน 173 คนและการ
สัมภาษณ์ใช้กลุ่มตัวอย่างครูในโรงเรียนอ าเภอแจ้ห่ม จ านวน 7 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบบันทึกการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาสรุปประเด็นเสนอผลเป็นการบรรยาย  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้น
เรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง พบว่า โดยรวมมีการส่งเสริมมาก เรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ค่าเฉลี่ยมากเป็นล าดับแรกคือ ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่ง
การงานของครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะการวิจัยในชั้นเรียน ด้าน
การส่งเสริมการจูงใจการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้การวิจัยในชั้นเรียน และล าดับสุดท้ายคือ 
ด้านการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งมีการส่งเสริม  
ปานกลาง ตามล าดับ และผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนวทางการวางแผนการท าวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้ ด้านการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแน่งการงานของครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน ควรมีการก าหนดให้การท าวิจัยในชั้นเรียนเป็น  
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ส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบและน าผลงานวิจัยส่งเป็นผลงานทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมให้มี
ความรู้และทักษะการวิจัยในชั้นเรียน ควรส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้น
เรียน เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มสาระมาให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษา ด้านการส่งเสริม
แรงจูงใจการวิจัยในชั้นเรียน ควรส่งเสริมโดยการให้ก าลังใจ ยกย่องชมเชยในผลงานวิจัย  ด้านการส่งเสริมแหล่ง
การเรียนรู้การวิจัยในชั้นเรียน ควรจัดหาหนังสือ เอกสารด้านการวิจัยในชั้นเรียนมาบริการแก่ครู ด้านการสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกการวิจัยในชั้นเรียน  ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนให้เพียงพอแก่คณะครู ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของครูผู้ท าวิจัยในชั้น
เรียน ควรมีการก าหนดให้การท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบและน าผลงานวิจัย
ส่งเป็นผลงานทางวิชาการ  และผู้ให้สัมภาษณ์ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ิมเติม ดัง นี้  
การส่งเสริมบุคลากรในการท าวิจัยในชั้นเรียน ควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือศึกษานิเทศก์มาให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษา
แก่ครูอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารควรมีการบริหาร
งบประมาณให้เหมาะสมกับงานวิจัยของครูแต่ละคน ทั้งนี้อาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใน
ท้องถิ่น  การส่งเสริมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวกในการท าวิจัยชั้นเรียน ควรมีการจัดระบบติดตั้ง
ระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง เพ่ือให้สืบค้นข้อมูลความรู้ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น การบริหารงานการท าวิจัย
ชั้นเรียน ผู้บริหารและคณะครูควรมีการวางแผนก าหนดนโยบายร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 
ค าส าคัญ 
 การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา   
 
Abstract 
 This research aimed to investigate the school principal's classroom action research 
promotion and to suggest some guidelines for planning to encourage the school teacher’s 
classroom action research in schools, Chae Hom District, Lampang Province. The population 
used was 173 school teachers in         Chae  Hom District, Lampang Province  of 34 schools in 
the academic year 2013. The interview used the sample of 7 school teachers in Chae Hom 
District, Lampang Province  by a specific selection.  The tools used in this study were 
questionnaires concerning the school principal's classroom action research promotion.  The data  
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were analyzed through percentage, frequency and standard deviation.  The interview forms 
were analyzed by analyzing contents, summarizing issues and presenting in form of  a 
description. The results were summarized as follows.  According to the school principal's 
classroom action research promotion in Schools, Chae Hom District, Lampang province, it was 
found that the overall promotion was at high level based on the ranks of mean.  The first place 
was progress encouragement concerning job position of teachers doing classroom action 
researches. The followings were knowledge and skills promotion for doing classroom action 
researches, motivation for classroom action research enhancement and learning sources for 
classroom action research promotion. The last place including budget, supplies and facility 
support for classroom action researches was at moderate level. The respondents 
recommended some guidelines for planning to do classroom action researches as follows. 
Related to the personnel’s classroom action research encouragement, specialists or supervisors 
should be provided to give advices and to be advisors of the teachers continuously. According 
to knowledge and skills promotion for doing classroom action researches, the teachers should 
be encouraged to attend workshops for classroom action research. The guest speakers who 
were expert at each field of studies should be invited to give advices and be advisors for 
classroom action research.  Regarding the motivation for classroom action research support, the 
teachers should be reinforced and praised for their researches.  Related to the learning sources 
for classroom action research encouragement, books and documents concerning classroom 
action researches should be provided to the teachers.  According to the budget, supplies and 
facility support for classroom action researches, the budget should be allocated adequately for 
the teachers.  Regarding the progress encouragement concerning job position of teachers doing 
classroom action researches, classroom action researches should be used as a part of 
considering the teacher’s merit and the teachers should hand in their researches as their 
academic workings.  The interviewees added some guidelines concerning classroom action 
research enhancement as follows.  Related to the personnel’s classroom action research 
encouragement, specialists or supervisors should be provided to give advices and to be advisors 
of the teachers continuously. According to the budget support for classroom action researches,  
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the administrators should manage the budget for each teacher’s research appropriately. Maybe 
the budget would be supported by local agencies. Regarding materials, equipment and facilities 
for doing classroom researches, the high speed internet system should be installed  in order 
that  data and knowledge searching could be more convenient as well as faster.  Related to the 
classroom action research management, the administrators and the teachers should plan and 
set policies concerning the learner’s development in order that the learners were able to learn 
and obtain the most benefits from the classroom action research process.  
 
Keywords 
 Classroom Action Research Promotion,  Administrators. 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เป็นกฎหมายแม่บทของการศึกษาไทยได้ให้
ความส าคัญกับการวิจัยและก าหนดไว้หลายมาตราที่ชี้ให้เห็นว่า การวิจัยเป็นกระบวนการที่ควบคู่ไปกับ
กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการท างานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากล่าวคือ มาตรา 24 (5) ระบุว่า 
“ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอน
และผู้ เ รียนอาจเรียนรู้ ไปพร้อมกันจากสื่ อการ เรียนการสอนและแหล่ งวิทยาการประเภท ต่ าง ๆ ” 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 12) 

การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคน การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตรตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 นั้น ครูต้องตระหนักและพัฒนา
ตนเองด้วยการคิดค้นหาแนวทางใหม่ ๆ ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ ซึ่งในเรื่องนี้  
รุ่ง แก้วแดง ได้กล่าวว่า บทบาทใหม่ที่ส าคัญมากอีกประการหนึ่ง ซึ่งไม่มีต าราไหนในโลกก าหนดไว้คือ มาตรา 30 
ซึ่งก าหนดไว้ชัดเจนว่า สถานศึกษาต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้สอน
สามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545, 27) 
 ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544, 1) กล่าวถึง ครูกับการวิจัยในชั้นเรียนว่า 
หัวใจส าคัญของการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน คือครูต้องปฏิบัติงานในบทบาทของตนเอง ด าเนินการทุกวิถีทาง  
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เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อันจะน าไปสู่การพัฒนานักเรียนเป็นเยาวชน พลเมืองที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขต้องปรับเปลี่ยน พฤติกรรม การจัดการเรียนรู้ของตนเองตามความเชื่อที่ว่า “นักเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้” ดังนั้น กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนครูต้องตระหนัก
และคิดทบทวนถึงธรรมชาติของนักเรียนว่านักเรียนทุกคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ความส าคัญในเรื่องนี้ ทั้งนี้ 
สุวิมล ว่องวาณิช (2555, 3) มีความเห็นว่า การท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งที่ครูใช้ในการ
ประเมินการท างานของตน และเป็นกระบวนการสืบเสาะค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
สอน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกระบวนการที่ต้องมีการด าเนินงาน
อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตการปฏิบัติจริงของครู  
 ส าหรับ ทัศนีย์ ชาติไทย (2554, 147-148) กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปมากใน 
ยุคโลกาภิวัตน์ หลายสิ่งหลายอย่างปรับเปลี่ยนไปเพ่ือทันต่อความเจริญในด้านต่าง ๆ การจัดการศึกษาส าหรับ
เยาวชนของไทย จึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีรัฐบาลได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและ กลยุทธ์ใน
การจัดการศึกษาโดยการปฏิรูปการเรียนรู้ให้นักเรียน ครูผู้สอนและผู้บริหารมีบทบาทในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาข้อค้นพบและพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นระบบดียิ่งขึ้น ซึ่งในอดีตนักเรียน  มีหน้าที่รับความรู้จากสิ่งที่ครู
น ามาให้ ครูผู้สอนมีหน้าที่สอนและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามจ าเป็น การวิจัยในชั้นเรียนเกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิรูปการ
เรียนรู้ ในปีพุทธศักราช 2542 การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้
กล่าวถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด  4  แนวการจัดการศึกษาและหมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา โดยมีนัยที่แสดงให้เห็นว่าผู้สอนต้องวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน และผู้บริหารสถานศึกษาต้องวิจัยเพ่ือ
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 47 
ระบุว่าให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย
ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 49 วรรคหลังระบุว่า ให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการ
ประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน (กระทรวงศึกษาธิการ , หน้า 23) ทั้งนี้สืบเนื่องจากระบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา มีเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ 6 ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ระบุให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ข้อ 8 ให้ครูมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าผลที่ได้ไป
ใช้พัฒนาผู้เรียน (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2555, 59)  
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จากข้อก าหนดนี้ท าให้ในปัจจุบันหน่วยงานทางการศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน โดยมี
การจัดฝึกอบรมให้กับครูผู้สอนเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียนโดยเฉพาะในระดับสถานศึกษา แต่การพัฒนาสื่อและ
กระบวนการเรียนรู้โดยการท าวิจัยในชั้นเรียนมีปรากฏอยู่น้อย ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการที่ครูไม่ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังจากสถานศึกษาหรือผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพราะครูผู้สอนยังประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการท าวิจัยในชั้นเรียน ขาดแรงจูงใจ มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมาก ขาด
เอกสาร ต าราที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าขาดการสนับสนุนในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ท าให้ส่งผลถึงการท าวิจัย 
ส่วนใหญ่จะเป็นการท าเพ่ือขอเลื่อนต าแหน่งวิทยฐานะ 
 ส าหรับการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูในอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ยังมีการท าวิจัยในชั้นเรียนค่อนข้าง
น้อย ดังที่ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) , (2556, 7-9) ได้รายงาน
ผลการประเมินรอบสาม พ.ศ. 2554 - 2558 ของโรงเรียนหลายแห่งในอ าเภอแจ้ห่ม ในบทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
พบว่า ผลการประเมินได้กล่าวถึงจุดที่ควรพัฒนาคือ ครูผู้สอนบางส่วนยังไม่ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ขาดการน าผลการประเมิน มาใช้ในการปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอน ไม่ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหา ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าครูผู้สอนควรพัฒนาตนเองด้านเทคนิค
การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระท่ีตนเองไม่ถนัด โดยศึกษาหาความรู้จากผลงานวิจัย เอกสาร ต ารา หรือแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาสื่อหรือวิธีสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติทางการเรียนรู้
ของผู้เรียน ตลอดจนสถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมครูผู้สอนให้มีการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูมีการผลิตสื่อ ท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้ ของผู้เรียนเป็นรายกรณี มี
การท าวิจัยในชั้นเรียนที่น าเอาปัญหาจากบันทึกผลหลังการสอนมาท าวิจัย แล้วต่อยอดน าผลการวิจัยไปสร้างสื่อ
นวัตกรรมในรูปแบบฝึกทักษะสื่อมัลติมีเดียใช้สอนนักเรียน การที่ครูปฏิบัติได้เช่นนี้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรง
ประเด็น และเป็นการแสดงให้เห็นความส าคัญของกระบวนการวิจัยในทางปฏิบัติที่มีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในโรงเรียนอ าเภอแจ้ห่ม มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการท าวิจัย
ในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการท า
วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาการของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
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 2. เพ่ือเสนอแนวทางในการวางแผนการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูในอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ล าปาง 
 
วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
 1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครูในโรงเรียนอ าเภอแจ้ห่ม จั งหวัดล าปาง 

จ านวน 34 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2556 จ านวน 173 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ จ านวน 7 คน เลือกมาจากประชากรโดยวิธีการเลือก

แบบเจาะจง ได้แก่ ครูฝ่ายวิชาการจาก 7 กลุ่มเครือข่ายในอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ในปีการศึกษา 2556   
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 แบบสอบถามการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนอ าเภอแจ้ห่ม 

จังหวัดล าปาง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอน
ที่ 2 การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมให้มีความรู้และ
ทักษะการวิจัยในชั้นเรียน  ด้านการส่งเสริมด้านการจูงใจการวิจัยใน ชั้นเรียน  ด้านการส่งเสริมด้านแหล่งการ
เรียนรู้การวิจัยในชั้นเรียน  ด้านการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกการวิจัยในชั้น
เรียน  การส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
   การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยาและครู
โรงเรียนนายางวิทยา อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง รวมจ านวน 30 คน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค โดยมีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ .96 
  2.2 การสัมภาษณ์ 
   การสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากครูฝ่ายวิชาการจ านวน 7 คน จาก 7 กลุ่ม
เครือข่ายในโรงเรียนอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง โดยก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์ตามหลักการบริหารด้วย 4  M 
ดังนี้ (1) ด้านการส่งเสริมบุคลากรในการท าวิจัยในชั้นเรียน (2) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการท า
วิจัยชั้นเรียน (3) ด้านการส่งเสริมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวกในการท าวิจัยชั้นเรียน (4) ด้านการ
บริหารงานการท าวิจัยชั้นเรียน 
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   การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบประเด็นค าถามให้ตรงเนื้อหาที่
ต้องการศึกษาและให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมในการใช้ภาษาของข้อ
ค าถาม 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้รับ
แบบสอบถามคืนจ านวน 165 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.33 แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทุกฉบับและน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
  3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์เพ่ือหาข้อเสนอแนว
ทางการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง จ านวน 7 คน    โดยผู้วิจัยท า
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในส่วนของ
แบบสอบถามปลายเปิด สรุปประเด็น หาความถี่  
  4.2 การสัมภาษณ์ วิเคราะห์เนื้อหาโดยสรุปประเด็นความเห็นที่สอดคล้องกัน เสนอผลเป็น     การ
บรรยาย 
 
ผลการวิจัย 

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 65.45 ส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 83.48 ประสบการณ์ท างานของครูส่วนใหญ่ พบว่า 
มากกว่า 20 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 กลุ่มสาระวิชาที่สอนส่วนใหญ่ พบว่า สอนภาษาไทย จ านวน 
53 คน คิดเป็นร้อยละ 32.12  ระดับชั้นที่สอนส่วนใหญ่ พบว่า สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.82 ประสบการณ์การอบรมการท าวิจัยในชั้นเรียนส่วนใหญ่ พบว่าเคยอบรม จ านวน 159 คน 
คิดเป็นร้อยละ 96.36 และจ านวนผลงานวิจัยในชั้นเรียนส่วนใหญ่ พบว่า มีมากกว่า 2 เรื่อง จ านวน 86 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.10  
 2. การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง เขต 3 อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
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ตารางท่ี 1  การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

ที ่ รายการ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน     แปลผล 

(n=165) 

1 ด้านการส่งเสริมความกา้วหน้าในต าแหน่งการงานของครูผู้ท าวิจยัในช้ันเรียน 3.74 0.74 มาก 

 1.1 สนับสนุนให้ครูเผยแพร่ผลงานวิจัยในช้ันเรียนระดับโรงเรียน ระดับเขต
พื้นที่ ฯลฯ 

4.01 0.73 มาก 

  1.2 น าผลการวิจยัมาเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาความดีความชอบ 3.4 1.11 ปานกลาง 

2 ด้านการส่งเสริมให้มีความรู้และทกัษะการวิจัยในช้ันเรียน 3.7 0.74 มาก 

 2.1 สนับสนุนให้ครผูู้ท าวิจัยในช้ันเรียนได้เข้ารับการอบรม 4.09 0.8 มาก 

 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการท าวิจยัในช้ัน
เรียน 

3.46 1.05 ปานกลาง 

  2.3 จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครูในเรื่องการท าวิจยัในช้ัน
เรียน 

3.37 1.04 ปานกลาง 

3 ด้านการส่งเสริมแรงจูงใจการวิจยัในช้ันเรียน 3.73 0.73 มาก 

 3.1 ส่งเสริมเจตคติที่ดีในการท าวิจัยในช้ันเรียน 3.87 0.76 มาก 

  3.2 ให้เกียรติบัตร หรือรางวัลแก่ครูผู้ท าวิจัย 3.23 1.24 ปานกลาง 

4 ด้านการส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้การวิจัยในช้ันเรียน 3.65 0.77 มาก 

 4.1 การส่งเสรมิให้ครูศึกษาค้นควา้ทางระบบอินเทอร์เนต็ 4.08 0.82 มาก 

 4.2 การจดัหางานวิจัยในช้ันเรียนมาเผยแพร่และเป็นแบบอยา่งแก่ครู 3.48 1.04 ปานกลาง 

  4.3 การจดัหาหนังสือต ารา เอกสาร และวารสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท าวิจัยในช้ันเรียน 

3.41 1.08 ปานกลาง 

5 ด้านการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกวิจัยใน
ช้ันเรียน 

3.3 1.05 ปานกลาง 

  5.1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ กระดาษ เพื่อใช้ในการวิจัยในช้ัน
เรียน 

3.58 1.07 มาก 

 5.2 จัดหาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมลูให้ครูในการท าวิจยัในช้ันเรียน 3.19 1.16 ปานกลาง 

 5.3 จัดหาแหล่งทุนอื่นเพื่อสนับสนุนในการท าวิจัยในช้ันเรียน 3.19 1.18 ปานกลาง 

  เฉลี่ยรวม 3.62 0.8 มาก 
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  จากตารางที่ 1 การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนอ าเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดล าปาง โดยภาพรวมพบว่า ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนมาก ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละด้าน
ดังนี้ 
  ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน พบว่า มีการส่งเสริมมาก
เป็นล าดับแรก โดยรวมมีการส่งเสริมมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการส่งเสริมมาก คือ การสนับสนุน
ให้ครูเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ฯลฯ  
  ด้านการส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า โดยรวมมีการส่งเสริมมาก  ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการส่งเสริมมาก คือ การสนับสนุนให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนได้เข้ารับการอบรม    
  ด้านการส่งเสริมแรงจูงใจการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า โดยรวมมีการส่งเสริมมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
มีการส่งเสริมมาก คือ การส่งเสริมเจตคติท่ีดีในการท าวิจัยในชั้นเรียน  
  ด้านการส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้การวิจัยในชั้นเรียน พบว่า โดยรวมมีการส่งเสริมมาก โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการส่งเสริมมาก คือ การส่งเสริมให้ครูศึกษาค้นคว้าทางระบบอินเทอร์เน็ต  
  ด้านการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกวิจัยในชั้นเรียน มีการส่งเสริม
น้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ  พบว่า โดยรวมมีการส่งเสริมปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการส่งเสริมมาก คือ การจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ กระดาษ เพ่ือใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน 

3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการวางแผนการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูในอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ล าปาง มีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 
  ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน ปัญหาที่พบคือ ครูท า
วิจัยในชั้นเรียนแล้วไม่มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ (12) ผู้บริหารไม่ส่งเสริมคณะครูให้ท าวิจัยในชั้นเรียน 
ครูเกิดความเฉื่อยชาและไม่เกิดการพัฒนา (8) ครูไม่เห็นความส าคัญ เนื่องจากท าวิจัยในชั้นเรียนแล้วไม่มีผลต่อ
ความก้าวหน้าต่อต าแหน่งหน้าที่การงาน (7) โดยเสนอแนะแนวทางในการวางแผนการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้น
เรียน คือ ควรมีการก าหนดให้การท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบ (12) ควร
ส่งเสริมให้ครูน าผลงานการวิจัยส่งเป็นผลงานทางวิชาการ (6)  
  ด้านการส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะการวิจัยในชั้นเรียน ปัญหาที่พบคือ ครูไม่มีความรู้และ ความ
เข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน (14) ครูไม่มีเวลา เนื่องจากมีภาระงานสอนมาก (9) ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญ 
ตลอดจนขาดความรู้ในเรื่องวิจัยในชั้นเรียน จึงไม่สามารถแนะน าครูได้ (6) และขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจาก
ผู้บริหาร (4) โดยเสนอแนะแนวทางในการวางแผนการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน คือ ควรส่งเสริมให้ครูเข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน (15) ควรเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มสาระ
มาให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยง (13) ควรมีการสนับสนุน ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง (4)   
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  ด้านการส่งเสริมแรงจูงใจการวิจัยในชั้นเรียน ปัญหาที่พบคือ ผู้บริหารไม่สร้างแรงจูงใจให้กับครูในการ
ท าวิจัยในชั้นเรียน (12) ครูขาดแรงจูงใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน จึงไม่กระตือรือร้น (10) ครูขาดขวัญและก าลังใจ 
(5) โดยเสนอแนะแนวทางในการวางแผนการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน คือ ควรมีการให้ก าลังใจยกย่องชมเชย
ในผลงานวิจัย (10) มีการส่งเสริมทางบวก เช่น ให้เกียรติบัตรให้รางวัล (8) จัดเวทีสนทนา จัดประกวดและน าเสนอ
เผยแพร่ผลงานวิจัย (4)  
  ด้านการส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้การวิจัยในชั้นเรียน ปัญหาที่พบคือ ขาดแหล่งเรียนรู้ในด้านการท า
วิจัยในชั้นเรียน (18) ขาดเอกสาร ต ารา หนังสือ สื่อ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าท าวิจัย (7) แหล่งค้นคว้าทางระบบ
อินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้าและไม่เพียงพอ (4) ไม่มีตัวอย่างการท าวิจัยในชั้นเรียน (4)โดยเสนอแนะแนวทางในการวาง
แผนการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน คือ ควรจัดหาหนังสือ เอกสารด้านการวิจัยในชั้นเรียนบริการแก่ครู (17) 
ควรจัดบริการห้องสมุดประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่ เพ่ือการค้นคว้าท าวิจัย (10) ควรจัดหาสื่อ ติดตั้งระบบ
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน (9) ควรจัดหาตัวอย่างงานวิจัยใน   ชั้นเรียนมาบริการ
แก่ครู (8)   
  ด้านการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกวิจัยในชั้นเรียน ปัญหาที่พบคือ 
ขาดการจัดสรรงบประมาณเพ่ือท างานวิจัย (14) มีการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์  สิ่งอ านวยความสะดวก
ในการท าวิจัยในชั้นเรียนน้อย (11) ผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญและขาดการสนับสนุน (5) งบประมาณของโรงเรียน
มีจ ากัด (5) โดยเสนอแนะแนวทางในการวางแผน การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน คือ ควรจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ (20) จัดตั้งงบประมาณในการท าวิจัยไว้ในแผนปฏิบัติ
การให้ชัดเจน (5) ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานภายนอก (5) 
 

4. ผลลการสัมภาษณ์   
 ผู้ให้สัมภาษณ์ได้เสนอแนวทางในการวางแผนการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ิมเติม ดังนี้ การ

ส่งเสริมบุคลากรในการท าวิจัยในชั้นเรียน ควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือศึกษานิเทศก์มาให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่
ครูอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยชั้นเรียน ผู้บริหารควรมีการบริหารงบประมาณให้
เหมาะสมกับงานวิจัยของครูแต่ละคน ทั้งนี้อาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานในท้องถิ่น การ
ส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวกในการท าวิจัยชั้นเรียน ควรมีการจัดระบบติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
ที่มีความเร็วสูง เพ่ือให้สืบค้นข้อมูลความรู้ได้สะดวกและรวดเร็ว การบริหารงานการท าวิจัยชั้นเรียน ผู้บริหารและ
คณะครูควรมีการวางแผนก าหนดนโยบายร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  



วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558 

 

[240] 
 

 
 
อภิปรายผล  
 1. ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน พบว่า มีการส่งเสริมมาก
มากกว่าด้านอ่ืน ๆ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการส่งเสริมมาก คือ การสนับสนุนให้ครูเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ฯลฯ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการท าวิจัยในชั้นเรียนของ
ครู รวมทั้งกระตุ้นสนับสนุนให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนตลอดจนให้เกียรติและยกย่องครูที่มีความรู้ความสามารถด้าน
การท าวิจัยในชั้นเรียน ท าให้ครูมีก าลังใจ มีความภาคภูมิใจที่ได้เผยแพร่ผลการวิจัยของตนเอง ดังที่ สมลักษณ์ 
สุเมธ (2549, 134) ได้กล่าวว่า การให้เวลาในการท างาน ความเอาใจใส่และห่วงใยสอบถามความก้าวหน้า การยก
ย่องชมเชยผู้ที่ปฏิบัติงานได้ผลดี การให้โอกาสไปเผยแพร่ผลงานแก่ผู้อื่น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นขวัญและก าลังใจในการ
ท างานของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งตรงกับ ราตรี ศรีไพวรรณ (2549 , 105) ได้กล่าวว่า การให้โอกาสครูในการ
น าเสนอผลงานและการฟัง  การน าเสนอผลงาน จะช่วยให้เกิดแนวคิดในการน าไปประยุกต์ใช้ได้ ยิ่งฟังมาก
แลกเปลี่ยนแนวคิดที่หลากหลายก็จะเกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ธีระ รุญเจริญ (2553 , 377) ได้
กล่าวถึง ผู้บริหารโรงเรียนว่าควรมีบทบาทเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยสร้างบรรยากาศการวิจัยในโรงเรียน
โดยจัดนิทรรศการและเผยแพร่งานวิจัยของครูและนักเรียน ทั้งนี้การเผยแพร่ผลงานเป็นสิ่งที่จะท าให้ครูมีก าลังใจ 
ภูมิใจในผลงานตลอดจนสามารถน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการเผยแพร่ผลงานมาปรับปรุงเพ่ือท าวิจัยชั้นเรียนใน
ครั้งต่อไป 
 2. ด้านการส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า มีการส่งเสริมมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด มีการส่งเสริมมาก คือ การสนับสนุนให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนได้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าทาง
หน่วยงานต้นสังกัดมีการจัดอบรมการวิจัยในชั้นเรียน และผู้บริหารอนุญาตให้ครูเข้าร่วมการอบรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการท าวิจัยในชั้นเรียนกับหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ครูผู้สอน
เกิดการตื่นตัวเพ่ือพัฒนาตนเอง มุ่งมั่นแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน ดังที่ มนัส  ไชยศักดิ์ (2544 , 56) ได้กล่าวว่า 
แนวทางด าเนินการส าคัญที่ผู้บริหารจะส่งเสริมให้ครูผู้สอนเกิดการตื่นตัวเพ่ือพัฒนาตนเอง มุ่งมั่นแก้ปัญหาพัฒนา
ผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาจะพัฒนาครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนให้ประสบผลส าเร็จคือ มีการประชุมชี้แจงครูใน
เรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน ประสานงานกับวิทยากรเพื่อให้ความรู้  มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครูทราบถึงวิธีการวิจัย เห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียนที่มีต่อการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งตรงกับแนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ (2553 , 377) ได้กล่าวถึง ผู้บริหาร
โรงเรียนว่าควรมีบทบาทเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยส่งบุคลากรไปร่วมศึกษาอบรมและกิจกรรมการวิจัย
เท่าที่โอกาสอ านวยและให้น ามาเสนอเผยแพร่แก่บุคลากรอ่ืน เช่นเดียวกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2544, 16) ได้กล่าวว่า กิจกรรมที่ผู้บริหารจะด าเนินการสนับสนุนครูนักวิจัยได้ คือ จัดสรรโอกาสเรื่อง  
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การอบรม การพัฒนาตนเองในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งนี้หากครูได้รับการส่งเสริมโดยการเข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนจะช่วยให้ครูมีความเข้าใจและเกิดทักษะ ตลอดจนเห็นความส าคัญและใช้การ
วิจัยในชั้นเรียนแก้ปัญหาผู้เรียนได้ 
 3. ด้านการส่งเสริมแรงจูงใจการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า มีการส่งเสริมมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการ
ส่งเสริมมาก คือ การส่งเสริมเจตคติที่ดีในการท าวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญที่
กระตุ้นผลักดันให้ครูมีก าลังใจ มีความกระตือรือร้นในการท าวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น เจตคติเป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญในการท างาน หากมีเจตคติที่ดีย่อมส่งผลต่อการท าวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเต็มความสามารถและน าไปปรับ
ใช้ได้จริง ซึ่งตรงกับ นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2545, 15) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรมีส่วนช่วยสนับสนุนสร้าง
แรงจูงใจให้ครูได้ท าวิจัยในชั้นเรียน โดยการเสริมแรงให้รางวัล ให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศุภชัย เพลิดพราว (2554 , 71) ได้ศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจและเจตคติของครูที่มีต่อ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย พบว่า ครูมี เจตคติต่อ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับเรื่องส ารวจและวิเคราะห์สร้างนวัตกรรม พัฒนานวัตกรรมและน านวัตกรรมไป
ใช้ ดังนั้นการที่ครูมีเจตคติที่ดีท าให้ครูเกิดแรงเสริม  ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยส่งผลให้ครูสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนจน
ประสบผลส าเร็จได้ 
 4. ด้านการส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้การวิจัยในชั้นเรียน พบว่า มีการส่งเสริมมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มี
การส่งเสริมมาก คือ การส่งเสริมให้ครูศึกษาค้นคว้าทางระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในยุคปัจจุบัน
อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ครูสามารถใช้สืบค้นหาความรู้ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ไกล ๆ ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ช่วยให้ครูได้พัฒนาตนเองทันต่อการเปลี่ยนแปลง หากครูได้รับการสนับสนุนก็ท าให้ครูมีความกระตือรือร้น 
รวมทั้งมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ครูก็ท าวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ดังที่ ทิศนา แขมมณี 
(2548, 101) ได้กล่าวว่า โรงเรียน / สถานศึกษาโดยผู้บริหารควรจัดแหล่งเรียนรู้ให้ครูได้ศึกษา โดยอาจสืบค้นจาก 
Website ต่าง ๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภา ฟ้าเกียรติ์ (2548 , 63) ได้วิจัยเรื่อง 
แนวทางส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ด้าน
ทรัพยากรทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมมากเป็นอันดับแรกคือ จัดเตรียมระบบอินเทอร์เน็ตบริการ เพ่ือใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์เกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่าการสืบค้นข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ครูสามารถค้นคว้าข้อมูลและมีแหล่งอ้างอิงในการ
ท าวิจัยได้สะดวกรวดเร็วในเวลาอันสั้น 
 5. ด้านการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกวิจัยในชั้นเรียน พบว่า มีการ
ส่งเสริมปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการส่งเสริมมาก คือ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ กระดาษ  
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เพ่ือใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนแก่ครู แต่การจัดสรรงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าวิจัยในชั้นเรียนอาจยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากมีงบประมาณที่จ ากัดต้องจัดสรรไปบริหารในโครงการ  อ่ืน ๆ ของโรงเรียน ดังที่ ภารดี  
อนันต์นาวี (2552, 313) ที่ได้กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมสนับสนุน ด้านวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากรและบริหารทั่วไป โดยแนวทางการปฏิบัติ คือ จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุน
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทุกด้าน ซึ่งตรงกับ กานดา พูลลาภทวี และ วรรณ์ดี แสงประทีปทอง (2545 , 
111-112) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้ครูทุกคนในโรงเรียนท าวิจัยในชั้นเรียน 
แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูให้ประสบผลส าเร็จ มีดังนี้ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ
และให้ก าลังใจครู ผู้บริหารโรงเรียนควรสนับสนุนเรื่องงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
เช่น เครื่องพิมพ์  เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครู เนื่องจากการวิจัยในชั้น
เรียนก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้นผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณ จัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการท าวิจัยต่อครูอย่างเหมาะสม  
 
สรุป 
 จากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนอ าเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดล าปาง โดยรวมมีการส่งเสริมมาก แต่อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาในการท าวิจั ยในชั้นเรียนของครูอยู่ 
ทั้งนี้ในแต่ละด้านพบว่ามีข้อที่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะใน  การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้น
เรียนของครูให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดหาวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยมาให้ความรู้และเป็นที่
ปรึกษาแก่ครู เพ่ือให้ครูมีความม่ันใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 2. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เช่น ให้เกียรติบัตร รางวัลแก่
ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน 
 3. ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือ  เอกสาร ต ารา และวารสาร 
เกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียนบริการแก่ครู จัดบริการอินเทอร์เน็ต 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณในการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 
 5. ผู้บริหารควรใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียนเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาความดีความชอบของคณะครูใน
โรงเรียน 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรมีการศึกษารูปแบบการส่งเสริมการวิจัยของครู เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารได้น ามาเป็น
รูปแบบในการส่งเสริมให้ครูได้มีความสนใจในท าวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น 
 2. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรหาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
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