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การส่งเสริมการดําเนินงานวิจยั ในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี
สังกัดสํานักเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
กนกจิ ต สีดว้ ง*
รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรี ยนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จําแนกตามตําแหน่ง และประสบการณ์การสอน
ศึกษาปั ญหาและข้ อเสนอแนะในการส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ใน
การวิ จั ย ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หั ว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ และครู ข องโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จํานวน 313
คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้น มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .97 สถิติท่ี
ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้ วย ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานใช้ F- test
ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า การส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับ
มาก 4 ด้ าน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยของคะแนน 3 ลําดับ คือ ด้ านนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานวิจัยใน ชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุด รองลงมา คือด้ านการสร้ างความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรี ยน และด้ านการสร้ างแรงจู งใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน
ตามลําดับ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้ าน คือ ด้ านการเผยแพร่ผลงานวิจัย และด้ านการจัดหา
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากร
เกี่ยวกับการส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน จําแนกตามตําแหน่งทั้งในภาพรวมและราย
ด้ าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ส่วนการจําแนกตามประสบการณ์
การสอน พบว่า ในภาพรวม
*นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
**อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
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และรายด้ านไม่ แตกต่างกัน ผลจากการวิเคราะห์ปัญหา พบว่า การจัดหาทรัพยากรและแหล่ ง
เรี ย นรู้ เ กี่ย วกับ งานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นมี ปั ญ หามากที่สุด รองลงมาคื อ การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย
ข้ อเสนอแนะคือ โรงเรียนควรจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการทํางานวิจัย จัดสรรงบประมาณเพื่อ
เป็ นทุนในการทําวิจัยให้ กบั ครู ควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู ในลักษณะ แผ่นพับ เอกสาร
และเว็บไซต์ของโรงเรี ยน และควรจัดให้ มีเวทีการนําเสนอผลงานวิจัยในชั้ นเรี ยนของครูทุกปี
การศึกษา
คํา สํา คัญ :
การส่ งเสริ มการดํา เนิ นงานวิจั ยในชั้ น เรี ยน การวิจั ยในชั้ น เรี ยนของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา
Keyword: The promotion of classroom research Classroom research implementation of
secondary school.

1. ทีม่ าและความสําคัญของปั ญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 เป็ นหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา กล่าวคือ การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สดุ การเรียน
การสอนในยุคปฏิรปู การศึกษาเป็ นการจัดการศึกษาที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ สอนให้ นักเรียนฝึ กคิด
ปฏิบัติจริง ประเมินและปรับปรุงตนเองได้ เพื่อก่อให้ เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ ครูมีหน้ าที่ใน
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ ผ้ ูเรียน โดยครูจะต้ องเป็ นนักวางแผนที่ดี เป็ นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์
กว้ างไกล ครูต้องเป็ นผู้ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน เป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ติดตามข่าวสารใหม่ๆ ให้ ทนั สมัย
อยู่ เสมอ และปรั บตัวให้ เข้ ากันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุ คปั จจุ บัน ถ้ าครูผ้ ู สอน
สามารถนําวิจัยไปช่วยในการจัดการเรียนการสอนจะทําให้ ผ้ ูเรียนประสบผลสําเร็จตามเป้ าหมาย
ของโรงเรียน ครูผ้ ูสอนจะเกิดความรู้และความคิดสร้ างสรรค์ส่งิ ใหม่ๆ และผลจากการวิจัยในชั้น
เรียนสามารถช่วยแก้ ปัญหาปรับพฤติกรรมและหรือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ นอกจากนี้
งานวิจัยในชั้ นเรี ยนที่ได้ รับการยอมรั บมีการเผยแพร่ และนําไปขยายผล ถือว่ าเป็ นการพั ฒนา
ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็ นการพัฒนาวิชาชีพครูควบคู่กนั ไป จะเห็นได้ ว่าการวิจัยเป็ นสิ่งจําเป็ นและ
สําคัญในการเรียนการสอนของครูผ้ ูสอนในยุคปัจจุบันที่เรียกกันว่าเป็ นยุคของการปฏิรปู การศึกษา
ประกอบกับ สํา นั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน ได้ กาํ หนดทิศ ทางการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา กําหนดวิสยั ทัศน์ว่า “สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ นฐาน เป็ นองค์การขับเคลื่อนคุ ณภาพการศึกษาขั้นพื้ นฐานของประเทศไทยให้ สูงเทียบเท่ า
ค่าเฉลี่ยการประเมินผู้เรียนนานาชาติ (PISA) ภายในปี 2563 รวมทั้งลดช่องว่างของโอกาสและ
คุณภาพการศึกษา” พันธกิจที่จะต้ องดําเนินการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุก
คนให้ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาเป็ นบุ ค คลที่มี ค วามรู้ ความสามารถและคุ ณ ลั ก ษณะตามมาตรฐาน
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การศึกษาด้ วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงได้ กาํ หนดนโยบายในการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยเป็ นกรอบแนวคิดและทิศทางการ
ดําเนินงานวิจัย ไว้ ดังนี้ 1) ให้ หน่วยงานในสังกัดดําเนินงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ที่นาํ มาใช้ ในการแก้ ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ 2) ส่งเสริมการสร้ างนักวิจัยใหม่และพัฒนาเครือข่ายวิจัย พี่เลี้ยงนักวิจัยแบบมีส่วนร่ วม
จากหน่ ว ยงาน องค์ ก รต่ า งๆ และสามารถนํา ผลวิ จั ยไปใช้ ใ ห้ เ กิด ประโยชน์ ร่ ว มกัน อย่ า งเป็ น
รู ป ธรรม 3) ส่ ง เสริ ม ให้ ส ํา นั ก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษาดํา เนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย ร่ ว มกัน เพื่ อ การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาให้ สาํ เร็จ 4)
สนับสนุ นการศึกษาสภาพการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป และ
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ที่รองรั บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปั จจุ บันและอนาคต 5)
ส่ ง เสริ ม ให้ สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา ศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, น. 2-3)
จากนโยบายด้ านการวิจัยและส่งเสริมการวิจัย ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดังกล่ าว ส่งผลให้ หน่ วยงานในสังกัดระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา ดําเนินการส่งเสริมการวิจัย ดังนี้ 1) บุคลากรในหน่วยงาน เป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้
และใช้ ผลการเรียนรู้เป็ นเครื่องมือพัฒนางานในความรับผิดชอบ 2) มีผลงานวิจัยที่สอดคล้ องกับ
กรอบทิศทาง นโยบาย จุดเน้ น ความต้ องการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา และนําผลการวิจัยมาแก้ ปัญหา หรือพัฒนางานที่รับผิดชอบ 3)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้สงู ขึ้น 5) นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ ปั ญ หา มีทัก ษะชี วิต และมี ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ) (สํา นั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, น. 15)
ด้ วยเหตุน้ ีผ้ ูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ซึ่งจะเป็ นข้ อมูลและเป็ นแนวทางสําคัญที่จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ นข้ อ มู ล ให้ กั บ สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องที่จะส่งเสริมและพัฒนาครูผ้ ูสอนให้ ทาํ การวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษา

2. วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับการส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
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2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้น
เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
3 จําแนกตามตําแหน่ง และประสบการณ์การสอน
3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมในการส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้น
เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
3

3. สมมุติฐานการวิจยั
การส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตามการรับรู้ของบุคลากรจําแนกตาม
ตําแหน่ง และประสบการณ์การสอนต่างกันมีความแตกต่างกัน

4. ระเบียบวิธีการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ใช้ ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยในครั้งนี้
ได้ แก่ ผู้ บริ หารสถานศึกษา หั วหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และครูผ้ ู สอนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปี การศึกษา 2556 จํานวน
1,684 คน จากจํานวนโรงเรี ยน 18 โรงเรี ยน ตั วอย่ างที่ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ ได้ แก่ ผู้ บริ หาร
สถานศึกษา หั วหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผ้ ูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปี การศึกษา 2556 จํานวน 313 คน
กําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ ตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน การสุ่มตัวอย่ างดําเนินการ
ดังนี้ เลือกโรงเรียนที่ทาํ การวิจัยโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้ ตัวอย่าง
ของโรงเรี ยนจํานวน 14 โรงเรียน ผู้วิจัยเลือกใช้ วิธีการเลือกตัวอย่ างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เป็ นผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อาํ นวยการโรงเรียนและรองผู้อาํ นวยการกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ) โรงเรียนละ 2 คน รวม 28 คน และหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โรงเรียน
ละ 8 คน รวม 112 คน ผู้วิจัยเลือกใช้ วิธีการสุ่มครูผ้ ูสอนตามสัดส่วน โดยใช้ วิธีการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) เพื่อให้ ได้ ตัวอย่างของครูผ้ ูสอน จํานวน 173 คน เครื่องมือที่ใช้ ใน
การเก็บข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ผี ้ ูวิจัยเป็ นผู้สร้ างขึ้น และหาคุณภาพด้ วยวิธี
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้ วยวิธีของครอนบาด ได้ ค่าความ
เชื่อมั่น .97 การเก็บและรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืนด้ วยตนเอง โดยส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บข้ อมูล จํานวน 313 ฉบับ และได้ รับ
แบบสอบถามคืนมา จํานวน 280 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 89.45 แล้ ววิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
กลับคืนมาโดย วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบโดยทดสอบค่าเอฟ (F – test) เปรียบเทียบรายคู่ ในแต่ละด้ าน โดยวิธกี าร
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ของเชฟเฟ่ (Scheffe´s Method) แบบสอบถามปลายเปิ ด วิเคราะห์โดยการสังเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) ส่วนแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์โดยการตีความ (interpretation) ซึ่งได้ จากการ
สังเกตและการสัมภาษณ์ท่ไี ด้ จดบันทึกไว้

5. สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
5.1 การส่งเสริมการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
นนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณา รายด้ าน พบว่า การส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับมาก 4 ด้ าน โดย
เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สดุ 3 ลําดับ คือ ด้ านนโยบายและแผนการดําเนินงานวิจัย
ในชั้นเรียน รองลงมา ด้ านการสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน และด้ านการ
สร้ างแรงจูงใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน ตามลําดับ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้ าน คือ ด้ านการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและการจัดหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน
5.2 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการส่งเสริมการดําเนินงานวิจัย
ในชั้ น เรี ย นของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาจั ง หวั ด นนทบุ รี สั ง กั ด สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จําแนกตามตําแหน่ง พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการดําเนินงานวิจัย
ในชั้นเรียน โดยภาพรวมและรายด้ าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ดังนั้นจึง
ทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธีการของ Scheffe พบว่า ผู้บริหารกับหัวหน้ ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และผู้บริหารกับครู มีการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
ส่ ว นจํา แนกตามประสบการณ์ ก ารสอน พบว่ า บุ ค ลากรมี ก ารรั บ รู้ เ กี่ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การ
ดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
5.3
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมพบว่ า ปั ญหาการจัดหา
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียนมีปัญหามากที่สดุ รองลงมาคือ ปัญหาการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ โรงเรียนควรจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการทํางาน
วิจัย จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็ นทุนในการทําวิจัยให้ กบั ครู ควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู
ในลั ก ษณะ แผ่ น พั บ เอกสาร และเว็บ ไซต์ ข องโรงเรี ย น และควรจั ด ให้ มี เ วทีก ารนํา เสนอ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกปี การศึกษา
5.4 ผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู
เกี่ยวกับการส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สรุปได้ ดังนี้
(1) โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ทุกโรงเรียนมีนโยบายให้ ครูทาํ วิจัย
ในชั้นเรียน ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
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(2) มีการกระตุ้นให้ ครูทาํ วิจัยในชั้นเรียน โดยการสร้ างความรู้ความเข้ าใจ เชิญ
วิทยากรมาให้ การอบรม สัมมนา มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
(3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน คอยให้ คาํ ปรึกษา
เพื่อนครู เป็ นพี่เลี้ยงในการทําวิจัย
(4) ปั ญหาของการทําวิจัยของโรงเรียนส่วนใหญ่ คือขาดงบประมาณสนับสนุน
ในการทําวิจัย ทรัพยากรและแหล่ งเรียนรู้เพื่อใช้ ศึกษาและค้ นคว้ าข้ อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยมีไม่
เพียงพอ และปัญหาที่พบรองลงมาคือ โรงเรียนยังขาดการเผยแพร่ผลงานวิจัย
(5) ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการสัมภาษณ์ คือ โรงเรียนควรจัดให้ มีการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนทุกสิ้นปี การศึกษา และควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู เพื่อขยายผล
ให้ กับเพื่อนครูหรือผู้ท่ีสนใจได้ ศึกษา ได้ นาํ ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่อภิปรายผล ดังนี้
1. การส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้ านนโยบายและแผนการดําเนินงานวิจัย
ในชั้นเรียนพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายสนับสนุนการทําวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ ปัญหาการเรี ยนการสอนอย่ างชัดเจน โดยกําหนดเป้ าหมายและ
แผนปฏิบัติการดําเนิ นงานวิจัยในชั้นเรี ยน มีการประชุ มครูเพื่อชี้แจงให้ ครูทราบแนวนโยบาย
วัตถุประสงค์ ความสําคัญของการทําวิจัยในชั้นเรียนและกระตุ้นให้ ครูผ้ ูสอนใช้ การวิจัยในชั้นเรียน
เป็ นฐานของการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน แสดงให้ เห็นว่ าโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
นนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ให้ ความสําคัญกับนโยบายอันเป็ น
แนวทางในการปฏิบัติการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน สอดคล้ องกับการวิจัยของ พิษณุ คนซื่อ
(2551, น. 63) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทการส่งเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนวัด แสงสรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า
ผู้บริหารมีนโยบายในการสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยจัดให้ มีการประชุมชี้แจงให้ ทราบถึง
นโยบาย วัตถุประสงค์และความสําคัญของการทําวิจัยในชั้นเรียน คอยกํากับติดตามดูแลให้ ความ
ช่วยเหลือ ให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายของแผนปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเป็ นการพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้ องกับ ต้ องจิตร โสมภีร์ (2546, น.68) ได้ ศึกษาบทบาท
ของผู้บริหารในการส่งเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 พบว่า
บทบาทของผู้บริหารในการสนับสนุน ให้ ครูมีการวางแผนแก้ ปัญหาร่ วมกัน ให้ การปรึกษาหารือ
ร่วมกันมีความถี่สงู สุด บทบาทของผู้บริหารในการกําหนดชัดเจน เรื่องการให้ ครูพัฒนา การเรียน
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การสอนบนพื้นฐานของผลการวิจัยในชั้นเรียน ส่งเสริมในด้ านการกําหนดวิสยั ทัศน์และเป้ าหมาย
ของโรงเรียนให้ ครูพัฒนาการเรียนการสอนบนพื้นฐานของการวิจัย
2. การส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้ านการสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
งานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น พบว่ า โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก โรงเรี ย นสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง
ประโยชน์ของการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยจัดให้ มีการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การทําวิจัยในชั้ นเรี ยน เพื่ อให้ ครูมีพ้ ื นฐานความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการทําวิจัย และการนํา
ผลการวิจัยไปใช้ แก้ ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับ ดวง
ฤทัย ธูปบุตร (2554) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้ านส่งเสริมให้ มีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามความเห็นของครูท่มี ีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สดุ เนื่องจากผู้บริหารส่งเสริมให้ ครูมีความรู้ความเข้ าใจใน
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน และให้ ความสําคัญของของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สอดคล้ องกับ
สํานักการศึกษา (2551, น.1-2) ได้ ให้ ความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียนไว้ ว่า การวิจัยในชั้น
เรี ยนเพื่ อพั ฒ นาการเรี ยนรู้จ ะเน้ น ไปที่การวิ จัย ปฏิบั ติ การ มีจุ ด มุ่ งหมายที่สาํ คัญ คือ การนํา
ผลการวิจัยไปสู่การปรับปรุงแก้ ไขให้ การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากที่สดุ บรรลุเป้ าหมายหลักสูตร
มากที่สดุ
3. การส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
สังกัดสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 การจัดการทรั พยากรและแหล่ งเรียนรู้
เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โรงเรียนให้ การสนับสนุน
การทําวิจัยโดยการจัดสรรงบประมาณและจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากหน่ วยงาน
ภายนอก และควรจัดสภาพแวดล้ อมที่ส่งเสริมการทําวิจัย โดยจัดมุมสําหรับค้ นคว้ างานวิจัยขึ้น
ภายในโรงเรียน เช่ น เอกสาร หนังสือ ตําราทางวิชาการ และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่ องมือเพื่ อ
อํานวยความสะดวกในการทําวิจัยให้ กับครูไม่ มากเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้ องกับภูมินทร์ เหลา
อํานาจ (2553) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปั ญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
โรงเรียนวัดราชสิทธารม สํานักงานเขตบางกอกใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่ า โรงเรียนมี
เอกสารในการศึกษา ค้ นคว้ าหาข้ อมูลสําหรับการทําวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และยัง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ นภาพร สิงหทัต (2531, น. 90-91) ได้ ทาํ การวิจัยเรื่องการพัฒนา
ชุดการสอนรายบุคคล เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยสําหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประจําการ พบว่า กลุ่มตัวอย่ างต้ องการศึกษาหาความรู้ทางวิจัยเพิ่มเติมแต่ขาดแหล่งความรู้ใน
โรงเรียน เอกสาร ตําราและรายงานการวิจัย
4. การส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้ านการสร้ างแรงจูงใจในการทําวิจัยใน
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ชั้ น เรี ย น พบว่ า โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก โรงเรี ย นมี ก ารกระตุ้ น ให้ ครู นํา ผลการวิ จั ย
ไปพั ฒนาการเรียนการสอนและให้ ความสําคัญของการวิจัยในชั้ นเรียนโดยถือว่ าเป็ นส่ วนหนึ่ง
ในการพิจาณาความดีความชอบของบุคลากรและยังนําผลงานวิจัยใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของการเสนอ
เพื่อขอให้ มีและเลื่อนวิทยฐานะ สอดคล้ องกับ วัลภา ภูริปัญญา (2546, น. 109) ได้ ศึกษาการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนของครู และกระบวนการบริหารของผู้บริหารเพื่อส่งเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรี ยนวัด จัน ทร์ ประดิษ ฐาราม สังกัด กรุงเทพมหานคร พบว่ า บทบาทของผู้ บ ริ หารต่ อ การ
ส่งเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนการใช้ แรงจูงใจของผู้บริหารเพื่อการส่งเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนมี
การนําผลงานวิจัยมาเป็ นส่วนช่วยในการพิจารณาความดีความชอบแก่ครู การปรับเปลี่ยนตําแหน่ง
หน้ าที่และการเลื่อนวิทยฐานะ
5. การส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้ านการกํากับติดตามการดําเนินงานวิจัย
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โรงเรียนมีการติดตามดูแลการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนของครูอย่ างเป็ นระบบเพื่อให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายของแผนปฏิบัติการ และ
ติดตามการนําผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนา ปรับปรุง ด้ านการเรียนการสอน สอดคล้ องกับ
พิษณุ คนซื่อ (2551) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทการส่งเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนวัด แสงสรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า
ผู้บริหารมีการให้ คาํ แนะนํา คอยกํากับติดตามดูแลให้ ความช่วยเหลือครูในการแก้ ปัญหา มีส่วน
ร่วมในการนิเทศกํากับติดตาม ให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายของแผนปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน
6. การส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้ านการเผยแพร่ ผลงานวิจัย พบว่ า
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง โรงเรียนควรจัดการนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู
ทุกสิ้นปี การศึกษา ควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู เช่น แผ่นพับ เอกสาร และเว็บไซต์ของ
โรงเรียน เพื่อขยายผลให้ กับเพื่อนครูหรือผู้ท่สี นใจได้ ศึกษา ได้ นาํ ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้ องกับ พิษณุ คนซื่อ (2551, น.
63)
ได้ ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทการส่งเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ผู้บริหารมีการ
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็น มี ก ารให้ ครู แ ต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ได้ ร่ ว ม
ปรึกษาหารือถึงปั ญหาและการวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียนร่ วมกัน และมีการเผยแพร่ ผลงาน
อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน
7. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการส่งเสริมการดําเนินงานวิจัย
ในชั้ น เรี ย นของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาจั ง หวั ด นนทบุ รี สั ง กั ด สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จําแนกตามตําแหน่ ง และจําแนกตามประสบการณ์การสอน สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้
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1) การจําแนกตามตําแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และครู มีการรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนโดยภาพรวมและรายด้ านทุก
ด้ านแตกต่างกัน โดยผู้บริหารอาจจะมีการรับรู้ว่าได้ ปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างเต็มที่ในทุก ๆ ด้ าน ส่วนหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และครูในฐานะผู้ปฏิบัติ มองต่างมุมกับผู้บริหาร โดยมองว่านโยบายและแผนการดําเนินงาน
วิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนมีแต่ไม่ชัดเจน ยังขาดการสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้น
เรียน ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียนมีไม่เพียงพอ ขาดการสร้ างแรงจูงใจ
ในการทําวิจัยในชั้นเรียน การกํากับติดตามการดําเนินงานวิจัยนั้นไม่ต่อเนื่องและไม่เป็ นระบบ
ขาดการเผยแพร่ผลงานวิจัย
2) การจําแนกตามประสบการณ์การสอน พบว่า หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ครู ที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน
โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา24(5) ให้ ใช้ การวิจัยเป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรี ย นรู้ และมาตรา 30 กํา หนดว่ า ให้ ส ถานศึ ก ษาพั ฒ นาการเรี ย นการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ ผ้ ูสอนสามารถวิจัย เพื่อพั ฒนาการเรี ยนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา เป็ นตัวบังคับให้ ครูทุกคนต้ องทําวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลาเพื่อให้ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นประสบการณ์
การสอนที่ต่างกันจึงไม่มีผลต่อรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน

7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การกําหนดนโยบายส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของหน่ วยงานต้ นสังกัด ด้ านการ
จัดการทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ควรมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้ จริง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรสนับสนุนการดําเนินการศึกษาวิจัย โดยจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยร่ วมกัน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และควรมีการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาควรให้ ความสําคัญเกี่ยวกับนโยบาย
ของหน่ วยงานต้ นสังกัด ที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัยในชั้นเรียน โดยกําหนดแนวทางการส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ ความสําคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยในชั้น
เรียนในทุก ๆ ด้ าน ควรสร้ างความตระหนักให้ ครูเห็นคุณค่าของการวิจัยในชั้นเรียน และมีการ
กํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

1356

3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุน จัดหาทรัพยากรเพื่ออํานวยความสะดวกให้ ครู
ผู้ทาํ วิจัย
4. ผู้ บริ หารสถานศึกษาควรส่งเสริ มให้ มีการขยายผลและเผยแพร่ ผลงานวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา หรือเข้ าร่วมเวทีวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย
5. ครูผ้ ูสอน ควรเห็นคุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยว่า การทําวิจัยในชั้นเรียนนั้น
เกิดประโยชน์กบั ผู้เรียน สามารถนําผลของการวิจัยมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในระดับสูงต่อไป นอกจากนี้
ยังเกิดประโยชน์กับตัวครูผ้ ูสอน ใช้ เป็ นผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนตําแหน่งและส่งเสริมครู
นักวิจัยสู่การเป็ นครูมืออาชีพ
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาทําวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลสําเร็จต่อการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน
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