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การส่งเสริมการดําเนินงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

จงัหวดันนทบุรี 

สงักดัสาํนกัเขตพื้ นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

 

            กนกจิต  สีดว้ง* 

    รองศาสตราจารย ์ดร.กลา้  ทองขาว** 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทยีบการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกบั

การส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สังกัด

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  จาํแนกตามตาํแหน่ง และประสบการณ์การสอน 

ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัย ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และครูของโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จาํนวน 313 

คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความเช่ือม่ันเท่ากบั .97 สถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

สมมติฐานใช้ F- test   

ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดนนทบุรี สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน   พบว่า การส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียน อยู่ในระดับ

มาก 4 ด้าน โดยเรียงลาํดับตามค่าเฉล่ียของคะแนน 3 ลาํดับ คือ ด้านนโยบายและแผนการ

ดาํเนินงานวิจัยใน   ช้ันเรียน มีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงที่สุด รองลงมา คือด้านการสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยในช้ันเรียน  และด้านการสร้างแรงจูงใจในการทาํวิจัยในช้ันเรียน 

ตามลาํดับ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย และด้านการจัดหา

ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกบังานวิจัยในช้ันเรียน   ผลการเปรียบเทยีบการรับรู้ของบุคลากร

เกี่ยวกับการส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียน จาํแนกตามตาํแหน่งทั้งในภาพรวมและราย

ด้าน พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการจาํแนกตามประสบการณ์

การสอน  พบว่า ในภาพรวม                 

 

*นักศึกษาหลักสตูรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการศึกษา 

**อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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และรายด้านไม่แตกต่างกัน ผลจากการวิเคราะห์ปัญหา พบว่า การจัดหาทรัพยากรและแหล่ง

เรียนรู้ เกี่ยวกับงานวิจัยในช้ันเรียนมีปัญหามากที่สุด รองลงมาคือ การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะคือ โรงเรียนควรจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการทาํงานวิจัย  จัดสรรงบประมาณเพ่ือ

เป็นทุนในการทาํวิจัยให้กบัคร ู ควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู ในลักษณะ แผ่นพับ เอกสาร 

และเว็บไซต์ของโรงเรียน และควรจัดให้มีเวทีการนําเสนอผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกปี

การศึกษา   

คําสาํคัญ: การส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในช้ันเรียน การวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียน     

มัธยมศึกษา 

 

Keyword:  The promotion of classroom research   Classroom research implementation of      

secondary school. 

 

1. ทีม่าและความสาํคญัของปัญหา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.

2545 เป็นหัวใจสาํคัญของการปฏริูปการศึกษา  กล่าวคือ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาํคัญที่สดุ  การเรียน

การสอนในยุคปฏริปูการศึกษาเป็นการจัดการศกึษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคญั สอนให้นักเรียนฝึกคิด 

ปฏบิัติจริง ประเมินและปรับปรุงตนเองได้ เพ่ือก่อให้เกดิทกัษะกระบวนการเรียนรู้ ครูมีหน้าที่ใน

การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ให้ผู้เรียน โดยครูจะต้องเป็นนักวางแผนที่ดี เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์

กว้างไกล ครูต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ติดตามข่าวสารใหม่ๆ ให้ทนัสมัย

อยู่เสมอ และปรับตัวให้เข้ากันกับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ถ้าครูผู้สอน

สามารถนาํวิจัยไปช่วยในการจัดการเรียนการสอนจะทาํให้ผู้เรียนประสบผลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย

ของโรงเรียน ครูผู้สอนจะเกิดความรู้และความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และผลจากการวิจัยในช้ัน

เรียนสามารถช่วยแก้ปัญหาปรับพฤติกรรมและหรือยกระดับผลสมัฤทธิ์ของผู้เรียนได้  นอกจากน้ี

งานวิจัยในช้ันเรียนที่ได้รับการยอมรับมีการเผยแพร่และนําไปขยายผล ถือว่าเป็นการพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ ซ่ึงเป็นการพัฒนาวิชาชีพครคูวบคู่กนัไป จะเหน็ได้ว่าการวิจัยเป็นสิ่งจาํเป็นและ

สาํคัญในการเรียนการสอนของครผูู้สอนในยุคปัจจุบันที่เรียกกนัว่าเป็นยุคของการปฏริปูการศึกษา 

ประกอบกับสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กาํหนดทิศทางการ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา กาํหนดวิสยัทศัน์ว่า “สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เป็นองค์การขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยให้สูงเทียบเท่า

ค่าเฉล่ียการประเมินผู้เรียนนานาชาติ (PISA) ภายในปี 2563  รวมทั้งลดช่องว่างของโอกาสและ

คุณภาพการศึกษา” พันธกจิที่จะต้องดาํเนินการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุก

คนให้ได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลที่ มีความรู้  ความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐาน
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การศึกษาด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน จึงได้กาํหนดนโยบายในการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยเป็นกรอบแนวคิดและทิศทางการ

ดาํเนินงานวิจัย  ไว้ดังน้ี 1) ให้หน่วยงานในสงักดัดาํเนินงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ที่นาํมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหาร

จัดการ 2) ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยใหม่และพัฒนาเครือข่ายวิจัย  พ่ีเล้ียงนักวิจัยแบบมีส่วนร่วม

จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ และสามารถนําผลวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 3) ส่งเสริมให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินการศึกษาวิจัยร่วมกันเพ่ือการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวปฏริูปการศึกษาให้สาํเรจ็ 4) 

สนับสนุนการศึกษาสภาพการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป และ

รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ที่รองรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้ นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 5) 

ส่งเสริมให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ มี

ประสทิธภิาพ (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554, น. 2-3) 

จากนโยบายด้านการวิจัยและส่งเสริมการวิจัย ของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว  ส่งผลให้หน่วยงานในสังกัดระดับสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ

สถานศึกษา ดาํเนินการส่งเสริมการวิจัย ดังน้ี 1) บุคลากรในหน่วยงาน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

และใช้ผลการเรียนรู้ เป็นเคร่ืองมือพัฒนางานในความรับผิดชอบ 2) มีผลงานวิจัยที่สอดคล้องกบั

กรอบทศิทาง นโยบาย จุดเน้น ความต้องการของสาํนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขต

พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา และนาํผลการวิจัยมาแก้ปัญหา หรือพัฒนางานที่รับผิดชอบ 3) 

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4) นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนรู้สงูขึ้น 5) นักเรียนมีสมรรถนะสาํคัญตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ

แก้ปัญหา มีทักษะชีวิต และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี) (สาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554, น. 15) 

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียน

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3   

ซ่ึงจะเป็นข้อมูลและเป็นแนวทางสาํคัญที่จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลให้กับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้ทาํการวิจัยใน

ช้ันเรียนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาระดบัการส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
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2. เพ่ือเปรียบเทยีบการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกบัการส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ัน
เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

3  จาํแนกตามตาํแหน่ง และประสบการณก์ารสอน  

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ัน
เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

3  

 

3. สมมุติฐานการวิจยั 

การส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตามการรับรู้ ของบุคลากรจาํแนกตาม

ตาํแหน่ง และประสบการณก์ารสอนต่างกนัมีความแตกต่างกนั 

 

4. ระเบยีบวิธีการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี 

ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดนนทบุรี สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 

1,684 คน จากจํานวนโรงเรียน 18 โรงเรียน ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้บริหาร

สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี 

สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ปีการศึกษา 2556   จาํนวน 313 คน  

กาํหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสาํเรจ็รูปของเครจซีและมอร์แกน การสุ่มตัวอย่างดาํเนินการ 

ดังน้ี เลือกโรงเรียนที่ทาํการวิจัยโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  ได้ตัวอย่าง

ของโรงเรียนจาํนวน 14  โรงเรียน ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เป็นผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อาํนวยการโรงเรียนและรองผู้อาํนวยการกลุ่มบริหารงาน

วิชาการ) โรงเรียนละ 2 คน รวม 28 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ โรงเรียน

ละ 8 คน รวม 112 คน ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มครูผู้สอนตามสดัส่วน  โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) เพ่ือให้ได้ตัวอย่างของครูผู้สอน จาํนวน 173 คน เคร่ืองมือที่ใช้ใน

การเกบ็ข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น และหาคุณภาพด้วยวิธี

วิเคราะห์หาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีของครอนบาด ได้ค่าความ

เช่ือม่ัน .97 การเกบ็และรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามและเกบ็รวบรวม

แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง โดยส่งแบบสอบถามเพ่ือเกบ็ข้อมูล จาํนวน 313 ฉบับ และได้รับ

แบบสอบถามคืนมา จาํนวน 280 ฉบับ    คิดเป็นร้อยละ 89.45  แล้ววิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

กลับคืนมาโดย วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( X  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการ

วิเคราะห์เปรียบเทยีบโดยทดสอบค่าเอฟ (F – test) เปรียบเทยีบรายคู่ ในแต่ละด้าน โดยวิธกีาร
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ของเชฟเฟ่ (Scheffe´s Method) แบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการสงัเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) ส่วนแบบสมัภาษณ์วิเคราะห์โดยการตีความ (interpretation) ซ่ึงได้จากการ

สงัเกตและการสมัภาษณท์ี่ได้จดบันทกึไว้ 

 

5. สรุปผลการวิจยั 

 ผลการวิจัยสรปุได้ดังน้ี 

 5.1 การส่งเสริมการดาํเนินการวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

นนทบุรี สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณา รายด้าน พบว่า การส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียน อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดย

เรียงลาํดับตามค่าเฉล่ียของคะแนนสงูที่สดุ 3 ลาํดับ คือ ด้านนโยบายและแผนการดาํเนินงานวิจัย

ในช้ันเรียน  รองลงมา  ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบังานวิจัยในช้ันเรียน และด้านการ

สร้างแรงจูงใจในการทาํวิจัยในช้ันเรียน ตามลาํดับ  และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยและการจัดหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกบังานวิจัยในช้ันเรียน  

 5.2  ผลการเปรียบเทยีบการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกบัการส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัย

ในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3 จาํแนกตามตาํแหน่ง พบว่า การรับรู้ เกี่ยวกบัการส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัย

ในช้ันเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ดังน้ันจึง

ทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ด้วยวิธีการของ Scheffe พบว่า ผู้บริหารกบัหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้  และผู้บริหารกับครู มีการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ส่วนจําแนกตามประสบการณ์การสอน พบว่า บุคลากรมีการรับรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริมการ

ดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั 

 5.3  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมพบว่า ปัญหาการจัดหา

ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกบังานวิจัยในช้ันเรียนมีปัญหามากที่สดุ รองลงมาคือ ปัญหาการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ โรงเรียนควรจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการทาํงาน

วิจัย  จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนในการทาํวิจัยให้กบัครู  ควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคร ู             

ในลักษณะ แผ่นพับ เอกสาร และเว็บไซต์ของโรงเรียน และควรจัดให้มีเวทีการนําเสนอ

ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครทุูกปีการศึกษา  

5.4 ผลการสมัภาษณ ์ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู

เกี่ยวกบัการส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สงักดั

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  สรปุได้ดังน้ี 

(1) โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ทุกโรงเรียนมีนโยบายให้ครูทาํวิจัย

ในช้ันเรียน ซ่ึงปรากฏอยู่ในแผนปฏบิัติการของโรงเรียน  
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(2)  มีการกระตุ้นให้ครูทาํวิจัยในช้ันเรียน โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ เชิญ

วิทยากรมาให้ การอบรม สมัมนา มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ  

(3)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียน คอยให้คาํปรึกษา

เพ่ือนคร ูเป็นพ่ีเล้ียงในการทาํวิจัย  

(4)  ปัญหาของการทาํวิจัยของโรงเรียนส่วนใหญ่ คือขาดงบประมาณสนับสนุน

ในการทาํวิจัย   ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือใช้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยมีไม่

เพียงพอ  และปัญหาที่พบรองลงมาคือ โรงเรียนยังขาดการเผยแพร่ผลงานวิจัย  

(5)  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสมัภาษณ์ คือ โรงเรียนควรจัดให้มีการนาํเสนอ

ผลงานวิจัยในช้ันเรียนทุกสิ้นปีการศึกษา  และควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู เพ่ือขยายผล

ให้กับเพ่ือนครูหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษา ได้นาํไปเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนให้มีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น  

 

6. การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยมีประเดน็ที่อภิปรายผล ดังน้ี  

1. การส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

สงักัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้านนโยบายและแผนการดาํเนินงานวิจัย    

ในช้ันเรียนพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โรงเรียนมีการกาํหนดนโยบายสนับสนุนการทาํวิจัย

ในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาการเรียนการสอนอย่างชัดเจน โดยกาํหนดเป้าหมายและ

แผนปฏิบัติการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียน มีการประชุมครูเพ่ือช้ีแจงให้ครูทราบแนวนโยบาย 

วัตถุประสงค์ ความสาํคัญของการทาํวิจัยในช้ันเรียนและกระตุ้นให้ครูผู้สอนใช้การวิจัยในช้ันเรียน

เป็นฐานของการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  แสดงให้เหน็ว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

นนทบุรี สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ให้ความสาํคัญกบันโยบายอนัเป็น

แนวทางในการปฏบิัติการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียน สอดคล้องกับการวิจัยของ พิษณุ  คนซ่ือ 

(2551, น. 63)  ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง บทบาทการส่งเสริมการทาํวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนวัด  แสงสรรค์ สงักัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า 

ผู้บริหารมีนโยบายในการสนับสนุนการทาํวิจัยในช้ันเรียน โดยจัดให้มีการประชุมช้ีแจงให้ทราบถึง

นโยบาย วัตถุประสงค์และความสาํคัญของการทาํวิจัยในช้ันเรียน คอยกาํกบัติดตามดูแลให้ความ

ช่วยเหลือ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏบิัติการการทาํวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือเป็นการพัฒนา

ปรับปรงุการเรียนการสอน    ซ่ึงสอดคล้องกบั ต้องจิตร โสมภีร์ (2546, น.68) ได้ศึกษาบทบาท

ของผู้บริหารในการส่งเสริมการทาํวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 พบว่า 

บทบาทของผู้บริหารในการสนับสนุน  ให้ครูมีการวางแผนแก้ปัญหาร่วมกนั ให้การปรึกษาหารือ

ร่วมกนัมีความถี่สงูสดุ บทบาทของผู้บริหารในการกาํหนดชัดเจน เร่ืองการให้ครูพัฒนา การเรียน
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การสอนบนพ้ืนฐานของผลการวิจัยในช้ันเรียน ส่งเสริมในด้านการกาํหนดวิสยัทศัน์และเป้าหมาย

ของโรงเรียนให้ครพัูฒนาการเรียนการสอนบนพ้ืนฐานของการวิจัย  

2.  การส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

สงักัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

งานวิจัยในช้ันเรียน  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โรงเรียนสร้างความตระหนักถึง

ประโยชน์ของการทาํวิจัยในช้ันเรียน โดยจัดให้มีการอบรม สมัมนา ประชุมเชิงปฏบิัติการเกี่ยวกบั

การทาํวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือให้ครูมีพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาํวิจัย และการนํา

ผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสทิธภิาพ ซ่ึงสอดคล้องกบั ดวง

ฤทยั ธูปบุตร (2554) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามความเหน็ของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สดุ เน่ืองจากผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจใน

เร่ืองการวิจัยในช้ันเรียน   และให้ความสาํคัญของของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ สอดคล้องกบั 

สาํนักการศึกษา (2551, น.1-2) ได้ให้ความสาํคัญของการวิจัยในช้ันเรียนไว้ว่า การวิจัยในช้ัน

เรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ จะเน้นไปที่การวิจัยปฏิบัติการ  มีจุดมุ่งหมายที่สาํคัญคือ การนํา

ผลการวิจัยไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้การเรียนรู้ มีประสทิธิภาพมากที่สดุ บรรลุเป้าหมายหลักสตูร

มากที่สดุ 

3.  การส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 การจัดการทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้

เกี่ยวกบังานวิจัยในช้ันเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โรงเรียนให้การสนับสนุน

การทาํวิจัยโดยการจัดสรรงบประมาณและจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการทาํวิจัยจากหน่วยงาน

ภายนอก และควรจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทาํวิจัย โดยจัดมุมสาํหรับค้นคว้างานวิจัยขึ้ น

ภายในโรงเรียน เช่น เอกสาร หนังสือ ตําราทางวิชาการ และจัดเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือเพ่ือ

อาํนวยความสะดวกในการทาํวิจัยให้กับครูไม่มากเท่าที่ควร  ซ่ึงสอดคล้องกับภูมินทร์  เหลา

อาํนาจ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาสภาพและปัญหาการทาํวิจัยในช้ันเรียนของครู

โรงเรียนวัดราชสิทธารม สาํนักงานเขตบางกอกใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า โรงเรียนมี

เอกสารในการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลสาํหรับการทาํวิจัยในช้ันเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และยัง

สอดคล้องกบังานวิจัยของ  นภาพร  สงิหทตั (2531, น. 90-91) ได้ทาํการวิจัยเร่ืองการพัฒนา

ชุดการสอนรายบุคคล  เพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยสาํหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา

ประจาํการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการศึกษาหาความรู้ทางวิจัยเพ่ิมเติมแต่ขาดแหล่งความรู้ ใน

โรงเรียน เอกสาร ตาํราและรายงานการวิจัย  

4.  การส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้านการสร้างแรงจูงใจในการทาํวิจัยใน      
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ช้ันเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โรงเรียนมีการกระตุ้ นให้ครูนําผลการวิจัย                

ไปพัฒนาการเรียนการสอนและให้ความสาํคัญของการวิจัยในช้ันเรียนโดยถือว่าเป็นส่วนหน่ึง      

ในการพิจาณาความดีความชอบของบุคลากรและยังนาํผลงานวิจัยใช้เป็นส่วนหน่ึงของการเสนอ

เพ่ือขอให้มีและเล่ือนวิทยฐานะ  สอดคล้องกบั วัลภา ภริูปัญญา (2546, น. 109) ได้ศึกษาการ

ทาํวิจัยในช้ันเรียนของครู และกระบวนการบริหารของผู้บริหารเพ่ือส่งเสริมการทาํวิจัยในช้ันเรียน

โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า บทบาทของผู้บริหารต่อการ

ส่งเสริมการทาํวิจัยในช้ันเรียนการใช้แรงจูงใจของผู้บริหารเพ่ือการส่งเสริมการทาํวิจัยในช้ันเรียนมี

การนาํผลงานวิจัยมาเป็นส่วนช่วยในการพิจารณาความดีความชอบแก่คร ูการปรับเปล่ียนตาํแหน่ง

หน้าที่และการเล่ือนวิทยฐานะ 

5.  การส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ด้านการกาํกบัติดตามการดาํเนินงานวิจัย  

อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โรงเรียนมีการติดตามดูแลการ

ทาํวิจัยในช้ันเรียนของครูอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ และ

ติดตามการนาํผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง ด้านการเรียนการสอน   สอดคล้องกับ 

พิษณ ุ คนซ่ือ (2551)  ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง บทบาทการส่งเสริมการทาํวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนวัด  แสงสรรค์ สงักัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า 

ผู้บริหารมีการให้คาํแนะนาํ คอยกาํกับติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหา มีส่วน

ร่วมในการนิเทศกาํกบัติดตาม ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏบิัติการการทาํวิจัยในช้ันเรียน  

6.  การส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย พบว่า             

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โรงเรียนควรจัดการนาํเสนอผลงานวิจัยในช้ันเรียนของคร ู    

ทุกสิ้นปีการศึกษา  ควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู เช่น แผ่นพับ เอกสาร และเวบ็ไซต์ของ

โรงเรียน เพ่ือขยายผลให้กับเพ่ือนครูหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษา ได้นาํไปเป็นแนวทางในการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น  สอดคล้องกบั พิษณ ุ คนซ่ือ (2551, น.

63)  ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง บทบาทการส่งเสริมการทาํวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ผู้บริหารมีการ

สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการให้ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ร่วม

ปรึกษาหารือถึงปัญหาและการวางแผนการทาํวิจัยในช้ันเรียนร่วมกัน และมีการเผยแพร่ผลงาน 

อยู่ในระดับปานกลางเช่นกนั  

7.  ผลการเปรียบเทยีบการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกบัการส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัย

ในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา    เขต 3 จาํแนกตามตาํแหน่ง และจาํแนกตามประสบการณ์การสอน สามารถ

อภิปรายผลได้ดังน้ี 
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1)  การจาํแนกตามตาํแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และครู มีการรับรู้ เกี่ยวกบัการส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียนโดยภาพรวมและรายด้านทุก

ด้านแตกต่างกนั โดยผู้บริหารอาจจะมีการรับรู้ ว่าได้ปฏบิัติงานตามนโยบาย ให้การสนับสนุนและ

ส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียนอย่างเตม็ที่ในทุก ๆ ด้าน ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

และครูในฐานะผู้ปฏบิัติ มองต่างมุมกบัผู้บริหาร      โดยมองว่านโยบายและแผนการดาํเนินงาน

วิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนมีแต่ไม่ชัดเจน ยังขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยในช้ัน

เรียน ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกบังานวิจัยในช้ันเรียนมีไม่เพียงพอ  ขาดการสร้างแรงจูงใจ

ในการทาํวิจัยในช้ันเรียน   การกาํกบัติดตามการดาํเนินงานวิจัยน้ันไม่ต่อเน่ืองและไม่เป็นระบบ 

ขาดการเผยแพร่ผลงานวิจัย  

2)  การจาํแนกตามประสบการณ์การสอน พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

คร ู ที่มีประสบการณก์ารสอนต่างกนั มีการรับรู้ เกี่ยวกบัการส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียน

โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา24(5) ให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการเรียนรู้  และมาตรา 30 กาํหนดว่า  ให้สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ  รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา เป็นตัวบังคับให้ครทุูกคนต้องทาํวิจัยในช้ันเรียนและพัฒนาตนเอง

ตลอดเวลาเพ่ือให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสทิธภิาพ ดังน้ันประสบการณ์

การสอนที่ต่างกนัจึงไม่มีผลต่อรับรู้ เกี่ยวกบัการส่งเสริมการดาํเนินงานวิจัยในช้ันเรียน 

 

7.  ขอ้เสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.  การกาํหนดนโยบายส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของหน่วยงานต้นสังกัด ด้านการ

จัดการทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ควรมีความชัดเจน และสามารถนาํไปปฏบิัติได้จริง 

2. สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรสนับสนุนการดาํเนินการศึกษาวิจัย โดยจัดเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ เกี่ยวกับงานวิจัยร่วมกัน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และควรมีการกาํกบัติดตามอย่างต่อเน่ือง 

ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 

1. สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาควรให้ความสาํคัญเกี่ยวกบันโยบาย

ของหน่วยงานต้นสังกัด ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในช้ันเรียน โดยกาํหนดแนวทางการส่งเสริมการ

วิจัยในช้ันเรียนอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

2.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาํคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนการทาํวิจัยในช้ัน

เรียนในทุก ๆ ด้าน ควรสร้างความตระหนักให้ครูเหน็คุณค่าของการวิจัยในช้ันเรียน และมีการ

กาํกบัติดตามอย่างต่อเน่ือง 
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3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุน จัดหาทรัพยากรเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้ครู

ผู้ทาํวิจัย 

4.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการขยายผลและเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา หรือเข้าร่วมเวทวิีชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย 

5.  ครูผู้สอน ควรเหน็คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยว่า การทาํวิจัยในช้ันเรียนน้ัน

เกดิประโยชน์กบัผู้เรียน สามารถนาํผลของการวิจัยมาปรับปรงุการเรียนการสอนให้มีประสทิธภิาพ 

และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในระดับสงูต่อไป นอกจากน้ี

ยังเกิดประโยชน์กับตัวครูผู้สอน ใช้เป็นผลงานทางวิชาการเพ่ือขอเล่ือนตาํแหน่งและส่งเสริมครู

นักวิจัยสู่การเป็นครมืูออาชีพ 

ขอ้เสนอแนะสําหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

1.  ควรศึกษาทาํวิจัยเกี่ยวกบัปัจจัยที่ส่งผลสาํเรจ็ต่อการทาํวิจัยในช้ันเรียนของคร ู

2.  ควรศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารกบั

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน 
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