
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้ 

  1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริหาร 

   1.1 ความหมายของปัจจัยการบริหาร 

   1.2 ความส าคัญของปัจจัยการบริหาร 

   1.3 การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

   1.4 ปัจจัยการบริหารที่สง่ผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

  2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยในช้ันเรียน 

   2.1 ความหมายของการท าวิจัยในชัน้เรียน 

   2.2 ความส าคัญของการท าวิจัยในชัน้เรียน 

   2.3 รูปแบบของการท าวิจัยในชัน้เรียน 

   2.4 กระบวนการท าวิจัยในชัน้เรียน 

   2.5 ความรูค้วามสามารถในการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

   2.6 เจตคติตอ่การท าวิจัยในช้ันเรยีน 

  3. บริบทด้านการศึกษาจังหวัดสกลนคร 

   3.1 ที่ตัง้และเขตการปกครอง 

   3.2 การปกครอง 

   3.3 ข้อมูลพื้นฐานหนว่ยงาน 

   3.4 จ านวนครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามสังกัด 

ปีการศึกษา 2561 

   3.5 แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดสกลนคร 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

   4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริหาร 

 1. ความหมายของปัจจัยการบรหิาร 

  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (2547, หน้า 9 อ้างถึงใน กาญจนา  

ไตรรัตน์, 2556, หน้า 19) กล่าวว่า ปัจจัยทางการบริหารเป็นทรัพยากรโดยทั่วไป  

ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะด าเนินงานไม่ราบรื่น ไม่ประสบความส าเร็จ ต้องใชใ้ห้คุ้มค่าและ

เกิดประสทิธิภาพ ปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วย คน เงนิ วัสดุสิ่งของ และการจัดการ 

  จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555, หน้า 21-24) ได้อธิบายถึง การบริหาร หมายถึง

การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และการบริหารการศกึษา

หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลซึ่งอาจเป็นการด าเนนิงานของผู้บริหารรว่มกับครู

หรอืบุคลากรในโรงเรียน อธิการบดีหรอืผูบ้ริหารร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการรว่มกับอธิบดีกรมต่าง ๆ และครูอาจารย์ในสถาบัน 

การศกึษาต่าง ๆ และกลุ่มบุคคลต่างรว่มมอืกันพัฒนาคนให้มคีุณภาพ การจะพัฒนาคนให้

มีคุณภาพต้องมีการด าเนินการในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัด

อาคารสถานที่และพัสดุครุภัณฑ์ การสรรหาบุคคลมาด าเนนิการหรอืมาท าการสอนใน

สถานบันการศกึษา การปกครองนักเรียนเพื่อใหน้ักเรียนเป็นคนดีมวีินัย ซึ่งที่กล่าวมานั้น

เรียกว่า ภารกิจทางการบริหารการศกึษาหรืองานบริหารการศกึษา โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนา

คุณภาพผูเ้รียน นอกจากความหมายของการบริหารและการบริหารการศกึษา จอมพงศ์

มงคลวนิช (2555, หน้า 25-28) กล่าวถึง การบริหารการศกึษาเป็นศาสตร์ ศิลป์ และ

วิชาชีพ ศาสตร์ การบริหารการศกึษาเป็นสาขาหนึ่งของการบริหารโดยความรู้ต่าง ๆ

ทางการบริหารการศกึษาได้มาจากวิธีการหรอืกระบวนการที่เป็นระบบมีการจัดกลุ่มหรอื

หมวดหมู่เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มพัฒนาศกึษาศาสตร์ ศกึษาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษากับ

การพัฒนาประเทศ กฎหมายการศกึษา คุณธรรมส าหรับผูบ้ริหาร และธุรกิจการศึกษา 

2) กลุ่มบริหารศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารการศกึษา การวางแผนการศึกษา

การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การนิเทศการศกึษา การบริหารอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดล้อม การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ และการศกึษาเอกเทศ 

3) กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น ามนุษยสัมพันธ์ ส าหรับผูบ้ริหาร ศลิปะ

การพูดส าหรับผูบ้ริหาร ศลิป์ การบริหารต้องใชท้ั้งศาสตรแ์ละศลิป์ควบคู่กัน ผูบ้ริหารตอ้ง

มีความรูเ้กี่ยวกับหลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีการบริหาร และสามารถน าไปปรับใช้หรอื
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ประยุกต์กับสถานการณ์จริงในการบริหาร ดังนัน้ ศลิปะ ในการบริหารเป็นเรื่องที่ไม่

สามารถถ่ายทอดใหก้ันได้แต่เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล วิชาชีพ การบริหารการศกึษา

เป็นวิชาชีพช้ันสูงโดยมีเหตุผล ได้แก่ มุ่งเน้นการให้บริการแก่สังคม เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้

สามารถอย่างสูง ต้องใช้บุคคลที่ได้รับการศกึษา อบรม หรอืมีประสบการณ์ดา้นการบริหาร

เป็นงานที่ต้องมีความเป็นอิสระในการด าเนินงาน มจีรรยาบรรณ 

  จรุณ ีเก้าเอี้ยน (2557, หน้า 1-3) กล่าวว่า การบริหารจัดการมีค าใช้อยู่ 

2 ค า คือ Administration และ Management การใช้ค า Administration ใช้ในการบริหารราชการ 

ส่วนค า Management ใช้ในการบริหารธุรกิจ ส าหรับการบริหารการศึกษาจะใช้ Administration 

การบริหาร จึงเป็นศลิปะในการท าให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระท าที่เป็นผลส าเร็จ แต่ผูบ้ริหาร 

ไม่ใช้ผู้ปฏิบัติ แต่ใชศ้ลิปะท าใหผู้ป้ฏิบัติงานท างานจนเป็นผลส าเร็จตามจุดหมายของ

องค์การหรือตามจุดหมายที่ผูบ้ริหารตัดสินใจเลือก การบริหารเป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์น า

ทรัพยากรการบริหาร โดยใช้กระบวนการบริหารเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  สมาน อัศวภูมิ (2558, หน้า 22-23) กล่าวว่า การบริหารเป็นการใช้ภาวะผูน้ า

ในการระดมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมปีระสิทธิภาพในการด าเนินงานตาม

ภารกิจขององค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

  Peter F. Drucker (2001, p. 36 อ้างถึงใน กาญจนา ไตรรัตน์, 2556, หน้า 21)

กล่าวว่า การบริหาร คอื ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผูอ้ื่นให้ลุล่วงไปโดย

อาศัยคนอื่นเป็นผูท้ าภายในสภาพองค์การ ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักของ

องค์การที่เข้ามาร่วมกันท างานในองค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใชท้รัพยากรด้านวัตถุอื่น ๆ 

เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงนิทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศตา่ง ๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการ

ออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม 

  สรุปได้วา่ ปัจจัยการบริหาร หมายถึง องค์ประกอบที่สง่ผลใหก้ารปฏิบัติงาน

บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 

 2. ความส าคัญของปัจจัยการบรหิาร 

  ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (2551, หน้า 221-225) กล่าวถึงปัจจัย

หรอืองค์ประกอบส าคัญในการบริหารสถานศกึษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้โดย

ใช้โรงเรยีนเป็นฐาน ดังนี้ 
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          1. ผูบ้ริหารสถานศกึษาเป็นผู้ที่มีวสิัยทัศน์ ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ทีชั่ดเจน 

          2. ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้กลยุทธ์การกระจายอ านาจ เน้นการบริหาร

แบบมีสว่นร่วม 

          3. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการพัฒนาบุคลากรและผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง 

ให้เข้าใจในแนวเดียวกัน 

          4. ผูบ้ริหารสถานศกึษาพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรตามบทบาทหน้าที ่

          5. ผูบ้ริหารสถานศกึษาใชก้ระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีน 

   6. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการก ากับ ติดตาม ประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง 

          7. ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรยีนรู้ 

          8. ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ 

          9. ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

         10. ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องมทีักษะการประสานงานที่ดี 

          11. ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 

ที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 

          12. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

  จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555, หน้า 28-29) กล่าวว่า การบริหารแบ่งเป็น 

3 ประเภท ได้แก่ การบริหารราชการแผน่ดิน การบริหารธุรกิจ และการบริหารการศกึษา

หากใช้ทฤษฎีทางการบริหาร 4 Ps สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

   1. Purpose (ความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์) การบริหารราชการแผ่นดิน

มุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมสีุข การบริหารธุรกิจมุ่งหมายใหไ้ด้รับก าไรเป็นตัวเงิน และ

การบริหารการศกึษา มุง่หมายเพื่อพัฒนาคนใหม้ีคุณภาพและสมบูรณ์ 

   2. People (บุคลากร) ประกอบด้วย ผู้ให้บริการ เป็นบุคคลในการให้ 

บริการทางการศกึษาในสถานศกึษา คือ ครู อาจารย์ ผู้อ านวยการ อธิการบดี และ

บุคลากรทางการศกึษา ผูร้ับบริการ เป็นบุคคลผู้รับบริการในการบริหารการศกึษา คอื 

นักเรียน เยาวชน ต้องพัฒนาให้เป็นคนที่มคีุณภาพ 

   3. Process (กระบวนการ) มีกระบวนการหรอืขั้นตอนในการพัฒนาคน 

ให้มคีุณภาพ 

     4. Product (ผลผลติ) ทางการบริหารการศกึษา คอื ได้คนที่ดมีีคุณภาพ 
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มีความรูค้วามสามารถ ส่วนการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น ถนน คลอง ท่อระบายน้ า 

ไฟฟ้า เป็นต้น  

  สรุปได้วา่ ความส าคัญของปัจจัยการบริหาร กล่าวได้ว่า ปัจจัยการบริหาร 

มีความส าคัญต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของการบริหารของผู้บริหาร โดยผู้น าหรอื

ผูบ้ริหารตอ้งใช้กระบวนการและวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเพื่อให้ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องเขา้มามีสว่นร่วมในการท างานและน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 3. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

  3.1 ความหมายของงานวิชาการและการบริหารงานวิชาการ 

   ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 176-179) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ

หมายถึง การด าเนินงานในทุกปัจจัยที่มุง่หวังให้ภารกิจหลักของโรงเรียนเป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของปรัชญา หลักการ แนวคิดทางการศกึษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้

ได้รับการพัฒนารอบด้านจนเต็มศักยภาพเพื่อใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การบริหารงานวิชาการ

ถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารโรงเรียน งานวิชาการ คอื ภารกิจหลักของโรงเรียน

ความส าเร็จจากการบริหารงานวิชาการจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิผลของการบริหารงาน

ในทุกด้าน ผูบ้ริหารจึงต้องยึดหลักการบริหารที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   จรุณ ีเก้าเอี้ยน (2557, หน้า 3-5) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ 

เป็นงานที่ส าคัญส าหรับผูบ้ริหารสถานศกึษา ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิด 

ในสถานศกึษาโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และเป็นเครื่องช้ีวัด

ความส าเร็จและความสามารถในการบริหารงานของผูบ้ริหาร การบริหารงานวิชาการ

ครอบคลุมดูแลหลักสูตรการสอน อุปกรณ์การสอน การจัดแบบเรียน คู่มือ การจัดช้ันเรยีน

การจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝกึอบรมครู การนเิทศการศกึษา

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การวัดผลประเมินผล การประเมนิมาตรฐานสถานศกึษา

เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศกึษา 

  3.2 ความส าคัญของงานวิชาการ 

   จรุณ ีเก้าเอี้ยน (2557, หน้า 5) กล่าวว่า งานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญ

ของสถานศกึษา ส่วนงานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานทั่วไป

เป็นเพียงองค์ประกอบที่จะท าให้หนว่ยงานทางการศกึษาด าเนนิไปด้วยความราบรื่น

ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรรับผดิชอบเป็นผู้น าของครูในด้านวิชาการ เพราะหน้าที่ของ

สถานศกึษา คือ การให้ความรูแ้ก่นักเรียนในด้านวิชาการ โดยการท างานรว่มกับครู 
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กระตุ้นครู แนะน าครู และประสานงานใหค้รูทุกคนมีการท างานรว่มกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการสอน ผูบ้ริหารตอ้งใส่ใจและตระหนักในภารกิจ รู้จักการปรับปรุงตนเอง รูแ้ละเข้าใจ

งานวิชาการอย่างถ่องแท้ มีการพัฒนางานวิชาการให้ก้าวหน้า ทันต่อการจัดการศึกษา 

ในยุคปัจจุบัน สรา้งความไว้วางใจและการยอมรับจากสังคม 

    3.3 หลักการบริหารงานวิชาการ 

   จรุณ ีเก้าเอี้ยน (2557, หน้า 6-9) กล่าวว่า หลักการเบือ้งตน้ของ 

การบริหารงานวิชาการ มดีังนี้ 

    1. ยึดหลักใหส้ถานศกึษาจัดท าหลักสูตรสถานศกึษาให้เป็นไป 

ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

ความตอ้งการของชุมชนและสังคม โดยมีครู ผูบ้ริหาร ผู้ปกครอง และคนในชุมชนมีส่วนร่วม 

    2. มุ่งส่งเสริมสถานศกึษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือผูเ้รียน 

เป็นส าคัญ 

    3. มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมสี่วนรว่มในการก าหนดหลักสูตร

กระบวนการเรียนรู้ ศูนย์เครอืข่ายและเหล่งเรียนรู้ 

    4. มุ่งจัดการศกึษาให้มคีุณภาพและมาตรฐาน มีดัชนีชี้วัดคุณภาพ

การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศกึษา

ได้ทุกช่วงช้ันทั้งระดับเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา 

    5. มุ่งส่งเสริมให้มกีารรว่มมือเป็นเครือขา่ย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

คุณภาพในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

   จากหลักการบริหารงานวิชาการเบื้องต้นข้างต้น ผู้บริหารตอ้งยึดหลัก 

ในการท างานเพื่อปฏิบัติไปสู่ความส าเร็จในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งมีหลักการส าคัญ 

4 ประการ ดังนี้ 

    1. หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality Management) เป็นการบริหารงาน

เพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการ องค์ประกอบของคุณภาพที่เป็นตัวชีว้ัด

คือ ผลผลิตและกระบวนการ เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าใหบุ้คลากรและผูร้ับบริหารมีความพึงพอใจ

พัฒนาศักยภาพ เป็นที่ยอมรับในสังคมและสากล โดยอาศัยกระบวนการประกันคุณภาพ

การศกึษา ได้แก่ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

    2. หลักการมสี่วนร่วม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของ

กระบวนการบริหาร โดยทุกคนในหนว่ยงานมสี่วนรว่มเสนอแนะปรับปรุงและพัฒนา 
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ร่วมกันลงมอืท า อาจด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งมีเป้าหมายการท างาน

ร่วมกัน และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศกึษาได้ดขีึ้น การมสี่วนรว่มเริ่มจากการรว่มคิด

ร่วมท า และร่วมประเมินผล 

    3. หลักการ 3 องค์ประกอบ (3-Es) ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ 

(Efficiency) ผูห้ารปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการ โดยเน้น

ที่กระบวนการ หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ได้ผลผลติ (Outputs) ตามวัตถุประสงค์ 

ที่ก าหนด ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความรูค้วามสามารถ มทีักษะเพิ่มขึ้นและ

ค านงึถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ หลักประหยัด (Economy) ใชเ้วลาน้อย ลงทุนน้อย ใช้ก าลัง

หรอืแรงงานน้อย และไม่เพิ่มทรัพยากรทางการบริหาร ผูบ้ริหารตอ้งใช้กลวิธีในการบริหาร

เพื่อพัฒนาคุณภาพโดยอาศัยความประหยัดบุคลากร งบประมาณ วัสดุและเทคโนโลยี 

และใช้เวลาน้อย 

    4. หลักความเป็นวิชาการ (Acadamic) หมายถึง ลักษณะที่ครอบคลุม

เนือ้หาสาระของวิชาการ เช่น หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนรู้ หลักการสอน 

หลักการวัดผลประเมินผล หลักการนเิทศการศกึษาและหลักการวิจัย เป็นต้น 

  3.4 ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 

   ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (2550, หน้า 23 อ้างถึงใน 

จรุณ ีเก้าเอี้ยน, 2557, หน้า 13-21) ได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานวิชาการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศกึษา ดังนี้ 

    1. การพัฒนาหรอืการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท้องถิ่น 

    2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 

    3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

    4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

    5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

    6. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

    7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

    8. การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้ 

    9. การนเิทศการศกึษา 

    10. การแนะแนว 
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    11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

    12. การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

    13. การประสานความรว่มมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา

และองค์กรอื่น 

    14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หนว่ยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

    15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของ

สถานศกึษา 

    16. การคัดเลือกหนังสอืแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 

    17. การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

   ส าหรับขอบข่ายงานวิชาการในข้อ 7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในสถานศกึษา กระทรวงศกึษาธิการก าหนดบทบาทหน้าที่ของสถานศกึษาไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

    1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างานของนักเรียน ครูและผูเ้กี่ยวข้องกับการศึกษา 

    2. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูโ้ดย

ใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญในการเรียนรูท้ี่ซับซ้อนขึ้น ท าให้ผู้เรยีนได้ฝกึการคิด 

การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและ

การเรียนรูใ้นการแก้ปัญหาที่ตนสนใจ 

    3. พัฒนาคุณภาพการศกึษาด้วยกระบวนการวิจัย 

    4. รวบรวมและเผยแพรผ่ลการวิจัยเพื่อการเรยีนรู้และพัฒนา

คุณภาพการศกึษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใชเ้พื่อพัฒนาการเรียนรู้และ

พัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

   ธีระ รุญเจริญ (2546, หน้า 19-21 อา้งถึงใน จรุณ ีเก้าเอี้ยน, 2557, 

หนา้ 50-52) กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ ก าหนดลักษณะ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาว่ามีบทบาทในการบริหารและการจัดการศึกษา ได้แก่ การเป็นผู้น า 

ทางวิชาการ การบริหารแบบมีสว่นร่วม การเป็นผู้อ านวยความสะดวก การประสาน 
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ความสัมพันธ์ การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง การสร้าง

แรงจูงใจ การประเมินผล การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศกึษาให้ชุมชนและสาธารณชนทราบ และการส่งเสริม

เทคโนโลย ี

   จรุณ ีเก้าเอี้ยน (2557, หน้า 58-60) กล่าวว่า บทบาทครู หมายถึง

ภาระหน้าที่ที่ครูต้องรับผดิชอบเพื่อสร้างความรูใ้ห้กับเด็กและส่งเสริมการท างานของ

ผูบ้ริหาร ได้แก่ บทบาทครูในการเป็นผู้บริหาร เป็นผูส้นับสนุน เป็นผู้น าด้านศลีธรรม

คุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยม และช่วยส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

 4. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรยีน 

  ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลตอ่ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน ผูว้ิจัยได้

ศกึษาวิเคราะหแ์ละสังเคราะหเ์อกสารจากนักวิชาการ และผลการวิจัย ดังนี้ 

  ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2542, หน้า 9) หมวด 4 

แนวการจัดการศกึษา มาตรา 30 ให้สถานศกึษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม

กับผูเ้รียนในแตล่ะระดับการศกึษา 

  เปรมชัย สโรบล (2550, หน้า 7-8) กล่าวว่า ปัจจัยการบริหารประกอบด้วย

ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริหาร ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ธนิต เดือนแจ้งรัมย์ (2551, หนา้  20-25) กล่าวว่า ปัจจัยการบริหารของ

Steers ได้ระบุไว้วา่ ปัจจัยการบริหารประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ลักษณะขององค์การ

หมายถึง การสานความสัมพันธ์ดา้นทรัพยากรด้านมนุษย์ที่ได้ก าหนดไว้ในองค์การ เช่น 

การกระจายอ านาจ ผูบ้ริหารโรงเรยีนต้องกระจายอ านาจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนตาม

สายงาน รวมทั้งการมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ ความช านาญเฉพาะทาง คือ ความรู้

ความสามารถ ความช านาญเฉพาะอย่างหรือเฉพาะที่หรือความสนใจของบุคลากรในโรงเรียน

และการมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติตรงกับความรู้ความสามารถเฉพาะอย่าง 

เทคโนโลยี คือ สภาพการที่โรงเรยีนใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการศกึษา 

อย่างตอ่เนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของโรงเรียนและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2) ลักษณะของสภาพแวดล้อม แบ่งเป็นลักษณะภายในและภายนอกโดยภาพรวมของ 
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การปฏิบัติของบุคลากรในโรงเรียน ความไว้วางใจ การส่งเสริมซึ่งกันและกัน การเอาใจใส่ดูแล

ความเป็นอยู่ของบุคลากรในโรงเรียน 3)  ลักษณะของบุคลากรในองค์การ ประกอบด้วย

ความผูกพันของคนในองค์การ คอื ความรู้สกึ ความสนใจ ความตอบสนองตอ่เป้าหมาย 

ความเช่ือมั่นความผูกพันของบุคลากรในโรงเรียนและทุ่มเทพลังกายพลังใจในการท างาน

เพื่อโรงเรียน การจูงใจ คือ สภาพการณ์ที่บุคลากรในโรงเรียนได้รับบทบาทหน้าที่ของตนเอง

อย่างถูกต้อง สามารถแสดงออก และใช้ความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่

การปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่ คือ สภาพการณ์ที่บุคลากรในโรงเรียนได้รับรู้บทบาทและ

หนา้ที่ของตนเองอย่างถูกต้อง สามารถแสดงออกตามบทบาทหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย

อย่างเต็มศักยภาพ 4) ลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ หมายถึง การด าเนินงาน

ในกิจการใดใหเ้กิดสัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นภารกิจของ

ผูบ้ริหารที่ต้องจัดท าโดยผู้บริหารต้องตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทที่มจี ากัดให้

เกิดประโยชน์สูงสุด และผูบ้ริหารต้องเป็นผู้น าในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ

องค์การ เพื่อใหเ้กิดผลดมีีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดหาและการใชท้รัพยากร

เป็นสภาพการณ์ที่โรงเรียนแสวงหาทรัพยากรหรอืสื่อที่เป็นตัวกลาง (คนหรอืวัสดุ-อุปกรณ์

หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ) ที่เหมาะสมเป็นเครื่องช่วยในการด าเนินการบริหารและการจัดการศึกษา

ตามภารกิจของโรงเรียน การตดิต่อสื่อสาร เป็นสภาพการณ์ที่โรงเรียนมกีระบวนการของ

การถ่ายทอดสาระเชื่อมโยงจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง โดยผ่านสื่อที่เป็นตัวกลาง 

ในการถ่ายทอดเพื่อใหบุ้คลากรในโรงเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงกัน และน าไปสู่

การปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย ภาวะผูน้ า สภาพการณ์ที่ผู้บริหารโรงเรียนสามารถใช้

อิทธิพลหรอือ านาจของตนในการสั่งการ โน้มน้าว ชีน้ า จูงใจ กระตุ้น ผลักดัน ใหบุ้คลากร

ในโรงเรยีนมีความเต็มใจ กระตือรอืร้นในการปฏิบัติงาน ส่งผลใหง้านมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล 

  ธีรวุฒิ เอกะกุล (2552, หน้า 30) กล่าวว่า ปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนใหค้รู

เป็นนักวิจัย คือ ครูเป็นบุคคลที่มคีวามใกล้ชิดกับนักเรียนมากกว่าบุคคลอื่น เข้าใจปัญหา

และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้ด ีการที่ครูมบีทบาทในฐานะ

นักวิจัย ครูต้องเป็นผูส้ังเกต เป็นผู้ถามค าถาม เป็นผู้เรยีน เป็นครูที่สมบูรณ์ มีบทบาทใน

ฐานะที่เป็นผู้รู้และเป็นผูป้ฏิบัติโดยท าหนา้ที่สอนและวจิัยไปพร้อมกัน 
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  เสาวลักษณ์ ทิพย์อักษร (2551, หน้า 34-39) กล่าวว่า ปัจจัยการบริหาร

ประกอบด้วย คน คอื บุคลากรในสถานศกึษาที่มคีวามรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 

มีคุณธรรม จรยิธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง เงิน คือ 

การจัดระบบทางการเงนิของสถานศึกษาให้มีการเบิกจากคลัง เงินงบประมาณการรับเงนิ

การเก็บรักษาเงิน การจา่ยเงนิ การน าส่งเงนิและการกันเงินไว้เบิก โดยให้ครูมสี่วนร่วม 

ในการปฏิบัติ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล วัสดุสิ่งของ คือ การวางระบบในการจัดหา

และใช้ประโยชน์จากวัสดุและทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า มีการจัดหาวัสดุ จัดซือ้จัดจา้ง การควบคุม

และการบ ารุงรักษา การจัดการ คือ การจัดกระบวนการพัฒนาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

มีขัน้ตอนวิธีการที่หลากหลายรูปแบบเพื่อสนองตอ่ความสามารถของแตล่ะบุคคล 

ตามความเหมาะสม รวมถึงกลไกการบริหารงานภายในองค์การ การจัดกลุ่มงาน 

การมอบหมายงาน การก าหนดความรับผิดชอบ การมอบอ านาจหน้าที่ การสร้าง

ความสัมพันธ์ภายในองค์การ 

  จริา เหมทานนท์ (2552, หน้า 11-21) กล่าวว่า ปัจจัยการบริหารสถานศกึษา

ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านสถานศึกษา ประกอบด้วยทรัพยากรทางการศกึษา

เชน่ ปริมาณคุณภาพของเอกสาร สื่อการศกึษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศกึษา แหล่งเรียนรู้ งบประมาณ เป็นต้น สภาพแวดล้อมของสถานศกึษา

เชน่ บรรยากาศในการเรียนการสอน มีการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสม

มีการสร้างบรรยากาศหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนที่สง่เสริมการพัฒนาตนเอง มีสนามเด็กเล่น

มีแหล่งนันทนาการ เป็นต้น 2) ปัจจัยด้านผู้บริหาร มกีารส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้บริหาร

สถานศกึษาจัดการศกึษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ประกอบด้วย วิสัยทัศนข์องผูบ้ริหารและ

พฤติกรรมของผูบ้ริหาร 3) ปัจจัยด้านการมีสว่นร่วมขององค์คณะบุคคล คือ คณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่มบีทบาทหนา้ที่เกี่ยวกับการให้ความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ หรือ

ให้ค าปรึกษา รวมถึงการก ากับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของสถานศกึษา เพื่อสง่เสริม

และสนับสนุนใหส้ถานศกึษาด าเนนิงานใหส้อดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง

และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน/

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาของสถานศกึษาสังกัด 

  ปัญญา แจ่มกังวาน (2554, หน้า 17-23) กล่าวว่า ปัจจัยการบริหาร ได้แก่

1) พฤติกรรมผู้น า ซึ่งเป็นความสามารถของผู้น าที่แสดงออกเพื่อชักน าให้ผูต้ามได้ร่วมกัน

ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 2) ภาวะผูน้ า ผูท้ี่ศิลปะหรอืมีอทิธิพลเหนอืคนอื่น 
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ในการสั่งการ ออกค าสั่ง ชักชวน จูงใจ ใหค้นอื่นสามารถคล้อยตามและปฏิบัติงาน 

ตามแผนงานที่ก าหนดไว้เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ 3) การเสริมสรา้งภาวะผูน้ าทางวิชาการ 

ต้องเป็นผู้ที่มคีวามพร้อมในการพัฒนาตนเองและพัฒนาคนในองค์กร เพื่อเป็นการเสริมแรง

ขวัญก าลังใจให้ตนเองและคนในองค์กรท างานสู่ความส าเร็จ 

  ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 68, 94-95) กล่าวว่า ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น า

ทางวิชาการ คอื ผูบ้ริหารสถานศกึษาหรือผู้บริหารการศกึษามีความใส่ใจต่อพฤติกรรม

ของครูที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มผีลตอ่ความก้าวหน้าของนักเรียน มุ่งเน้นที่พฤติกรรมของ

ครูซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนการเรียนรูข้องนักเรียน การใส่ใจในสภาพอื่น ๆ ขององค์การ เช่น 

การก าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมายขององค์การ การบริหารจัดการเรียนการสอน 

การส่งเสริมบรรยากาศขององค์การ การจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

การนเิทศและประเมินครู การประสานงานภายในองค์การ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผูบ้ริหารหรอืเพื่อนร่วมงานหรอืผูป้กครองหรอืนักเรียน 

  วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2555, หน้า 74-75) กล่าวว่า ปัจจัยที่เอื้อตอ่ 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วย 1) การกระจายอ านาจ ให้สถานศึกษา 

มีความรับผดิชอบและมีอ านาจในการตัดสินใจในการบริหารจัดการสถานศกึษา 

2) การบริหารแบบมีส่วนร่วม เน้นการท างานเป็นทีมและส่งเสริม สนับสนุนการสร้างทีมงาน

ที่มปีระสิทธิภาพ 3) พัฒนาบุคลากร ทั้งผู้บริหารสถานศกึษาและบุคลากรภายในโรงเรียน 

4) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศกึษา 5) ผู้บริหารสถานศกึษา

ต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวก เป็นผู้สง่เสริม สนับสนุนและเป็นผู้น านวัตกรรม ผลักดัน 

การปฏิรูปทางการศกึษา 6) การมีวสิัยทัศน์ ผูบ้ริหารและบุคลากรในโรงเรียนต้องมีส่วนร่วม

และให้ความรว่มมอืในการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการบริหารจัดการสถานศกึษาที่ตรงกัน

7) การให้รางวัล สถานศกึษาที่ประสบความส าเร็จในการบริหารควรได้รับรางวัลจากเขตพื้นที่

การศกึษาหรือผู้บริหารการศกึษา 

  กรุณา ภู่มะลิ (2557, หน้า 152-155) จากผลการวิจัย ปัจจัยการบริหาร 

ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีนขนาดเล็ก ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน

คุณภาพหลักสูตร/โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนที่จัดขึน้มคีวามสอดคล้องและตรงกับ

ความตอ้งการของผู้เรยีน โครงสรา้งหลักสูตรของโรงเรียนที่จัดขึน้มคีวามสอดคล้องกับ

สภาพท้องถิ่นของโรงเรียน โรงเรียนมกีารวิเคราะหค์วามตอ้งการของผูเ้รียนเพื่อพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษาโดยมีเป้าหมายชัดเจนตรงตามปรัชญาและนโยบายของโรงเรียน 
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2) ปัจจัยด้านการมีสว่นร่วม โดยเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในโรงเรียนแสดงความคิดเห็นและ

ตัดสินใจรว่มกัน ในการแก้ไขปัญหาโดยใช้เสียงสว่นใหญ่เป็นข้อยุติ มีการตัดสินใจร่วมกัน

ในการที่จะพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้เสียงส่วนใหญ่เป็นข้อยุติ ผูป้กครองมีสว่นร่วม 

ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 3) ปัจจัยด้านการปฏิบัติ

ตามนโยบาย/กฎ/ระเบียบทางราชการ ผูบ้ริหารปฏิบัติงานตามโครงสร้างงาน 4 ฝา่ย คือ

วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป โดยยึดพระราชบัญญัติการศกึษา

แหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โรงเรียนมีแผนในการพัฒนาคุณภาพทางการศกึษา

เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อพัฒนางานวิชาการ 

4) ปัจจัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ ครูผูส้อนมกีารจัดกลุ่มให้ผูเ้รียน

อภปิราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความสนใจ ตัง้ใจ มีการค้นคว้าหาความรูต้ามเนือ้หา 

ที่ครูผู้สอนก าหนด ผูเ้รียนให้ความเคารพและปฏิบัติตามที่ครูผู้สอนแนะน า รวมทั้งทัศนคติที่ดี

ของบุคลากรในองค์การ ผูบ้ริหารมีการเปิดโอกาสใหค้รูแลกเปลี่ยนความรูใ้นการท างาน 

ซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ครูมีอสิระในการท างานผูบ้ริหารมีการรับฟังความคิดเห็นของ

ครูผู้สอน ผู้บริหารจัดหาสิ่งอ านวยการความสะดวกในการท างานของครู ครูมีความสัมพันธ์

ที่สนทิสนมและมีความร่วมมอืในการท างาน 

  จรุณ ีเก้าเอี้ยน (2557, หน้า 49-50) กล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

มีบทบาทที่ส าคัญและเป็นบทบาทโดยตรงที่จะต้องท าเพื่อพัฒนาและสร้างความก้าวหน้า

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและบุคคลทั่วไป ผู้บริหารมีบทบาทหนา้ที่ที่ตอ้งกระท า 

โดยแบ่งบทบาทของผู้บริหารเป็น 3 แบบ ได้แก่ 

   1. บทบาทระหว่างบุคคล (Interpersonal Roles) ได้แก่ บทบาทจากหน้าที่ 

ที่ตอ้งรับผดิชอบ 

    1.1 หัวหน้า มบีทบาทในการบังคับบุคคลเพื่อให้ท าหน้าที่ที่รับผดิชอบ 

    1.2 ผู้น า มีบทบาทในการกระตุ้น  ปลุกเร้า  ผูท้ี่อยู่ใต้บังคับบัญชา 

ในการท างาน 

    1.3 ผู้ตดิต่อ มีบทบาทในการตดิต่อกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก

เพื่อให้ได้ข้อมูลและบริการด้านการค้า 

   2. บทบาทด้านสารสนเทศ (Informational Roles) ได้แก่ 

    2.1 ผู้ตรวจสอบ มบีทบาทในการค้นหาและรับข้อมูลมาใช้เพื่อใหเ้กิด

ความเข้าใจภายในองค์กร 
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    2.2 ผูเ้ผยแพร่ มีบทบาทในการส่งข้อมูลที่ได้รับจากภายนอกหรอื 

จากหน่วยงานย่อยใหก้ับสมาชิกขององค์กร 

    2.3 โฆษก มีบทบาทในการส่งข้อมูลไปยังภายนอกตามแผนหรอื

นโยบายขององค์กร 

   3. บทบาทด้านการตัดสินใจ (Decisional Roles) ได้แก่ 

       3.1 ผู้จัดการ มีบทบาทในการค้นหาการจัดการและสภาพแวดล้อม 

ที่เป็นโอกาสและริเริ่มหรอืแนะน าในด้านการควบคุมภายในองค์กร 

    3.2 ผูจ้ัดการสิ่งรบกวน มีบทบาทในการปรับการท างานใหไ้ปในทางที่ถูก

เมื่อองค์กรเผชิญกับสิ่งที่รบกวนที่ไม่คาดคิด 

    3.3 ผู้จัดสรรทรัพยากร มบีทบาทในการจัดสรรทรัพยากรใหแ้ก่

หนว่ยงานต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ 

    3.4. ผูเ้จรจา มบีทบาทในการเป็นตัวแทนองค์กรในการติดต่อเจรจา

กับองค์กรอื่น 

  ศริิพร เทพราชา (2557, หน้า 81) กล่าวว่า แนวทางการส่งเสริมการท าวิจัย

ในชั้นเรียน ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ครูผู้สอนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ควรมีผูเ้ชี่ยวชาญหรอืที่ปรึกษา

ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน โรงเรยีนควรมกีารสนับสนุนใหบุ้คลากรได้ถ่ายทอดความรู้และ

เผยแพร่งานวิจัยในช้ันเรยีนอย่างตอ่เนื่อง ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาควรจัดหาเอกสาร

ด้านการวิจัยในช้ันเรยีนใหค้รูผู้สอนได้ศกึษาและท าวิจัยในชั้นเรียน สร้างความตระหนัก 

ว่าการวิจัยในช้ันเรียนเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มีการพัฒนา

แหลง่เรียนเรียนรู้ในการค้นคว้าเพื่อการท าวิจัยในช้ันเรียน ควรสนับสนุนงบประมาณและ

ก าหนดให้งานวิจัยในช้ันเรยีนเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความดคีวามชอบ 

   สุณี บุญพิทักษ์ (2557, หนา้ 69) กล่าวว่า จากการศกึษาวิจัยเรื่องสภาพ

ปัญหาการท าวิจัยในช้ันเรยีนของครูปฐมวัย ในปี 2554 พบว่า ครูขาดขวัญก าลังใจ 

จากผู้บริหาร สถานศกึษาบางแหง่ผู้บริหารไม่ใหค้วามสนใจการศกึษาระดับปฐมวัยและ

การท าวิจัย ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษามีแนวทางในการพัฒนาครูปฐมวัย 
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ในการท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในช้ันเรียนโดยจัดอบรมพัฒนาครูด้านการท า

วิจัยในชัน้เรียน แตค่รูไม่สามารถท าวิจัยได้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ยาก ศึกษานิเทศก์ 

ขาดการนเิทศติดตามใหก้ารช่วยเหลือ เนื่องดว้ยมีบุคลากรน้อยซึ่งบางเขตพืน้ที่การศกึษา 

มีศึกษานิเทศก์เพียงคนเดียวที่ตอ้งดูแลครูปฐมวัยที่มจี านวนมาก ท าให้การดูแลไม่ทั่วถึง

จากการสังเคราะหง์านวิจัยของปรีดา เบ็ญคาร (2548, หน้า 55-56 อา้งถึงใน สุณี 

บุญพิทักษ์, 2557, หนา้ 69) พบว่า มคีรูจ านวนน้อยที่ท าวิจัย ครูสว่นใหญ่ไม่มีความรู้ 

ในการท าวิจัย ครูที่เข้าอบรมเพื่อน าความรูด้้านการท าวิจัยไปท าผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอเลื่อนต าแหน่ง และในการอบรมจะเน้นความรูก้ารวิจัยเชิงวิชาการ มรีะเบียบวิธี 

ที่เคร่งครัด ครูไม่สามารถท าวิจัยปฏิบัติการได้โดยล าพัง ครูเกิดทัศนคติทางลบต่อการท า

วิจัยหากต้องการสนับสนุนให้ครูท าวิจัยโดยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวติการท างานประจ า ควร

ได้รับการดูแลสนับสนุนและให้ก าลังใจจากผู้บริหาร ศกึษานิเทศก์ เพื่อนรว่มงาน 

นักวิชาการรวมทั้งตนเองต้องมีความมุ่งมั่น เห็นความส าคัญ ศกึษาเรียนรู้ใหเ้กิดความเข้าใจ

วิจัยในช้ันเรียนใช้กระบวนการวิจัยอย่างงา่ย น าข้อมูลที่มีอยู่ในห้องเรยีนมาใช้ในการค้นหา

ค าตอบด าเนินการวิจัยพร้อมไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  ปราชญา รัตพลที (2558, หนา้ 58-59) กล่าวว่า แนวทางการส่งเสริม 

การท าวิจัยในช้ันเรียนด้านนโยบาย เน้นการจัดท านโยบาย งบประมาณและแผนการ

ปฏิบัติงานโครงการท าวิจัยใหเ้ป็นรูปธรรม ควรจัดระบบงานในโรงเรยีนใหเ้อือ้ต่อครูผูส้อน

ในการสอนและท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน มีเกณฑใ์นการใช้

การวิจัยในช้ันเรยีนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 2-3 เรื่องต่อปี

การศกึษาด้านการพัฒนาครูควรจัดให้มกีารอบรมครูผู้สอนให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในเรื่อง

การท าวิจัยในช้ันเรียน เชิญผูเ้ชี่ยวชาญ วิทยากร ครูตน้แบบในการท าวิจัยในช้ันเรียนมาให้

ความรู ้นิเทศ ตดิตามเป็นระยะ เพื่อรับทราบปัญหาและช่วยแก้ไขใหแ้ก่ผู้วิจัย ส่งเสริมและ

สนับสนุนครูผูท้ าวิจัยเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านการวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียน

การสอน จัดประกวดผลงาน นทิรรศการวิจัยในช้ันเรียนประจ าปี ดา้นขวัญและก าลังใจ 

ควรส่งเสริม พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการวิจัยเพื่อการศกึษา จัดหาคอมพิวเตอร์และระบบ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้รองรับความต้องการในการสืบค้นขอ้มูลและจัดท าเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โน้มนา้วบุคลากรในโรงเรียนใหม้องการวิจัยเป็นเรื่องที่ง่าย ยกย่อง 
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ชมเชย หรอืมอบเกียรติบัตร จัดกิจกรรมให้ขวัญและก าลังใจครูผูม้ีผลงานวิจัยในช้ันเรียน

ส่งเสริมให้ครูน าผลงานที่โดดเด่นภายในโรงเรียนไปประกวดในระดับกลุ่ม ระดับเขตพืน้ที่

การศกึษาหรือระดับประเทศ 

            วราภรณ์ เนาเพ็ชร (2558, หนา้ 119-135) จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย

การบริหารสถานศกึษาด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีระดับการปฏิบัติสูง

สถานศกึษาเป็นหนว่ยงานราชการมจีุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา จึงต้องตอบสนองตอ่

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ ทั้งในด้านการจัดระบบ การจัดโครงสร้างและกระบวนการ

จัดการศึกษาต้องยึดหลักการมเีอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 

มีการกระจายอ านาจจากส านักเขตพืน้ที่การศกึษาไปสู่สถานศึกษา ท าให้สถานศกึษา 

มีความคล่องตัวในการก าหนดนโยบายได้อย่างอสิระ ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละวางแผน 

การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับโครงสรา้งภายใน มีการก าหนด

บทบาทหน้าที่และมอบหมายงานใหบุ้คลากรได้รับผดิชอบแบบมีสว่นรว่ม น าไปสู่การปฏิบัติ

ที่มคีวามชัดเจน ตรงตามความรูค้วามสามารถ ช่วยใหค้รูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้ 

อย่างเต็มก าลัง เป็นผลใหก้ารบริหารสถานศกึษาเป็นไปอย่างมทีิศทาง ปัจจัยการบริหาร

สถานศกึษาด้านลักษณะของสภาพแวดล้อม โรงเรียนมีแหลง่เรียนรูใ้นท้องถิ่น ช่วยให้มี

ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกที่ด ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ ส่วนลักษณะสภาพแวดล้อมภายใน

โรงเรียนต้องด าเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการศกึษาตามมาตรฐาน

การศกึษาและตัวชีว้ัด สร้างบรรยากาศภายในให้น่าอยู่ เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย สวยงาม

ปัจจัยการบริหารสถานศกึษาด้านลักษณะของบุคลากร ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งส าคัญ 

การจัดงานให้เข้ากับคนและเหมาะสมกับความรูค้วามสามารถจะช่วยส่งเสริมการบริหาร

จัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ มกีารส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร 

  สมาน อัศวภูมิ (2558, หน้า  71-72) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการ คอื

การใชภ้าวะผูน้ าในการบริหารงานวิชาการใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ ผูบ้ริหารในฐานะผูน้ า

ทางวิชาการจงึควรเป็นผู้น าในการท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาซึ่งเป็นแผนแม่บท 

ในการจัดการศกึษาของทุกสถานศกึษา 

  อังคารพิสุทธิ์ สยามประโคน (2559, บทคัดย่อ) กล่าววา่ บทบาท 

ในการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรยีนของผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรยีน ด้านผูบ้ริหาร 

ต้องมีความสามารถวิเคราะห ์วางแผน ก าหนดเป้าหมายและช้ีแจงการท าวิจัยในช้ันเรียน 
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ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ควรให้เกียรติและยกย่องครูที่ลงมอืท าวิจัยและถือว่า

เป็นผูม้ีความตั้งใจในการแกป้ัญหาที่แท้จริงสมควรได้รบัการยอมรับ ควรจัดสรรงบประมาณ

ให้แก่ครูผู้ท างานวิจัย ผู้บริหารตอ้งมสี่วนร่วมในการท าวิจัย และควรส่งเสริมให้ทุกคน 

มีสว่นร่วมกับครูผูท้ าวิจัย และน าผลงานวิจัยในช้ันเรยีนมาใช้ประกอบการพิจารณาความดี

ความชอบ 

  สุนทร โคตรบรรเทา (2560, หน้า 17-18) กล่าวว่า ปัจจัยการบริหาร

ประกอบด้วย งาน หมายถึง สิ่งที่ต้องปฏิบัติกระท าตามบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ

ของคน เช่น ภารกิจ กิจกรรม ผลงาน ต าแหน่งงาน การจา้งงาน เป็นต้น คน หมายถึง 

ผูป้ฏิบัติงานหรอืผูท้ างาน เช่น บุคลากร บุคคล ผู้ปฏิบัติงาน ผูก้ระท า คนงาน นายจ้าง 

เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา หัวหนา้งาน ผูป้ระกอบการ เป็นต้น เป้าหมาย หมายถึง สิ่งที่ต้อง 

ไปให้ถึง สิ่งที่ได้รับหรอืสิ่งที่บรรลุจากการปฏิบัติงานซึ่งเป้าหมายอาจมีระดับความส าคัญ

มากหรือน้อยขึน้อยู่กับการก าหนดเกณฑ์ ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดเป้าหมาย และ

องค์การ หมายถึง สถานที่/หนว่ยงานหรอืความสัมพันธ์ระหว่างสองคนขึน้ไปมารวมกัน 

โดยมีเป้าหมาย 

  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติ

บัญญัติแหง่ชาติ (2560, หน้า 18) หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 69 รัฐพึงจัดให้มี

และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ 

ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคมและเสรมิสร้าง

ความสามารถของคนในชาติ 
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 จากการศกึษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน ผูว้ิจัยได้ศกึษา วิเคราะห์และสังเคราะหเ์อกสารตามตาราง 1 

ตาราง 1 การสังเคราะหป์ัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน 
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บุคลากร/การสร้างแรงจูงใจ/การมีส่วนร่วม

ของบุคลากร 

 √ √  √ √ √  √ √     √ √  √  10 

2. นโยบายการบรหิารและการปฏิบัต/ิ 

การกระจายอ านาจ/การก าหนดวิสัยทัศน์

ของผู้บริหาร/การก ากับติดตาม 

 √ √   √  √ √ √     √   √  8 

3. ทรัพยากร/การจัดการทรัพยากร 

(วัสดุ-อุปกรณ์ ,งบประมาณ เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

 √ √  √ √  √ √      √     7 

4. ลักษณะองค์การ/โครงสรา้งองคก์ร   √      √         √  3 

5. ลักษณะสภาพแวดล้อม/การสรา้ง

บรรยากาศ/การจัดสภาพแวดล้อม 
  √   √  √  √          4 

6. การส่งเสรมิการท าวิจัยในชัน้เรยีน √   √       √ √ √ √   √  √ 8 

7. การบรหิารจัดการสถานศึกษา     √   √  √          3 
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  จากตารางการสังเคราะหป์ัจจัยการบริหารที่สง่ผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัย

ในชั้นเรียนของนักวิชาการและนักวิจัย จ านวน 19 คน พบว่า ปัจจัยการบริหาร 4 ด้าน

รายละเอียดตามตารางสังเคราะหข์้างตน้ ผูว้ิจัยได้ก าหนดเกณฑร์้อยละ 50 หรอืจากความถี่

หรือจ านวนนักวิชาการและนักวิจัยตั้งแต่ 5 คนขึน้ไปในการพิจารณาคัดเลือกปัจจัยการบริหาร

ที่สง่ผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน ประกอบด้วย  

   1. นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ 

    ธนิต เดือนแจ้งรัมย์ (2551, หนา้ 20-25) กล่าวว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน

ต้องกระจายอ านาจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนตามสายงาน รวมทั้งการมสี่วนรว่ม 

ในการตัดสินใจ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ซึ่งสภาพการณ์ที่บุคลากรในโรงเรียน

ได้รับรู้บทบาทและหนา้ที่ของตนเองอย่างถูกต้อง สามารถแสดงออกตามบทบาทหน้าที่ 

ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ ผูบ้ริหารตอ้งมีนโยบายการบริหารและแนวทาง 

การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ด าเนินงานในกิจการใดใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ ผูบ้ริหารและบุคลากร 

ในโรงเรยีนต้องร่วมมอืในการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ผูบ้ริหารตอ้งตัดสินใจว่าจะใช้

ทรัพยากรแต่ละประเภทที่มีจ ากัดใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และผูบ้ริหารตอ้งเป็นผู้น า 

ในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์การ เพื่อใหเ้กิดผลดี 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2555, หนา้  74-75) กล่าวว่า วิสัยทัศนข์อง

ผูบ้ริหาร คือ ผูบ้ริหารและบุคลากรในโรงเรียนต้องมีสว่นร่วมและใหค้วามร่วมมอืในการก าหนด

วิสัยทัศน ์ทิศทางการบริหารจัดการสถานศกึษาที่ตรงกัน 

    สุชาติ จติรพริง้ (2556, หน้า 60) กล่าวว่า ผูบ้ริหารมีสว่นในการก าหนด

นโยบาย ยุทธศาสตร ์แผนการ และส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรยีนอย่างชัดเจน 

    กรุณา ภู่มะลิ (2557, หน้า 152-155) กล่าวว่า ปัจจัยด้านการปฏิบัติ

ตามนโยบาย/กฎ/ระเบียบทางราชการ ผูบ้ริหารปฏิบัติงานตามโครงสร้างงาน 4 ฝา่ย คือ 

วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป โดยยึดพระราชบัญญัติการศกึษา

แหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โรงเรียนมีแผนในการพัฒนาคุณภาพทางการศกึษา

เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อพัฒนางานวิชาการ 

    นนทิพร สาน้อย (2557, หน้า 44) กล่าวว่า วิสัยทัศน ์คือ คุณสมบัติ

ของบุคคลที่มองเห็นภาพในอนาคตขององค์การได้อย่างชัดเจน โดยภาพนั้นต้องสอดคล้อง

กับเป้าหมายและอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได้เพื่อที่จะน าองค์การไปสู่ความส าเร็จ 
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    วราภรณ์ เนาเพ็ชร (2558, หน้า 119-135) ปัจจัยการบริหารสถานศกึษา

ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ สถานศกึษาต้องมจีุดมุ่งหมายในการจัดการศกึษาที่

ตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ ทั้งในด้านการจัดระบบ การจัดโครงสร้าง

และกระบวนการจัดการศกึษาต้องยึดหลักการมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลาย

ในการปฏิบัติ มกีารกระจายอ านาจจากส านักเขตพืน้ที่การศกึษาไปสู่สถานศกึษา ท าให้

สถานศกึษามีความคล่องตัวในการก าหนดนโยบายได้อย่างอสิระ ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละ

วางแผนการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับโครงสรา้งภายใน 

มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และมอบหมายงานให้บุคลากรรับผดิชอบแบบมีสว่นรว่ม น าไปสู่

การปฏิบัติที่ชัดเจน ตรงตามความรู้ความสามารถ ช่วยให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างเต็มก าลัง เป็นผลใหก้ารบริหารสถานศกึษาเป็นไปอย่างมทีิศทาง 

    สรุปได้ว่า นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ คือ แนวทาง แผนงาน

ที่ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศกึษาร่วมกันก าหนดขึ้นมาเกี่ยวกับ การท าวิจัยในช้ันเรยีน

ของครูผู้สอน มีการก าหนดยุทธศาสตร ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิธีการในการท าวิจัย

ในชั้นเรียนที่ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

    2. การบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี 

    ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2542, หน้า 33) ระบุว่า

หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มาตรา 58 ให้มกีารระดมทรัพยากรและ

การลงทุนด้านงบประมาณ การเงนิ และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา

สถานประกอบการ ข้อ (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ

สถานบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเป็นผู้จัดและมีสว่นรว่มในการจัดการ 

ศกึษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศกึษา และมีสว่นร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย

ทางการศกึษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็นโดยใหร้ัฐและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากร โดยการสนับสนุน อุดหนุน และใช้มาตรการ

ลดหย่อนหรอืยกเว้นภาษีตามความเหมาะสม 
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    ธนิต เดือนแจ้งรัมย์ (2551, หนา้ 20-25) กล่าวว่า การจัดหาและ 

การใชท้รัพยากร เป็นสภาพการณท์ี่โรงเรียนแสวงหาทรัพยากรหรอืสื่อที่เป็นตัวกลาง 

(คนหรอืวัสดุ-อุปกรณ์หรอืเทคโนโลยีตา่ง ๆ) ที่เหมาะสมเป็นเครื่องช่วยในการด าเนินการ

บริหารและการจัดการศกึษาตามภารกิจของโรงเรียน 

    ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (2551, หน้า 221-225) กล่าวถึง 

ปัจจัยหรือองค์ประกอบส าคัญในการบริหารสถานศกึษาเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการเรียนรู้

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังนี้ 

            1. ผูบ้ริหารสถานศกึษาเป็นผูท้ี่มวีิสัยทัศน์ ก าหนดวัตถุประสงค์

เป้าหมายที่ชัดเจน 

            2. ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้กลยุทธ์การกระจายอ านาจ 

เน้นการบริหารแบบมีสว่นร่วม 

            3. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการพัฒนาบุคลากรและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 

ให้เข้าใจในแนวเดียวกัน 

            4. ผูบ้ริหารสถานศกึษาพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร 

ตามบทบาทหน้าที่ 

            5. ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้กระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีน 

     6. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการก ากับ ตดิตาม ประเมนิผล 

อย่างตอ่เนื่อง 

            7. ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เรียนรู ้

            8. ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ 

            9. ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

           10. ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องมทีักษะการประสานงานที่ดี 

            11. ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 

            12. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
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      ปรีชา คัมภรีปกรณ์ (2541, หน้า 9 อา้งถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2555, 

หน้า 38) กล่าวว่า ทรัพยากรทางการบริหาร ประกอบด้วย 4 M’S คือ คน เงนิ วัสดุ สิ่งของ 

การจัดการ ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะด าเนินงานไม่ราบรื่น ไม่ประสบความส าเร็จ หากใช้

ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่าหรือไม่ประหยัดจะด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายและไม่เกิด

ประสิทธิภาพ 

    สรุปได้วา่ การบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี คือ แนวทาง

กระบวนการ หรอืวิธีการบริหารจัดการทรัพยากร เชน่ เงนิหรอืงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ที่มอียู่จ ากัดให้คุ้มค่าในการท าวิจัยในช้ันเรยีนและส่งผลให้

เกิดประสทิธิผลสูงสุด 

   3. บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร 

    ธนิต เดือนแจ้งรัมย์ (2551, หนา้ 20-25) กล่าวว่า บุคลากร คือ 

ความผูกพันของคนในองค์การ ความรู ้ความสามารถ ความสนใจ ความตอบสนองต่อ

เป้าหมาย ความเช่ือม่ัน ความผูกพันของบุคลากรในโรงเรียนและทุ่มเทพลังกายพลังใจ 

ในการท างานเพื่อโรงเรียน 

    จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555, หน้า 29) กล่าวว่า บุคลากร หมายถึง  

ผูใ้ห้บริการ คือ บุคคลที่เป็นผู้ใหบ้ริการในการบริหารการศกึษา เช่น ครู อาจารย์ ผู้บริหาร

บุคลากรทางการศกึษา เป็นต้น ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มคีุณภาพ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และ

เป็นตัวอย่างแก่ผูร้ับบริการหรอืนักเรียน และผูร้ับบริการ คือ บุคคลที่เป็นผู้รับบริการ 

ในการบริหารการศกึษา เช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง คนในชุมชน เป็นต้น 

    สันศนยี์ อว้นล่ า (2556, หน้า 15) กล่าวถึง บทบาทผูบ้ริหารที่มีตอ่

การสรา้งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนเป็นพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่ได้กระตุน้

และสนับสนุนใหค้รูในโรงเรียนมีการปฏิบัติงานด้านการศกึษาค้นคว้าหรอืการคิดแก้ปัญหา

การเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยโดยอาศัยทักษะการปฏิบัติของผู้บริหาร เช่น 

การส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจัยในช้ันเรยีน การให้การยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัย

ในโรงเรยีน และส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหนง่หน้าที่การงานของครูผูท้ าวิจัยในโรงเรียน 

    สุนทร โคตรบรรเทา (2560, หน้า 17-18) กล่าวว่า คน หมายถึง

ผูป้ฏิบัติงานหรอืผูท้ างาน เช่น บุคลากร บุคคล ผูป้ฏิบัติงาน ผูก้ระท า คนงาน นายจ้าง

เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา หัวหนา้งาน ผูป้ระกอบการ เป็นต้น 
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    สรุปได้วา่ บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร หมายถึง ผู้บริหาร

ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษา ที่มคีวามรู้ความสามารถ ประสบการณใ์นการใหค้ าปรึกษา

แนะน า ในการท าวิจัยในช้ันเรียนรวมทั้งการได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากผู้บริหารหรือ

ครูผูส้อนในการพัฒนาบุคลากรในการท าวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 

ทางการศึกษา 

   4. การส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

    ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2542, หน้า 9) หมวด 4

แนวการจัดการศกึษา มาตรา 30 ให้สถานศกึษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ที่มปีระสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ที่เหมาะสมกับผูเ้รียนในแต่ละระดับการศกึษา 

    จรุณ ีเก้าเอี้ยน (2557, หน้า 49-50) กล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

มีบทบาทที่ส าคัญและเป็นบทบาทโดยตรงที่จะต้องท าเพื่อพัฒนาและสร้างความก้าวหน้า

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและบุคคลทั่วไป 

    สุณี บุญพิทักษ์ (2557, หน้า 69) กล่าวว่า จากการศกึษาวิจัย 

เรื่องสภาพ ปัญหาการท าวิจัยในช้ันเรยีนของครูปฐมวัย ในปี 2554 พบว่า การสนับสนุน 

ให้ครูท าวิจัยโดยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตการท างานประจ า ควรได้รับการดูแลสนับสนุน

และให้ก าลังใจจากผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ เพื่อนรว่มงาน นักวิชาการ รวมทั้งตนเองตอ้งมี

ความมุง่มั่น เห็นความส าคัญ ศกึษาเรียนรู้ใหเ้กิดความเข้าใจวิจัยในช้ันเรียน ใช้กระบวนการ 

วิจัยอย่างง่าย น าข้อมูลที่มอียู่ในหอ้งเรียนมาใช้ในการค้นหาค าตอบ ด าเนินการวิจัยพร้อมไป

กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

    ปราชญา รัตพลที (2558, หน้า 58-59) กล่าวว่า แนวทางการส่งเสริม

การพัฒนาครูควรจัดให้มีการอบรมครูผู้สอนใหม้ีความรู้ความเข้าใจเรื่องการท าวิจัยในช้ันเรียน

เชญิผูเ้ชี่ยวชาญ วทิยากร ครูตน้แบบในการท าวิจัยในช้ันเรียนมาให้ความรู้ นเิทศ ติดตาม 

เพื่อรับทราบปัญหาและช่วยแก้ไขใหแ้ก่ผู้วจิัย ส่งเสริมและสนับสนุนครูผูท้ าวิจัยเป็นผูแ้ทน

เข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านการวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน จัดประกวดผลงาน

นิทรรศการวิจัยในช้ันเรยีนประจ าปี ด้านขวัญและก าลังใจ ควรส่งเสริม พัฒนาสื่อและ

นวัตกรรมการวิจัยเพื่อการศกึษา จัดหาคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ไว้รองรับความต้องการในการสบืค้นขอ้มูลและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โน้มน้าว 
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บุคลากรในโรงเรียนใหม้องการวิจัยเป็นเรื่องที่ง่าย ยกย่อง ชมเชย หรอืมอบเกียรติบัตร 

จัดกิจกรรมให้ขวัญและก าลังใจครูผู้มีผลงานวิจัยในช้ันเรียน สง่เสริมให้ครูน าผลงาน 

ที่โดดเด่นภายในโรงเรียนไปประกวดในระดับกลุ่ม ระดับเขตพื้นที่การศกึษาหรือ

ระดับประเทศ 

    สรุปได้วา่ การส่งเสริมการท าวิจัยในชัน้เรียน คอื การให้การสนับสนุน

และส่งเสริมใหค้รูผูส้อนท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเ้รียน

ในแต่ละระดับจากผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน เกี่ยวกับการอบรม การจัดหางบประมาณ 

วัสดุอุปกรณ์หรอืสิ่งอ านวยความสะดวก แหล่งค้นคว้าข้อมูล หนว่ยงานทางการศึกษา 

ที่มสี่วนเกี่ยวข้องในการท าวิจัย 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการท าวจิัยในชัน้เรียน 

 1. ความหมายของการท าวิจัยในชั้นเรยีน 

  การท าวิจัยในช้ันเรียนหรือการวิจัยในช้ันเรียน มีค าที่มคีวามหมายคล้ายคลึง

หรอืความหมายเดียวกัน เช่น การวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน เป็นต้น จากการศกึษาค้นคว้าของผูว้ิจัยสรุปความหมายของ

การท าวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัยในช้ันเรียนจากนักวิชาการทางการศกึษา ไว้ดังนี้ 

   นพดล เจนอักษร (2544, หน้า 19-20) กล่าวว่า การวิจัยในช้ันเรยีน คือ

การวิจัยประเภทหนึ่งที่ครูผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนปกติในช้ัน

เพื่อศกึษาสภาพปัญหาที่เกิดขึน้แล้วน าผลที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนหรือใช้ในการแก้ไข

ปัญหาการสอนของตนรวมทั้งเผยแพร่ใหเ้กิดประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป 

   ประกอบ มณโีรจน์ (2544, หนา้ 4) กล่าวว่า การวิจัยในช้ันเรยีน

เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของผู้เรียนในชัน้เรียนและโรงเรียน เป็นกระบวนการแสวงหา

ความรูค้วามจริงดว้ยวิธีการที่เช่ือถอืได้ในเนือ้หาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ 

   วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2544, หน้า 3) ให้ความหมายของการวิจัยในชัน้เรียน 

ว่า เป็นวิธีการหรอืกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งความรู ้หรือ ค าตอบซึ่งครูเป็นผูจ้ัดท าขึน้เอง

โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนในช้ันเรียนของตน 
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   ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2544, หน้า 15) กล่าวว่า

การวิจัยในช้ันเรยีน หมายถึง กระบวนการให้ได้มาของความรูท้ี่น าไปสู่การพัฒนาการเรียน

การสอน หรอืการแก้ปัญหาที่พบในช้ันเรยีนของผู้เรียน โดยครูเป็นผู้ด าเนินการวิจัยควบคู่

กับการเรียนการสอน 

   ส านักพัฒนาการฝกึหัดครู ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2544, หน้า 3)

กล่าวถึง การวิจัยในช้ันเรยีน หมายถึง การวิจัยที่เกิดขึน้ในชัน้เรียน กระท าโดยครูผูส้อน 

โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในหอ้งเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง

การเรียนการสอนของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนในชัน้ที่ครูสอนอยู่และ

สามารถเผยแพรเ่ป็นประโยชน์ตอ่วงการศกึษา 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2548, หนา้ 7) กล่าวถึง การวิจัยในช้ันเรยีน 

เป็นรอ่งรอยของการพัฒนาผูเ้รียนอย่างมรีะบบ หรอืเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหา หรือ

แสวงหาค าตอบจากข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในการจัดการเรยีนรูข้องครูที่จะน าไปใช้ประโยชน์ 

ในการพัฒนาผูเ้รียนอาจเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม หรอืทั้งช้ันเรียนอย่างมีขั้นตอน ประกอบด้วย

การวางแผน การพัฒนาสื่อ หรือวิธีการที่น ามาใช้ในการวิจัย การวิเคราะหแ์ละสรุปผลการวิจัย

และน าเสนอผลการศกึษา และขอ้ค้นพบที่ได้ในรูปเอกสารวิจัยหรือรายการพัฒนาผู้เรียน 

   ส าราญ ก าจัดภัย (2548, หน้า 8-9) กล่าวว่า การวิจัยในช้ันเรยีน 

จ าแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) มุ่งที่ผลการแก้ปัญหาหรือผลการพัฒนาผูเ้รียน หมายถึง

กระบวนการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรอืสร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

ของผู้เรยีนอย่างเป็นระบบโดยครูผู้สอน และ 2) มุ่งค้นหาแนวทาง หรอืวิธีการส าหรับ

น ามาใช้แก้ปัญหาหรอืพัฒนาผูเ้รียน หมายถึง กระบวนการค้นหาแนวทางหรอืวิธีการ

รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมตา่ง ๆ ที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบโดยครูผู้สอน ส าหรับน ามา

ทดลองใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผูเ้รียน หรอืพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

   สุวิมล วอ่งวาณิช (2550, หน้า 21) กล่าวถึง การวิจัยในช้ันเรยีน คือ 

การวิจัยที่ท าโดยครูผูส้อนในชัน้เรียน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในชัน้เรียน และน าผลมาใช้

ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีนให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผูเ้รียน เป็นการวิจัยที่ตอ้งท าอย่างรวดเร็ว น าผลไปใช้ทันที

และสะท้อนขอ้มูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในชีวติประจ าวันของตนเองให้ทั้งตนเอง

และกลุ่มเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนได้มีโอกาสวิพากษ์ อภปิราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในแนวทางปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของครูและผูเ้รียน 
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   ธีรวุฒิ เอกะกุล (2552, หน้า 50) การวิจัยในช้ันเรียน หมายถึง การศกึษา

ค้นคว้าหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหอ้งเรียนหรอืส่งเสริมพัฒนาการเรียนรูข้อง

ผูเ้รียนที่รับผดิชอบโดยครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรอืประจ าวิชา และน าผล 

การปฏิบัติการมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผูเ้รียน 

    พิสณุ ฟองศรี (2551, หน้า 4, 7-8 และ 11-17) กล่าวว่า การวิจัยในช้ันเรียน

มีความหมายเหมอืนกับการวิจัยทั่วไปแตม่ีขอบเขต ขั้นตอนและกระบวนการที่น้อยกว่า 

การวิจัยทั่วไป มีความยืดหยุ่น มีความเป็นทางการน้อยกว่าและท าโดยครูผูส้อนในห้องเรียน

ครูผู้สอนจะด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนแบบเต็มรูปแบบ หรอืท าวิจัยแบบหน้าเดียว ซึ่งการวิจัย

ในชั้นเรียนเป็นการวิจัยทั่วไปตามศาสตร์การวิจัยทางสังคมศาสตร์ เครื่องมอืส่วนใหญ่ 

เป็นแบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต ใช้การวัดความรู ้ความรูส้ึก การรับรู้ และ

ความคิดต่าง ๆ ของผูเ้รียน ถือว่าเป็นการวิจัยและพัฒนาหรอืวิจัยเชงิปฏิบัติการ 

เป็นการด าเนินการวิจัยจากการปฏิบัติการสอนของครูผู้สอนที่พบเห็นปัญหาของผู้เรียน 

ในห้องเรยีนและต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ันอย่างรวดเร็ว แตถ่้าแบ่งตามเกณฑว์ิธีเก็บ

หรอืวิเคราะหข์้อมูลอาจเป็นการวิจัยเชิงปริมาณหรอืเชิงคุณภาพซึ่งขึน้อยู่กับตัวแปรหรอื

เนื้อหาที่ศึกษาหรือวัตถุประสงค์ของครู ถ้าแบ่งตามเกณฑร์ะเบียบวิธีวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน

เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพราะครูต้องสร้างหรอืพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาใช้ในการแก้ปัญหา

หรอืพัฒนาผูเ้รียน ดังนั้น การวิจัยในช้ันเรียนจึงเป็นการวิจัยปฏบิัติการที่มเีป้าหมาย 

เพื่อแก้ปัญหาหรอืพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยครูเป็นผู้มบีทบาทส าคัญในการวางแผน

แก้ปัญหา โดยศกึษาสภาพการณห์รอืปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้รียน และครูแสวงหา

วิธีการหรือนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรอืพัฒนาการเรียนรู้ ปฏิบัติการแก้ปัญหาหรือพัฒนา

สังเกตผลหรอืตรวจสอบผลการแก้ปัญหา และสะท้อนผลกลับต่อการแก้ปัญหาหรอืพัฒนา 

การเรียนรูข้องผูเ้รียน เพื่อหาทางปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลส าเร็จ 

ของการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

   สมโภชน์ อเนกสุข (2555, หนา้ 149-150) กล่างถึง การวิจัยในช้ันเรยีน

หรอืการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นการปฏิบัติการ (Action Research) ที่ผู้วจิัยมุ่งศึกษา

ท าความเข้าใจในงานหรอืกิจกรรมในหน้าที่ของตนเอง เพื่อค้นหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุง 

และพัฒนางานหรอืกิจกรรมที่รับผิดชอบนั้น ในส่วนของการเรยีนการสอน ครูผู้ท าวิจัย

สามารถใช้กระบวนการวิจัย หรอืน าผลการวิจัยที่ได้ไปท าการแก้ไขเพื่อลดหรอืขจัดปัญหา 
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ที่เกิดขึน้ในกระบวนการเรียนการสอนของตนเอง รวมถึงการคดิวิเคราะหเ์พื่อพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนการสอน โดยท าการวิจัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของครู และครู 

เป็นผู้น าผลการวิจัยนั้นมาใช้ประโยชน์ 

   จติิมา วรรณศร ี(2557, หน้า 93) กล่าวว่า การวิจัยในช้ันเรียน 

เป็นกระบวนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 

เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู และพัฒนาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้

เพิ่มขึน้และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

   รัตนะ บัวสนธิ์ (2552, หนา้ 94 อ้างถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557,  

หนา้ 34) กล่าวว่า การวิจัยในช้ันเรยีนเป็นการวิจัยที่มุง่ค้นหาความจริงเกี่ยวกับปัญหา 

การเรียนการสอนในชัน้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าความรูท้ี่ได้รับมาใช้ในการแก้ปัญหา

การเรียนของนักเรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการสอนของครู ดังนั้น

การวิจัยในช้ันเรียนจึงมีลักษณะเป็นสิ่งเดียวกันกับการวิจัยปฏิบัติการ หรอื การวิจัยปฏิบัติการ

ในชั้นเรียน (Classroom Action Research) 

   สุณี บุญพิทักษ์ (2557, หนา้ 60) กล่าวว่า การวิจัยในช้ันเรียน คอื 

การวิจัยที่ท าโดยครูผูส้อนเพื่อแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมของผู้เรยีน ด้านการเรียนการสอน 

ที่เกิดขึน้ในชัน้เรียน มกีารวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observe) และ

การสะท้อนกลับ (Reflect) ปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อผู้เรยีน 

   สรุปได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียน คือ กระบวนการปฏิบัติการที่ครูผูส้อน 

เป็นผู้ด าเนินการวิจัยด้วยตนเอง โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการสอน 

เพื่อการแก้ปัญหาหรอืพัฒนาผูเ้รียน มกีารน านวัตกรรมหรอืวิธีการที่เหมาะสมเข้ามาใช้ 

ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาน าไปสู่การเรยีนรู้หรอืคุณภาพการเรียนที่ดี 

 2. ความส าคัญของการท าวิจัยในชั้นเรยีน 

  ครูผูส้อนก่อนที่จะท าการวิจัยในช้ันเรยีนต้องมีความรู้ในความหมายและ

ความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรยีน ซึ่งผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากนักวิชาการที่อธิบายถึง

ความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรยีน ดังนี้ 
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   ประกอบ มณโีรจน์ (2544, หนา้ 2) กล่าวว่า ความส าคัญของการวิจัย 

ในชั้นเรียน ได้แก่ 1) ช่วยให้ครูได้พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

2) ช่วยใหน้ักเรียนได้เรียนรู้อย่างมคีุณภาพสูงขึ้น 3) ช่วยใหง้านวิชาการมกีารพัฒนา 

ในด้านการเรียนการสอน มีนวัตกรรมในการจัดการเรยีนการสอนเพิ่มขึ้น สง่ผลตอ่ 

การจัดการเรียนการสอนของครู และ 4) ช่วยใหค้รูมีความเป็นมอือาชีพ 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2548, หนา้ 11-12) กล่าวว่า การวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยในช้ันเรยีน เป็นยุทธศาสตรน์ าทางให้ครูเป็นนักปฏิบัติมิใช่

นักวิจัยมอือาชีพ ดังนัน้ การใชก้ารวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจะต้อง

มุ่งเน้นที่การพัฒนางานในหน้าที่ของตนใหไ้ด้ผลดียิ่งขึ้น มิใช่มุง่เน้นที่ระเบียบวิธีวิจัย 

ครูยึดหลักระเบียบวิธีการวิจัยบางอย่างมาก ากับการพัฒนางานของตนเท่านั้น ครูอาจ 

ขอความช่วยเหลือจากนักวิจัยหรอืผูเ้ช่ียวชาญการวิจัยในประเด็นของการน าระเบียบ

วิธีการวิจัยมาใช้ในการท าวิจัยของครู แตก่ารพัฒนางานในหนา้ที่ของตนตอ้งถือวา่ 

เป็นภารกิจโดยตรงของครู ครูจะต้องรูแ้ละเข้าใจงานในหนา้ที่ของตนมากกว่าคนอื่น 

   ส าราญ ก าจัดภัย (2548, หน้า 10-11) กล่าวว่า การวิจัยในช้ันเรยีน 

มผีลดีใน 4 ข้อ ได้แก่ 1) ผลดีตอ่ตัวครูผูท้ าวิจัย เช่น ครูมีทักษะการท าวิจัยมากขึ้น รู้จักน า

กระบวนการวิจัยปฏิบัติการมาใช้แก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน พัฒนานวัตกรรม 

ทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 2) ผลดีต่อผูเ้รียน เช่น ปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ

ของผู้เรยีนได้รับการแก้ไขไปในทางที่ดี เกิดการเรยีนรู้ตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง 3) ผลดีตอ่

สภาพการเรียนการสอน เช่น ท าใหก้ารจัดการเรยีนการสอนเป็นไปอย่างมรีะบบ ครูให้

ความสนใจนักเรียนเป็นรายบุคคลมากขึ้น บรรยากาศการเรียนการสอนดีขึ้น และ 4) ผลดี

ต่องานด้านวิชาการและวิชาชีพครู เช่น ช่วยให้งานวิชาการของการเรียนการสอนก้าวหน้า 

มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึน้และช่วยใหว้ิชาชีพครูเป็นวิชาชีพช้ันสูงมากขึน้

เป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป 

   ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 375-376) กล่าวว่า การวิจัยในโรงเรียน 

มีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการด าเนินภารกิจของโรงเรียนทั้งภารกิจการจัดการศกึษา

และภารกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) การวิจัยเป็นการแก้ปัญหาในชีวติประจ าวัน

อย่างมแีบบแผน ผูบ้ริหารโรงเรียนจะต้องแสวงหาเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการ 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครูตอ้งแสวงหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

ใหส้อดคล้องกับธรรมชาติและศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนซึ่งมีความเหมือนและแตกต่างกัน 
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2) การใช้แนวทางการวิจัยจะน าไปสู่การแก้ปัญหา หรอืการบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างเป็นระบบ

และน าไปสู่ความเชื่อถือได้มากขึ้น 3) การวิจัยจะน าไปสู่การพัฒนา “ความมเีหตุมีผล”

สามารถได้รับค าตอบที่พิสูจน์ได้ 4) การวิจัยเป็นการฝึกความคิดให้มีระบบแบบแผนและ

ขั้นตอนชัดเจน 5) พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความส าคัญของ

การวิจัย ว่า มีความจ าเป็นในกระบวนการจัดการศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัย 

การเรียนการสอน เพื่อใหก้ารด าเนินการสอดคล้องกับธรรมชาติและศักยภาพของนักเรียน 

6) ผลการวิจัยจะน าไปสู่ความเจรญิพัฒนาของการบริหารและการจัดการศกึษาอย่างยั่งยืน 

และมีประสิทธิภาพ และ 7) การวิจัยมีคุณค่าตอ่ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูซึ่งผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

น าข้อเท็จจริงมาปรับปรุงหรือพัฒนาภารกิจที่รับผดิชอบได้ดยีิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ครไูด้

ศกึษาค้นคว้าวิทยาการใหม่ ๆ เป็นการส่งเสริมความรู้ความก้าวหน้า เป็นการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

ได้ตรงจุด ประหยัดเวลาและการลงทุน ส่งเสริมการสร้างผลงานเพื่อความก้าวหน้าของ

โรงเรียนและตนเอง 

   เบญจวรรณ รอดแก้ว (2550, หน้า 15) กล่าวว่า การวิจัยในช้ันเรยีน 

เป็นการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงวธิีการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนด้วยระเบียบวิธีวิจัย เป็นการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นการแสดงความก้าวหน้า 

ทางวิชาชีพครู ดว้ยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ เป็นการสง่เสริมสนับสนุน

ความก้าวหน้าของการวิจัยทางการศึกษา 

   ธีรวุฒิ เอกะกุล (2552, หน้า 50-51) กล่าวว่า ความส าคัญของการวิจัย

ในชั้นเรียน คือ ครูผู้สอนประจ ากลุ่มสาระการเรียนรูห้รือประจ าวิชาท าการทดลอง 

กับผูเ้รียนโดยตรง โดยเสาะแสวงหาปัญหาในช้ันเรยีนที่จะด าเนินการวิจัยปฏิบัติการ 

มีการวิเคราะหเ์ลือกปัญหาที่มคีวามส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งปรับเปลี่ยนแก้ไขก่อนใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา ซึ่งการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเป็นการวิจัย

ทางการศึกษาที่ควรก าหนดปัญหาการวิจัยให้ชัดเจน ด าเนินการอย่างชัดเจน พิสูจน์ได้ 

ส าหรับกลุ่มเป้าหมายการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน คอื ผู้เรยีนจ านวนหนึ่งที่มปีัญหา 

ในการเรียน ครูต้องแก้ปัญหาการเรียนของผูเ้รียน ไม่มีการสุ่มตัวอย่างแต่เป็นการเลือก

ตัวอย่างแบบเจาะจง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอาศัยกระบวนการหรอืวงจร ได้แก่ 

ขั้นวางแผน ปฏิบัติการ สังเกตผล และสะท้อนกลับ     

   สุวิมล วอ่งวาณิช (2553, หน้า 22-25) ได้กล่าวถึงความส าคัญ 

ของการวจิัยในช้ันเรยีน ตามตาราง 2 
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ตาราง 2 ความส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรยีน 

การวจิัยปฏบัิตกิารในชัน้เรียน คือ การวิจัยท่ีมีลักษณะ ดังนี ้

ใคร ครูผู้สอนในห้องเรียน 

ท าอะไร ท าการแสวงหาวธีิการแกไ้ขปัญหา 

ท่ีไหน ท่ีเกิดขึ้นในหอ้งเรียน 

เมื่อไร ในขณะท่ีการเรียนการสอนก าลงัเกิดขึ้น 

อย่างไร ด้วยวิธีการวิจัยท่ีมีวงจรการท างานต่อเนื่องและสะทอ้นกลับการท างานของ

ตนเอง (self-refection) โดยขัน้ตอนหลัก คือ การท างานตามวงจร PAOR 

(Plan, Act,Observe,Reflect & Revise) 

เพื่อจุดมุง่หมายใด มจีุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชนส์ูงสดุตอ่ผู้เรียน 

ลักษณะเด่นการวจิัย เป็นกระบวนการวิจัยท่ีท าอย่างรวดเร็ว โดยครูผู้สอนน าวิธีการแก้ปัญหา 

ท่ีตนเองคดิขึน้ไปทดลองใชก้ับผู้เรียนทันที และสังเกตผลการแกปั้ญหาให้มี

การสะท้อนผลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนครูในโรงเรียน 

เป็นการวิจัย แบบร่วมมอื (collaborative research) 

    การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรยีนต้องมีการด าเนินงานที่เป็นวงจรตอ่เนื่อง 

มีกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม และเป็นกระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติ

เพื่อใหไ้ด้ขอ้ค้นพบเกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาที่สามารถปฏบิัติได้จริง การวิจัยเป็นการแสวงหา

วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนและท าการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผูเ้รียนควบคู่กันไป

กับกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัยและการพัฒนาจงึเกิดขึน้ในการปฏิบัติงานพร้อมกัน

ในการท างานปกติ 

   สมโภชน์ อเนกสุข (2555, หนา้ 149-150) กล่าวถึงความส าคัญและ

ความจ าเป็นของการท าวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ 1) ใหโ้อกาสครูในการสร้างองค์ความรู้ 

ท าให้เกิดทักษะในการท าวิจัย การประยุกต์ใช้ผลการวิจัย และตระหนักถึงทางเลือกที่เป็นไปได้

ที่จะเปลีย่นแปลงโรงเรียน หรอืแก้ไขปญัหาการเรยีนการสอนในช้ันเรียนใหด้ีขึ้น 2) เป็นการสร้าง

ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันของครู 3) ช่วยใหค้รูเกิดการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพที่รับผิดชอบ 4) ท าให้ครูเกิดการพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผลของการวิจัย

จะน าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

5) เป็นกระบวนการประชาธิปไตยที่ผู้ปฏิบัติและผูท้ี่มสี่วนรว่มเกิดการเรยีนรู้ร่วมกัน 
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6) เป็นวิธีตรวจสอบวิธีการท างานของครูที่มีประสิทธิภาพ 7) ส่งเสริมให้ครูเป็นผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลง และ 8) บทบาทของครูที่เป็นนักวิจัย ครูท าการบูรณาการการจัดการเรียน

การสอนและการวิจัยเข้าด้วยกันในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยท าให้การวจิัยเป็นส่วนหนึ่งของ

การจัดการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนก็เป็นส่วนหน่ึงของการวิจัย แตต่้อง

ไม่เพิ่มภาระแก่ครูมากเกินไปจนท าให้นักเรียนเสียโอกาสที่จะได้รับความรู้จากการสอนที่ดี

ของครู 

   พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557, หน้า 37-47) กล่าวว่า ความส าคัญของการวิจัย

ในชั้นเรียน ได้แก่ 1) ครูเป็นคนส าคัญในการค้นหาปัญหาการเรียนรูใ้นช้ันเรยีน ครูไม่สนใจ

ต่อปัญหาการเรียนรู้ก็จะไม่เกิดการแก้ไขปัญหาหรอืพัฒนาการเรียนรู้ 2) การวิจัยในช้ันเรียน

มีขอบเขตที่แคบ เชน่ โจทย์ที่ครูผู้วจิัยก าหนดขึน้อยู่ในชั้นเรียน นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มี

ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรูซ้ึ่งครูผูว้ิจัยมีความต้องการศึกษา แก้ปัญหาหรอืพัฒนา 

โดยมุ่งเนน้เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม หอ้งเรียนหรือหลายห้องเรียน ครูผูว้ิจัยมเีป้าหมาย 

ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน เป็นต้น 3) การน าผลการวิจัยไปใช้มุ่งเน้นที่จะน าผลการวิจัย

ไปใช้เพื่อการแก้ปัญหาหรอืพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีนเฉพาะรายเฉพาะกลุ่ม หรือ 

ทั้งหอ้งเรียนที่มีปัญหาการเรียนรูแ้ละอยู่ในความรับผดิชอบของครูผูว้ิจัย เมื่อท าวิจัยเสร็จ

อาจน าเสนอผลการวิจัยเผยแพร่ไปสู่เพื่อนครู สู่วงการวิชาชีพครู หรอืวงการวิชาการ 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันที่จะน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้หรอืพัฒนา 

การจัดการเรียนรู ้น าไปสู่องค์ความรู้ เป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้สูงขึ้น 

4) ครูผูส้อนเป็นเจ้าของเรื่องวิจัย เจ้าของปัญหาการเรียนรู้ที่จะต้องหาวิธีการแก้ไขหรอื

พัฒนา ครูตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการวิจัยและใช้ผลการวิจัย อาจด าเนินการด้วยตนเองหรอื

ร่วมกับคณะครูที่มคีวามรับผดิชอบการเรียนการสอนในชัน้เรียนร่วมกัน 5) การวิจัย 

เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนรู้หรอืกระบวนการเรียนรู้ และ 6) การวิจัยในช้ันเรียน 

เป็นการวิจัยปฏิบัติการ ครูที่มุง่แก้ไขปัญหาหรอืพัฒนาผูเ้รียน โดยน าผลการวิจัยไปใช้

แก้ปัญหาหรอืพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน หรอืพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูใหท้ันต่อ

เหตุการณห์รอืสภาพปัญหาการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้ 

   สรุปได้วา่ การวิจัยในช้ันเรยีนเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่เป็นบทบาทเสริมของครูในฐานะนักวิจัยปฏิบัติการในหอ้งเรียน ผลของการวจิัย 

เป็นค าตอบหรอืแนวทางในการแก้ปัญหาหรอืปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพกิจกรรม 

การเรียนการสอนให้มคีุณภาพ 
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 3. รูปแบบของการท าวิจัยในชั้นเรยีน 

  นักวิชาการได้แบ่งรูปแบบของการท าวิจัยในช้ันเรยีน ดังนี้ 

   ส านักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ (2544, หน้า 8-10) 

เสนอรูปแบบของการท าวิจัยในช้ันเรยีน ได้แก่ 1) การวิจัยโดยครูเพียงคนเดียว เป็นการวิจัย

ที่จัดท าขึน้เมื่อครูพบปัญหาในการจัดการเรียนรูใ้ห้กับนักเรียน ครูตอ้งการที่จะแก้ปัญหา 

ที่เกิดขึน้ โดยใช้กระบวนการวิจัยด้วยครู เป้าหมายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ในชั้นเรียนของตนเองไม่ว่าเป็นการจัดการเรียนรู ้วธิีการสอนหรอืสื่อการเรียนรู้ รูปแบบ

การวิจัยสามารถศกึษาจากนักเรียนเพียงคนเดียวหรอืศึกษาวิจัยทั้งหอ้งเรียน 2) การวิจัย 

ในช้ันเรียนแบบร่วมมือ การวิจัยแบบนีจ้ัดท าขึน้เมื่อครู 2 คน พบปัญหาในการจัดการเรียนรู้

ที่เหมอืนกันหรอืคล้ายกัน จากนั้นจงึมีการวางแผนการท าวิจัยรว่มกัน ซึ่งครูที่ท าวิจัย 

อาจอยู่ในโรงเรยีนเดียวกันหรอืต่างโรงเรียนก็ได้แต่ต้องมปีัญหาที่มุ่งแก้ไขเหมอืนกัน และ 

3) การวิจัยในระดับโรงเรียน เป็นการวิจัยที่มวีัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาของโรงเรียน โดยมี

ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นหัวหน้าทีม และมีคณะครูและบุคลากรื่นในโรงเรยีนเป็นคณะวิจัย

รวมทั้งชุมชนและคณะที่ปรึกษาจากภายนอกโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน 

   สุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์ (2545, หน้า 27) กล่าวว่า รูปแบบของการวจิัย 

มี 2 รูปแบบ คอื 1) การวิจัยแบบไม่เป็นทางการ (Informal research) เป็นการวิจัยที่มุง่หา

ค าตอบจากข้อมูลที่เป็นประสบการณจ์รงิในช้ันเรยีน ไม่อ้างองิทฤษฎี ไม่ใช้ขอ้มูลทางสถิติ 

ที่ยุ่งยากซับซ้อน มี 2 ลักษณะ คอื แบบแผ่นเดียว เป็นงานวจิัยที่ไม่มีขั้นตอนในการเขียน

และแบบเป็นระบบกึ่งรูปแบบ เป็นการวิจัยที่มรีะบบขั้นตอนอย่างงา่ย 2) การวิจัยแบบ 

เป็นทางการ (Formal research) เป็นการวิจัยที่มรีะเบียบแบบแผน ขัน้ตอนที่ชัดเจนเป็นระบบ 

มีลักษณะเหมอืนงานวิจัยทางการศกึษาหรืองานวิจัยของนักวิชาการและจัดท ารายงานสรุป

เป็น 5 บท 

   พิสณุ ฟองศรี (2551, หน้า 7-8) กล่าวว่า การวิจัยในช้ันเรียน 

เป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร ์ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์จุดมุง่หมายจะเป็นการวิจัยและ

พัฒนาหรอืวิจัยเชิงปฏิบัติการ เกิดจากการพบปัญหาหรอืต้องการแก้ปัญหาในระหว่าง

ปฏิบัติการสอนเพื่อพัฒนาหรอืแก้ปัญหาผู้เรยีนอย่างรวดเร็ว แตถ่้าแบ่งตามเกณฑว์ิธีเก็บ

หรอืวิเคราะหข์้อมูล อาจจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ขึน้อยู่กับตัวแปรหรอื

เนือ้หาที่ศึกษา หรอืวัตถุประสงค์ของครู 
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   สรุปได้วา่ รูปแบบการท าวิจัยในช้ันเรยีน มี 2 รูปแบบ คือ การวิจัยแบบ

เป็นทางการ (Formal Research) และการวิจัยแบบไม่เป็นทางการ (Informal Research)

ขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ท าวิจัยว่าตอ้งการท าในรูปแบบใดเพื่อการศกึษาหรอืแก้ปัญหา

ของผู้เรียนที่พบและน าไปสู่การวางแผนในการพัฒนาการเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพมากขึ้น 

 4. กระบวนการท าวิจัยในชั้นเรยีน 

  กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการก าหนดการแก้ปัญหา

คุณภาพผูเ้รียน มีนักวิชาการมากมายได้กล่าวถึงกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน ไว้ดังนี ้

   วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2544, หน้า 6-7) กล่าวถึง กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน

มี 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ส ารวจและวเิคราะหป์ัญหา เป็นจุดเริ่มตน้ในการวางแผนแก้ปัญหา

การเรียนการสอนซึ่งในขึน้ตอนนี้ครูผู้สอนสามารถด าเนินการได้หลายลักษณะ เช่น วิเคราะห์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การส ารวจพฤติกรรมของผู้เรียน เป็นต้น ครูพบปัญหาจากการส ารวจ

และวิเคราะหป์ัญหามีหลายปัญหา ครูควรจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยพิจารณา

ความรุนแรงของปัญหา หากพบว่าปัญหาใดมีความรุนแรงมากก็ควรได้รับการแก้ไขหรอื

พัฒนาก่อน 2) ก าหนดวิธีการในการแก้ปัญหา เมื่อครูผู้สอนได้ปัญหาจากการศกึษาในขั้นที่ 1

ครูผูส้อนจะต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ัน ๆ ซึ่งวิธีการในขั้นตอนนี้ครูผู้สอนจะต้อง

ศกึษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เชน่ ต ารา วารสาร บทความ หลักสูตร คู่มือครู

รายงานการวิจัย เป็นต้น เพื่อที่จะท าให้ครูผูส้อนได้ทราบปัญหาของตนมีผู้ใดได้ศกึษาไว้ 

ใช้วธิีการใดในการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร ซึ่งจะท าให้ครูผูส้อนได้แนวทาง

ในการแก้ปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 3) พัฒนาวิธีการหรอืนวัตกรรม จากการศกึษาในขั้นที่ 2 

จะท าให้ครูผูส้อนได้แนวทางหรอืทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ซึ่งในขั้นตอนนีค้รูผูส้อน

จะต้องก าหนดและสร้างวิธีการในการแก้ไขปัญหาซึ่งเรียกว่า “นวัตกรรม” 4) น าวิธีการ

หรอืนวัตกรรมไปใช้ ขั้นตอนนีค้รูน าวิธีการหรอืนวัตกรรมที่สร้างขึ้นจากขั้นที่ 3 ไปใช้ 

โดยระบุขั้นตอนปฏิบัติว่าจะใช้กับใคร เมื่อไหร่ อย่างไร แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลของผูเ้รียน

เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตอ่ไป 5) สรุปผล เมื่อเก็บรวบรวม

ข้อมูลได้แลว้ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้วธิีการทางสถิติที่เหมาะสมแลว้สรุปผล 

การวิเคราะหข์้อมูล แต่ถ้าหากวิธีการหรอืนวัตกรรมยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ตอ้งการได้ 
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ส ารวจและวิเคราะหป์ัญหา

ก าหนดวิธีการในการแก้ปัญหา

พัฒนาวธิีการหรอืนวัตกรรม

น าวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้

สรุปผล

ก็จะตอ้งท าการปรับปรุงแก้ไข โดยย้อนกลับไปค้นหาวิธีการ หรือนวัตกรรมใหมอ่ีกครั้ง 

แล้วด าเนินการพัฒนาวิธีการ หรอืนวัตกรรม ตลอดจนน าวิธีการหรอืนวัตกรรมไปใช้อกี 

โดยด าเนนิการในขั้นที่ 2-4 ใหม่ จนกระทั่งสามารถแก้ไขปัญหาที่ตอ้งการได้ แลว้เขียน

สรุปผลการด าเนินงานตั้งแต่ขัน้ที่ 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 กระบวนการวิจัยในช้ันเรยีน 

       ที่มา: วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2544, หน้า 7) 

   ส านักพัฒนาการฝกึหัดครู ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2544, หน้า 7) 

กล่าวว่า การวิจัยในช้ันเรยีนใช้กระบวนการวิจัยเป็นหลัก ดังนี้ 

    ขั้นตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยในช้ันเรยีน 

    ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหป์ัญหา 

    ขั้นตอนที่ 3 การคน้หาและพัฒนานวัตกรรม 

    ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบการวิจัยในช้ันเรยีน 

    ขั้นตอนที่ 5 การเขยีนเค้าโครงการวิจัยในชัน้เรียน 

    ขั้นตอนที่ 6 การสร้างเครื่องมอืการวิจัยในช้ันเรยีน 

    ขั้นตอนที่ 7 การประมวลผล   

    ขั้นตอนที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัย 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2548, หนา้ 55-68) กล่าวถึง กระบวนการ

ปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน ว่า แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมอืส าคัญในการก ากับการด าเนินงาน

ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยในช้ันเรียนจะประสบความส าเร็จนัน้ 

ต้องอาศัยกระบวนการที่น่าเช่ือถือและเกิดประโยชน์คุม้ค่า กระบวนการปฏิบัติการวิจัย 

ในชั้นเรียน ประกอบด้วย 1) วิเคราะหป์ัญหา ปัญหา หมายถึง ความแตกต่างระหว่าง 
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สิ่งที่คาดหวังกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริง การวิเคราะหป์ัญหาของกระบวนการวิจัย จงึได้

จากการส ารวจและรวบรวมสภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ขอ้มูล

เกี่ยวกับนักเรียน หลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู ้จะท าให้ครูทราบปัญหาต่าง ๆ 

ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ของการเรียน ปัญหาด้านพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพ

สาเหตุของปัญหา เชน่ (1) ปัญหาดา้นบุคคล บุคคลคือครูและนักเรียน อาจมีปัญหา

เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ การบริหารจัดการ เจตคติตอ่รายวิชา ความมั่นใจ

สุขภาพเป็นต้น (2) ปัญหาด้านวิธีการ ได้แก่ วธิีสอน การจัดกิจกรรมเรยีนรู้ การเลือกสื่อ

การสอนตลอดจนการวางแผนการด าเนินงาน (3) ปัญหาดา้นสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม 

ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ บรรยากาศในการเรียนรู้ ทรัพยากร 

ทั้งปริมาณและคุณภาพ เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 2) การวางแผนการแก้ปัญหา ครูควร

จะจัดท าเค้าโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) เพื่อประโยชน์ที่จะท าให้การวิจัยของครู

มีระบบและเป็นขั้นตอน ผลการวิจัยที่ได้ก็จะน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นตัวก าหนดการท างานของครู

และท าให้ผลงานวิจัยสามารถส าเร็จตามก าหนด เพื่องบประมาณสนับสนุนและสามารถ

เป็นประโยชน์ในการขอรับทุนสนับสนุน ในการวางแผนต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์

ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดวิธีการหรือนวัตกรรม ก าหนดวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูล  การก าหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน 3) การเขียนเค้าโครงร่างการวิจัย (Research 

Proposal) เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการวิจัย เพราะโครงร่างการวจิัยจะเป็นแนวทางที่จะท าให้

ผูว้ิจัยมคีวามเข้าใจในปัญหาที่จะท าวิจัย โดยทั่วไปโครงรา่งการวิจัยมีองค์ประกอบ เชน่  

ช่ือเรื่อง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวัตถุประสงค์ สมมตฐิาน ประโยชน์ของ

การวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ข้อตกลงเบือ้งต้น (ถ้ามี) ค าจ ากัดความที่ใชใ้นการวิจัย

การศกึษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย งบประมาณ ระยะเวลาที่ใชใ้น

การด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง ผู้รับผดิชอบโครงการ เป็นต้น 4) การด าเนินงานการวิจัย 

ในชั้นเรียน ได้แก่ (1) การพัฒนาเครื่องมอื (2) การเก็บรวบรวมข้อมูล (3) วิเคราะหแ์ละ

สรุปผล 5) การเขียนรายงานการวิจัย ในการเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรยีนให้น่าเชื่อถอื

และยอมรับได้ ควรค านึงถึง ปัญหาที่น ามาวิจัยต้องเป็นปัญหาที่แท้จริง มขี้อมูลชัดเจนวา่

เป็นปัญหาไม่ใช่เป็นเพียงสาเหตุของปัญหา, ชื่อเรื่องการวิจัยหรือชื่อปัญหาวิจัยต้องมี 

ความกะทัดรัดและชัดเจน, วัตถุประสงค์ของการวจิัยควรใช้ภาษาที่ชัดเจน, วิธีการวิจัย 

มีความถูกต้องมีขอ้มูลครบถ้วน และการสื่อความหมายตั้งแต่ตน้จนจบมีความชัดเจน

สอดคล้องต่อเนื่อง 
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   ส าราญ ก าจัดภัย (2548, หนา้ 17-22) กล่าวถึง ขั้นตอนของกระบวนการ 

วิจัยในชัน้เรียน ดังนี้ 

    ขั้นตอนที ่1 ส ารวจปัญหา 

     จุดเริ่มต้นของกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนก็คือ “การส ารวจปัญหา”

เพราะจะท าให้ครูได้พบปัญหามากมายที่จ าเป็นต้องแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น จากนั้น 

จงึด าเนินการคัดเลือกปัญหาเพื่อน าไปวิเคราะหใ์ห้กระจ่างชัดเป็นล าดับต่อไป การส ารวจ

ปัญหา ต้องส ารวจทั้งทางด้านผู้เรยีน ครู และสภาพการจัดการเรยีนการสอน 

    ขั้นตอนที่ 2 ระบุปัญหา วิเคราะหข์้อมูลและค้นหาสาเหตุ 

     แนวทางการวิเคราะหป์ัญหาและค้นหาสาเหตุนั้น อาจท าได้ ดังนี้ 

      1. สอบถามจากผูใ้กล้ชิดกับเด็ก เช่น ครูในโรงเรียน ครูประจ าช้ัน

เพื่อนนักเรียน พอ่แม่ ผู้ปกครอง ญาติ ๆ ของนักเรียน เป็นต้น ซึ่งอาจใช้การพูดคุย 

อย่างไมเ่ป็นทางการ หรอืใช้แบบสอบถามง่าย ๆ ที่ครูสร้างขึ้นเอง 

      2. สัมภาษณ์ตัวเด็กเอง และ/หรือผูใ้กล้ชิดกับเด็ก โดยอาจใช้

การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการหรือไมเ่ป็นทางการก็ได้ 

      3. สังเกตพฤติกรรมของเด็กในบริบทต่าง ๆ จนเกิดความมั่นใจ

และมีการจดบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตได้ทุกครั้ง เพื่อน ามาวิเคราะห์ 

      4. ให้ผู้ใกล้ชิดกับเด็กเป็นผู้ประเมนิ (สังคมมติิ) สรุปลง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ พฤติกรรมการแสดงออกของเด็กตามมุมมองของ 

ผูป้ระเมิน 

      5. ตรวจสุขภาพเด็ก กรณีเป็นปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพ 

      6. ศกึษาจากเอกสาร เช่น ผลการสอบ ผลการบันทึกหลังสอน

สมุดงาน ระเบียนสะสม เอกสารแสดงผลการเรียน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก 

    ขั้นตอนที่ 3 ระบุแนวทางแก้ปัญหาหรอืพัฒนา 

     การระบุแนวทางแก้ปัญหาหรือพัฒนา ครูนักวิจัย อาจกระท าได้ 

ดังนี้ 

      1. น าเอาวิธีการหรอืนวัตกรรมที่คนได้คิดหรอืสร้างไว้แล้วมาใช้ 

      2. ประยุกต์วธิีการ หรอืนวัตกรรมที่คนอื่นได้คิดหรือสร้างไว้ 

ให้เหมาะสมกับปัญหา 
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      3. คิดค้นวิธีการหรอืนวัตกรรมใหม ่ส าหรับน ามาทดลองใช้

แก้ปัญหาหรอืพัฒนา 

    ขั้นตอนที่ 4 วางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนา เป็นการก าหนดว่า 

ในการน าวิธีการแก้ปัญหา จะท าในช่วงเวลาใด เมื่อไหร่ ขัน้ตอนการด าเนินการแก้ไขจะท า

อย่างไร เครื่องมอืที่ใชม้ีอะไรบ้าง ใชว้ิธีใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะเก็บอย่างไร รวมถึง

จะวิเคราะหข์้อมูลอย่างไร ใช้สถิตวิิเคราะหข์้อมูลหรอืไม่ อะไรบ้าง 

    ขั้นตอนที ่5 สร้างหรอืเลือกเครื่องมือในการวิจัย เช่น 1) เครื่องมือที่ใช้

ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา ได้แก่ โปรแกรมการฝกึ แผนการสอน ชุดฝกึทักษะ และ 

2) เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถาม

แบบทดสอบ แบบวัดบุคลิกภาพ แบบวัดเจตคต ิฯลฯ 

    ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา ตรวจสอบ และปรับปรุง

แก้ไขการปฏิบัติงาน 

    ขั้นตอนที่ 7 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะหข์้อมูล ครูนักวิจัยต้อง

เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลทั้งหมด ตั้งแตเ่ริ่มด าเนินการแก้ไขปัญหาหรอืพัฒนาผู้เรียน

จนกระทั่งสิ้นสุดการด าเนินงาน 

    ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการวิจัยและสะท้อนกลับความคิดเห็นเป็นการลง

สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะหข์้อมูล โดยสรุปแยกเรียงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

จากนั้นสะท้อนหรอืวิเคราะหว์ิจารณ์การปฏิบัติงาน และผลที่เกิดขึ้นโดยเปิดโอกาสให้

ผูเ้กี่ยวข้องมีสว่นร่วมวิเคราะหว์ิจารณ์ น าไปสู่การแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน 

    ขั้นตอนที่ 9 จัดท ารายงานการวิจัย เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ

กระบวนการวิจัย ซึ่งครูนักวิจัยจะต้องเรียบเรียงขึ้นหลังจากได้ปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน

เสร็จสิน้ โดยที่การเขียนนั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงสภาพของปัญหา วิธีการที่น ามาใช้ใน 

การแก้ปัญหาหรอืพัฒนาวิธีด าเนนิการแก้ปัญหาหรือพัฒนาและผลที่เกิดขึน้ 

   เบญจวรรณ รอดแก้ว (2550, หน้า 37-39) กล่าวว่า การวิจัยปฏิบัติการ

ในชั้นเรียนเป็นการศกึษาจากเด็กที่มปีัญหาในหอ้งเรียนที่ครูสังเกตว่ามีปัญหาทางด้าน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือด้านพฤติกรรม โดยมีขั้นตอน ดังภาพประกอบ 
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PLAN

ACTIONOBSERVE

REFLECT PLAN

ACTIONOBSERVE

REFLECT PLAN

ACTIONOBSERVE

REFLECT

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  3 วงจรขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน 

   ที่มา: ส าราญ ก าจัดภัย (2548, หน้า 22) 

    ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning) เมื่อครูสังเกตพบนักเรียนที่มีปัญหา

และครูมีความสนใจต้องการที่จะช่วยเหลือ ครูเริ่มต้นวิเคราะหส์าเหตุของปัญหา โดยการเก็บ

ข้อมูลในสถานการณ์เดิมที่ปรากฏอยู่เพื่อค้นหาและท าความเข้าใจสาเหตุของปัญหา โดยครู

ท าการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสาเหตุและวางแผนแก้ปัญหาตามล าดับ 

    ขั้นที่ 2 การปฏิบัติ (Action) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดของการด าเนินงาน

เป็นการน าแนวคิดหรอืนวัตกรรมใหม่ ๆ หรอืการเปลี่ยนแปลงลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งการปฏิบัติ

ของครูนักวิจัยนี้ จะด าเนินการตามช่วงระยะที่ก าหนดไว้ในแผนการวิจัยแต่สามารถยืดหยุ่นได้ 

    ขั้นที่ 3 การสังเกต (Observation) ในขณะที่ปฏิบัติ ครูนักวิจัยจะต้อง

สังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนการวิจัยและรวบรวมข้อมูล

รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ให้มากที่สุดเพื่อน ามาประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและ

พิจารณาต่อไป 

    ขั้นที่ 4 การสะท้อนผล (Reflection) เป็นการพิจารณาและคิดทบทวน

ผลจากการพบข้อมูลที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ได้ด าเนินไป เพื่อพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลง 

ที่ครูจัดกระท าขึ้นนั้นได้ผลในระดับใด ถ้าต้องการใหเ้กิดการพัฒนายิ่งขึ้นครูควรจะต้อง

ปรับปรุงแผนงานอย่างไร 

   ธีรวุฒิ เอกะกุล (2552, หน้า 62-63) กล่าวว่า การวิจัยปฏิบัติการ 

ในชั้นเรียนมีขัน้ตอนการวจิัยที่ส าคัญ ดังนี้ 

    1. การวิเคราะหป์ัญหาในช้ันเรียน เป็นการวิเคราะหป์ัญหาที่เกิดขึ้นจริง

ในชั้นเรียน เพื่อให้ครูผูส้อนได้ท าการตรวจสอบว่าประเด็นใดมีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วน 

ที่ตอ้งการการแก้ไขใหก้ับผูเ้รียนในชัน้เรียนของตนเอง 

    2. การออกแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ควรออกแบบการวิจัย

โดยเลือกรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการที่เหมาะสมกับปัญหาที่จะท าการวิจัย 
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    3. การค้นหาและพัฒนานวัตกรรมการศกึษา การเลือกใช้และพัฒนา

นวัตกรรมการศกึษาเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ครูนักวิจัย

ต้องพิจารณาใช้นวัตกรรมการศึกษาที่จะน ามาแก้ไขปัญหาที่ตอ้งการท าวิจัย ซึ่งควรเป็น

นวัตกรรมการศกึษาที่มคีวามเหมาะสมกับสภาพและบริบทของผูเ้รียนและควรเป็นนวัตกรรม

ที่มปีระสิทธิภาพ 

    4. การเขียนโครงรา่งการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ครูนักวิจัยควรท า

การเขียนโครงร่างการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนใหเ้รียบร้อยก่อนเริ่มวธิีด าเนินการวิจัย 

เพื่อเป็นกรอบแนวคิดหรือใหก้ับครูที่เป็นนักวิจัยได้ด าเนินการตอ่ไป 

      5. การสร้างเครื่องมอืการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เครื่องมอืที่ใชใ้น

การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรยีนเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ครูผู้วิจัยควรด าเนินการด้วยตนเอง 

เพื่อหาค่าคุณภาพของเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยและควรมีค่าคุณภาพของเครื่องมอื 

ที่นา่เชื่อถือจรงิ 

    6. การประมวลผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เมื่อด าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว ขั้นต่อไปเป็นการประมวลข้อมูลที่ได้ การใช้วธิีการใดในการวิเคราะห์

ข้อมูลตอ้งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และเหมาะสมกับข้อมูลที่ท าการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 

    7. การเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เมื่อด าเนนิการ

วิจัยเสร็จเรียบร้อยครบทุกขั้นตอน ขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรยีน คือ

การเขียนรายงานการวิจัย ครูที่เป็นนักวิจัยควรใช้รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยในแบบ

ที่เหมาะสม 

   นิยม พงษ์ผา (2551, หน้า 39-42) ได้ศกึษาและสังเคราะหข์ั้นตอน 

การท าวิจัยในช้ันเรียนตามรูปแบบของกรมสามัญศกึษา พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย 

1) ส ารวจและวเิคราะหป์ัญหาการเรียนสอน คือ การค้นหาสภาพปัญหาการเรียนการสอน

โดยวิธีการเชงิระบบซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการวางแผนการแก้ปัญหาหรอืพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอน (ครูต้องด าเนนิการส ารวจและวิเคราะหป์ัญหา) 2) ศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง คือ การศกึษาค้นคว้าหาความรู้ หาเอกสารหรือความรู้

เกี่ยวกับเรื่องที่จะท าการวิจัยในช้ันเรยีน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค้นคว้าหาแนวคิดหรอื

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา 3) ก าหนดรูปแบบหรอืวิธีการที่ใช้แก้ปัญหา คือ 
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การพัฒนานวัตกรรมทางการศกึษาหรอืวิธีการแก้ปัญหาที่ครูสร้างขึ้นหรอืน าเอารูปแบบ

หรอืวิธีการที่ผู้อื่นท าไว้แล้วมาปรับปรุงใหเ้หมาะสมกับสภาพปัญหาที่ตอ้งการแก้ไข 

4) การออกแบบการทดลอง คอื การหารูปแบบในการใชเ้ครื่องมือขึน้อยู่กับลักษณะของ

นวัตกรรม จ านวนกลุ่มนักเรียนที่ทดลองและจ านวนครั้งของการวัด ตัวแปรที่ศึกษาแต่ละแบบ

มีการด าเนินการที่แตกต่างกัน ต้องออกแบบการวิจัยใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

สมมตฐิานการวิจัยในช้ันเรยีน 5) การสร้างและพัฒนาเครื่องมอืวัด คือ การผลิตเครื่องมอื

เพื่อน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลใหม้ีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 6) การทดลอง

รวบรวม วเิคราะห์และสรุปผล คือ การน าเครื่องมอืไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูล

เพื่อน ามาวิเคราะหแ์ละสรุปผลตามข้อมูลที่เก็บมา และ 7) การเขียนรายงานการวิจัย คือ

การรวบรวมผลที่เกิดขึน้จากการวิจัยมาเขียนเป็นรายงานซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท า

วจิัย เป็นการรายงานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การเขียน

รายงานมปีระโยชน์ตอ่ครูผู้ท าวิจัยและมีประโยชน์ตอ่ผู้อื่น 

   สมโภชน์ อเนกสุข (2555, หนา้ 151-153) กล่าวว่า ขั้นตอนของ 

การท าวิจัยในชั้นเรียน มีดังนี ้

    1. วิเคราะหส์ภาพปัญหา พิจารณาว่าประเด็นปัญหาที่ตอ้งการศกึษา 

มีอะไรบ้าง ซึ่งปัญหาที่สนอาจมหีลายปัญหา จากนั้นจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

โดยเรียงล าดับปัญหาที่มคีวามส าคัญมากที่สุดถึงปัญหาที่มคีวามส าคัญน้อยที่สุด 

เลือกปัญหาที่มคีวามส าคัญและอยู่ในวิสัยที่ผู้วจิัยสามารถท าการวิจัยได้มา 1 ประเด็น

ก าหนดเป็นปัญหาการวิจัยและค าถามการวิจัย ถ้าผูว้ิจัยมีความสนใจมากกว่า 1 ประเด็น

ให้เก็บปัญหาน้ันเอาไว้ท าการวิจัยในครั้งต่อ ๆ ไป 

    2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เป็นการพิจารณาว่าปัญหาที่ก าหนด

ขึน้มสีาเหตุมาจากอะไร สิ่งที่เป็นสาเหตุนัน้สามารถหาวิธีการแก้ไขได้หรอืไม่ ถ้าหาวิธีการ

แก้ไขไม่ได้มวีิธีการอะไรที่จะน ามาใช้ลดปัญหาได้บ้าง ในกรณีที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แนชั่ด

ผูว้ิจัยควรหาข้อมูลเบื้องตน้ก่อน ซึ่งกลุ่มนักเรียนที่ท าการวิจัยนั้นมักเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และครู

รู้จักนักเรียนอยู่แล้ว จงึอาจพูดคุยซักถามข้อมูลที่จ าเป็นกับนักเรียนได้ 

    3. การก าหนดวิธีการวิจัย การก าหนดแนวทางในการด าเนนิการ

แก้ปัญหา ครูควรท าการศกึษาทฤษฎี หลักการงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรอืประสบการณ์ของ

ครูอื่น ๆ ที่ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหานั้นมาแล้ว เพื่อน ามาพิจารณาด าเนินการ
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และแก้ไขจุดอ่อนต่าง ๆ ที่ผู้อื่นเคยท ามาแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ผู้วจิัยมีโอกาสประสบความส าเร็จ

ในการแก้ปัญหาสูงขึ้น 

    4. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร หมายถึง ทุก ๆ หน่วย

ของสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศกึษา กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง บางหน่วยที่ผูว้ิจัยเลือกตัวอย่างมา

ศกึษาเป็นตัวแทนของประชากร ซึ่งอาจได้มาจากการสุ่ม หรอืเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง

ตามคุณลักษณะที่ตอ้งการ ศกึษา หรอืน ามาแก้ปัญหา โดยทั่วไปการวิจัยในช้ันเรยีน 

ท าการศกึษากับกลุ่มเฉพาะที่มปีัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ครูผู้รับผดิชอบนักเรียนกลุ่มนี้

ต้องการท าการแก้ปัญหา จึงท าการเลอืกตัวอย่างแบบเจาะจง แตใ่นบางกรณีนักเรียนที่มี

ปัญหาคลา้ยคลึงกันมีจ านวนมาก ครูที่จะท าการวิจัยมีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น

ค่าใช้จ่าย เวลา วัสดุอุปกรณ์ จงึจ าเป็นต้องเลือกตัวอย่างมาศกึษาเป็นตัวแทนของ

ประชากรกลุ่มนัน้ 

    5. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ผูว้ิจัยต้องการทราบผล 

ที่เกิดขึน้กับตัวอย่างที่ศึกษา จึงใช้เครื่องมอืไปวัดผลที่เกิดขึน้ และน าผลที่วัดได้นัน้มาท า

การวิเคราะหห์าข้อสรุป 

    6. ท าการวิเคราะหข์้อมูล คือ การน าข้อมูลที่ได้มาจัดกระท าเพื่อหา

ค าตอบใหก้ับปัญหาการวิจัยและค าถามการวิจัยที่ก าหนดเอาไว้ เชน่ ขอ้มูลเชิงปริมาณและ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นต้น 

    7. เขียนรายงานผลการวิจัย เป็นการน าเสนอผลการวิจัยเพื่อเผยแพร่

ใหผู้เ้กี่ยวข้องหรอืผูส้นใจได้รับทราบ มีรูปแบบทั่วไปประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อเรื่อง

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ค าถามการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์

ที่คาดว่าจะได้รับ ตัวแปรในการวิจัย วิธีการวิจัย นยิามศัพท์ กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใชใ้น

การวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะหข์้อมูล สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรมและภาคผนวก ในการเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรยีน ถ้าเป็นงานวิจัยย่อย

อาจมเีพียง 1-2 หนา้ และรูปแบบรายงานไม่เป็นทางการแตต่้องน าเสนอสาระส าคัญได้

ครบถ้วนชัดเจน ถ้าเป็นงานวิจัยขนาดใหญ่อาจมีเนื้อหามากกว่า 50 หนา้ และรูปแบบ

รายงานเป็นมาตรฐานที่น าเสนอเนือ้หาแยกออกเป็นบทต่าง ๆ ประมาณ 4-5 บท 

ตามความเหมาะสม 
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   สรชัย พิศาลบุตร (2555, หน้า 15-30) กล่าวถึง ขั้นตอนในการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน ดังนี้ 

    1. ขั้นตอนการก าหนดปัญหาของการวจิัย ให้ครูลองคิดทบทวนดูว่า

ในปัจจุบันมปีัญหาอะไรบ้างในชั้นเรียนที่สอนอยู่ซึ่งเกี่ยวกับตัวนักเรียน ตัวครูเอง

กระบวนการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ในกรณีที่ปัญหาในช้ันเรียนของ

ครูมีหลายปัญหา ให้ล าดับความส าคัญของแต่ละปัญหาตามระดับความรุนแรงของปัญหา

โดยพิจารณาจากผลกระทบที่มตี่อคา่ความเสียหายและจ านวนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ปัญหา

ที่มรีะดับความรุนแรงสูงกว่าควรได้รับการพิจารณาส าหรับน ามาท าวิจัยก่อน เพื่อหาสาเหตุ

และวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ๆ โดยเร็วที่สุด 

    2. ขั้นตอนการเขียนโครงการวิจัยในช้ันเรยีน ไม่มรีูปแบบที่แน่นอน

ตายตัว แต่ควรจะประกอบด้วยหัวข้อที่ส าคัญ ได้แก่ ชื่อเรื่องการวิจัย ความเป็นมา/

ความส าคัญ/ความจ าเป็นที่จะต้องท าวิจัยเรื่องนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของ

การวิจัย นิยามของค าศัพท์ที่ใชใ้นการวิจัย สมมตฐิานของการวจิัย ระเบียบวิธีที่ใช้ 

ในการวิจัย ขั้นตอนและระยะเวลาที่จ าเป็นต้องใช้ในการท าวิจัย 

    3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล พิจารณาจากโครงการวิจัยในช้ันเรียน 

ตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นต้องน ามาใช้วเิคราะหท์ั้งหมดว่ามีขอ้มูลใดบ้างที่มอียู่แล้ว 

ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพของข้อมูลในระดับที่สามารถน ามาใช้วิเคราะหไ์ด้

กล่าวคือ มีความทันสมัยและเชื่อถือได้อยู่ในระดับที่ผู้วจิัยต้องการ และมีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เหลอืซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้เอง ซึ่งอาจจะใช้วิธีการส ารวจตัวอย่างหรอืวิธีส ารวจ

ทั้งหมด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใชว้ิธีวัด สังเกต นับ หรือวธิีสัมภาษณ์นักเรียน 

เป็นรายคนหรอืเป็นกลุ่ม หรือวิธีส่งแบบสอบถามให้นักเรียนแต่ละคนเป็นผู้ตอบเอง 

ค าถามในแบบสอบถามหรอืแบบส ารวจจะต้องไม่ขาดและไม่เกินไปกว่าข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้

เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อเวลาและค่าใช้จา่ยในการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนคุณภาพ

ของขอ้มูลที่ได้รับจากการส ารวจด้วย 

    4. ขั้นตอนการประมวลผลและการวิเคราะหข์้อมูล น าข้อมูลที่จ าเป็น 

ต้องใช้ในการวิเคราะหเ์พื่อหาค าตอบ ส าหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยแตล่ะข้อมา

ประมวลผล ในกรณีที่ค าตอบส าหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อใดต้องการจ าแนก 

ตามลักษณะต่าง ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เชน่ จ าแนกตามเพศหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ของนักเรียน จ าแนกตามช่วงเวลาที่สอน จ าแนกตามสื่อที่ใช้ในการสอนหรอืจ าแนกตามเจตคติ

ของนักเรียน การประมวลผลและการวิเคราะหข์้อมูลส าหรับวัตถุประสงค์ต้องท าไป 

ตามลักษณะต่าง ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ตอ้งการจ าแนกด้วย 

    5. ขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรยีน รายงานการวิจัยไม่มี

รูปแบบที่แน่นอนตายตัว แต่โดยทั่วไปรายงานการวิจัยควรจะประกอบด้วย 1) บทน า 

ประกอบด้วย หัวข้อต่าง ๆ ที่ส าคัญในโครงการวิจัย ได้แก่ ความเป็นมา/ความจ าเป็นที่ต้อง

ท าวิจัยเรื่องนี้ วัตถุประสงค์ของการวจิัย ขอบเขตการวิจัย นยิามของค าศัพท์ที่ใชใ้นการวิจัย

สมมตฐิานของการวิจัย และระเบียบวิธีที่ใช้ในการวิจัย 2) ผลการวิจัย ประกอบด้วย 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลที่ส าคัญส าหรับวัตถุประสงค์ของการวจิัยแต่ละข้อ โดยทั่วไปมักนิยม

น าเสนอผลการวิจัยอยู่ในรูปค าบรรยายสรุปเกี่ยวกับค าตอบของวัตถุประสงค์ของการวิจัย

แตล่ะขอ้ แล้วตามด้วยตาราง แผนภูมิ และแผนภาพแสดงรายละเอียดของค าบรรยายนั้น ๆ

หลังจากการสรุปผลการวิจัยในประเด็นหลัก ๆ ที่เกี่ยวกับค าตอบของแตล่ะวัตถุประสงค์

ของการวิจัย จะต้องมกีารอภปิรายผลการวิจัยด้วย โดยทั่วไปควรแสดงใหเ้ห็นว่าผลการวิจัย

ของวัตถุประสงค์ของการวิจัยแตล่ะข้อ สอดคล้อง หรือ ขัดแย้งกับหลักการหรอืทฤษฎี

เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรอืความเชื่อ หรอืสมมตฐิานของผูว้ิจัย 

3) สรุปและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย ข้อสรุปที่ส าคัญของค าตอบส าหรับวัตถุประสงค์

ของการวจิัยแตล่ะข้อ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตลอดจน

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องท านองเดียวกันต่อไป ซึ่งอาจเป็นข้อเสนอแนะ 

ในการปรับปรุงวธิีการวิจัยเรื่องท านองเดียวกันนีใ้ห้มคีวามเหมาะสมและมีคุณภาพมากขึ้น

กว่าเดิมที่ท าอยู่ หรอืเสนอแนะใหท้ าวิจัยเรื่องอื่น ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับเรื่องนีเ้พื่อใหม้ีความครบถ้วน

สมบูรณ์ ตลอดจนมคีวามลึกในผลการวิจัยซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึน้และ

กว้างขวางขึ้น 

  การเขียนรายงานการวิจัย มีนักวิชาการหลายคนกล่าวถึงการเขียนรายงาน

การวิจัย ดังนี้ 

   ผอ่งพรรณ ตรัยมงคลกูล (2543, หนา้ 219-235) กล่าวว่า การเขียน

รายงานทางวิชาการ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) รายงานการวิจัยฉบับเต็ม (full report)

เป็นรายงานที่รวมรายละเอียดทั้งหมดของการวิจัยไว้อย่างสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนของการวิจัย 
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ประกอบด้วย บทน า การตรวจเอกสาร (หรือกรอบทฤษฎ)ี วิธีการวิจัย ผลการวิจัยสรุปผล

และข้อเสนอแนะ 2) รายงานการวิจัยฉบับย่อ (research summary) เป็นรายงานการวิจัย 

ที่จัดท าขึน้จากฉบับเต็ม เพื่อใชใ้นการเผยแพร่ทั่วไป เป็นรายงานที่ยังคงมีสาระส าคัญของ

ส่วนตา่ง ๆ คล้ายฉบับเต็ม แตเ่ขียนสรุปให้สั้นมีความยาวประมาณ 15-20 หน้า  

3) บทความวจิัย (research article) เป็นรายงานการวิจัยฉบับย่อ มีขนาดกะทัดรัด กระชับ

กว่ารายงานการวิจัยฉบับย่อทั่วไป จัดท าขึน้เพื่อเผยแพร่ในวารสารตา่ง ๆ โดยเฉพาะ

วารสารทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวารสารมักจะจ ากัดความยาวไว้ไม่เกิน 12 หนา้

และก าหนดรูปแบบไว้ นอกจากนี้ยังใชเ้ป็นเอกสารประกอบการน าเสนอผลงานวิจัย 

ในที่ประชุมสัมมนาการวิจัย ซึ่งผูจ้ัดจะมีการรวมเล่มรายงานการวิจัยที่น าเสนอทั้งหมด 

ในการประชุมครั้งนั้น ๆ (seminar proceedings) โดยองค์ประกอบส าคัญของบทความวิจัย

ได้แก่ บทคัดย่อ บทน า (ความส าคัญของปัญหา, วัตถุประสงค์ของการวิจัยและสมมตฐิาน

(ถ้ามี), ขอบเขตของการวิจัย, นิยามศัพท์, ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ) การตรวจเอกสาร

วิธีการวิจัย ผลการวิจัยและข้อวจิารณ์ ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง 4) บทคัดย่อ

(abstract) คือ สาระส าคัญโดยสังเขปของงานวิจัยมีความยาวประมาณ 1-2 หน้าเท่านั้น

จัดท าขึ้นเพื่อให้ผูอ้่านได้เข้าใจภาพรวมโดยย่อของงานวิจัย ซึ่งถ้าสนใจรายละเอียด 

จงึจะอ่านฉบับเต็ม มักจะปรากฏเป็นส่วนแรกของรายงานการวิจัยฉบับเต็ม รายงานฉบับย่อ

หรอืบทความวจิัย โดยอาจจะมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มสี่วนประกอบ ได้แก่ 

หัวข้องานวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วิธีการวิจัย ผลการวิจัย วัตถุประสงค์ของ 

การวิจัย วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ค าส าคัญ (ค าเฉพาะต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ประมาณ 3-5 ค าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิจัย เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บของห้องสมุดและ

การสบืค้นของผูอ้่าน) 

   ส านักพัฒนาการฝกึหัดครู ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2544, หน้า

132-143) ได้อธิบายถึงรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยว่ามี 3 รูปแบบ คอื 1) การเขียน

รายงานการวิจัย 1 หน้า เป็นการเขียนรายงานวิจัยที่ไม่มีรูปแบบแนน่อนและตายตัว 

เพื่อสื่อความหมายให้ผูอ้ื่นเข้าใจว่าครูใช้วธิีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างไร ลักษณะเป็น

ความเรยีงความยาวไม่เกิน 1 หน้า ครอบคลุม 5 หัวข้อ ได้แก่ ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา

ก าหนดวิธีการ พัฒนาวิธีการหรอืนวัตกรรม น าวิธีการหรอืนวัตกรรมไปใช้ และสรุปผล 
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2) การเขียนรายงานการวิจัยไม่เกิน 10 หน้า เขียนเป็นลักษณะความเรยีงต่อเนื่อง ได้แก่

บรรยายความสามารถของผูเ้รียน น าเสนอลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ น าเสนอความสามารถ

ของผู้เรยีน เลือกระดับที่จะพัฒนาผูเ้รียน ค้นหาวิธีการ/สื่อ/นวัตกรรมที่คาดว่าจะได้ผลดี 

ท าแผนการสอน/คู่มือการสอน/สื่อ/อุปกรณ์การสอน สอนโดยเน้นทักษะกระบวนการตามแผน 

การสอนหรือคู่มอืการสอน ประมวลผลการพัฒนาผูเ้รียน และข้อเสนอในการท าวิจัย 

3) การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เป็นการเขียนรายงานเหมอืนปริญญานิพนธ์ 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2548, หนา้ 55-68) กล่าวว่า การเขียนรายงาน

การวิจัยให้เป็นที่ยอมรับต้องค านึงถึงปัญหาที่น ามาวิจัยต้องมีความชัดเจน ชื่อเรื่องต้อง

กะทัดรัดและชัดเจน วัตถุประสงค์มคีวามชัดเจน วิธีการวิจัย มีความถูกต้อง และการเขียน

รายงานสื่อความหมายมีความชัดเจนและสอดคล้อง 

   ส าราญ ก าจัดภัย (2548, หน้า 17-22) กล่าวว่า การจัดท ารายงาน 

การวิจัยเป็นขั้นตอนที่ครูผูว้ิจัยต้องเรียบเรียง ล าดับ ขัน้ตอน และแสดงให้เห็นถึงสภาพ

ปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ การพัฒนา การแก้ปัญหา และผลที่เกิดขึ้น 

   เบญจวรรณ รอดแก้ว (2550, หน้า 167-200) กล่าวว่า 1) การเขียน

รายงานแบบไม่เป็นทางการ เป็นการเขียนรายงานวิจัยแบบงา่ย แตม่ีสาระครบถ้วน 

เพื่อตอบค าถามหลัก 3 ประเด็น คือ มีปัญหาอะไรเกิดขึน้ในหอ้งเรียน, กระบวนการแก้ไข

ปัญหาผูว้ิจัยท าอย่างไรบ้าง และการแก้ไขปัญหาน้ันได้ผลเป็นอย่างไร การเขียนไม่

จ าเป็นต้องมีหัวข้อก ากับ ใช้เพียงการย่อหน้าเพื่อตอบค าถามในแต่ละประเด็นให้ครบถ้วน

ผูว้ิจัยเขียนเชิงพรรณนา โดยการเขียนเล่าเรื่องใหเ้ห็นภาพของการท างานวิจัย อาจมีหลักฐาน

เกี่ยวกับข้อมูลผลการศกึษาประกอบ เพื่อยนืยันข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยให้ชัดเจนน่าเชื่อถือ

ยิ่งขึ้น อาจมคีวามยาวเพียง 1-3 หน้า เรียกว่า “งานวิจัยหน้าเดียว” 2) การเขียนรายงาน

แบบกึ่งทางการเป็นการเขียนรายงานวิจัยในช้ันเรยีน ที่มีรูปแบบเป็นทางการมากขึ้น โดย

การจัดล าดับเนื้อหา และน าเสนอแยกเป็นหัวข้อ ๆ ตามลักษณะของการน าเสนอผลงานวิจัย

เรียงตามล าดับหัวข้อคล้ายรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แต่ยังไม่แยกเป็นบท ๆ อย่างเป็น

ทางการ หัวข้อรายงานวิจัย ประกอบด้วย ปัญหาและความส าคัญของปัญหาหรอือาจจะ

เพิ่มหัวข้อสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของปัญหาได้ชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของการวิจัย วธิีด าเนินการวิจัยที่แสดงขัน้ตอนของการพัฒนาหรอื

แก้ปัญหา สรุปผล 
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การวิจัย ผลการพัฒนาหรอืข้อค้นพบต่าง ๆ อาจจะมีหัวข้ออื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เห็น

รายละเอียดของการท างานวิจัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึน้ 3) การเขียนรายงานแบบเป็นทางการ

เป็นการเขียนรายงานวิจัยที่พยายามจัดรูปและเป็นการเขียนรายงานวิจัยทางการศึกษา

ฉบับสมบูรณ์ หรอืวิทยานิพนธ์ที่ม ี5 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 บทน า บทที่ 2 เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีด าเนนิการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิจัย และบทที่ 5 สรุปผล

อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

   พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2553, หน้า 93-97) กล่าวว่า การวิจัยในช้ันเรยีน 

เป็นการวิจัยปฏิบัติการส าหรับครูที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีน การด าเนินการวิจัย 

จงึควรด าเนินการให้สอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใหก้ารวิจัย 

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้หรอืกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้น ในการเขียน

รายงานการวิจัยในช้ันเรยีน จงึไม่ควรท าความยุ่งยากใหก้ับครูหรอืกระทบต่อภาระงานสอน

ซึ่งถือว่าเป็นงานหลักของครู รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียนจงึควรเป็นรูปแบบ 

ที่ง่าย สะดวกต่อการด าเนินงานของครู เนื่องจากครูมรีะดับความสามารถ ความสนใจ

จุดมุง่หมาย และความตอ้งการที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียน

จงึควรมรีูปแบบที่ยึดหยุ่น หลากหลาย เพื่อให้ครูสามารถเลือกใช้ได้สอดคล้องกับ 

ความตอ้งการของตนเอง รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยในชัน้เรียนมี 3 รูปแบบ คือ

รูปแบบที่ไม่เนน้วิชาการ รูปแบบกึ่งวิชาการ และรูปแบบเชงิวิชาการ 

   สุวิมล วอ่งวาณิช (2553, หน้า 93-97) กล่าวว่า รูปแบบการน าเสนอ

รายงานผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสามารถจัดท าได้ 2 แบบ คอื 1) แบบเป็นทางการ

จะเป็นรูปแบบตายตัว ประกอบด้วย (1) บทน า ได้แก่ ความเป็นมาและความส าคัญ ค าถาม

ในการวิจัย กรอบความคิด วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการวิจัย นิยามค าศัพท์ ประโยชน์ 

ที่ได้รับจากการวิจัย (2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (3) วิธีการด าเนินการวิจัย ได้แก่

ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ 

ข้อมูล (4) ผลการวิเคราะหข์้อมูล (5) สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูล อภปิรายและข้อเสนอแนะ

(6) บรรณานุกรม (7) ภาคผนวก และ 2) แบบไม่เป็นทางการ ไม่ยึดรูปแบบการน าเสนอ 

ไม่ตายตัว แต่ตอ้งมีสาระครบถ้วนท าให้เข้าใจสิ่งที่ศกึษาและสิ่งที่ค้นพบ 

   สมโภชน์ อเนกสุข (2555, หนา้ 151-153) กล่าวว่า การเขียนรายงาน

ผลการวิจัยเป็นการน าเสนอผลการวิจัยเพื่อเผยแพรใ่ห้ผู้เกี่ยวข้องหรอืผูส้นใจได้รับทราบ

อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ความเป็นมา ค าถามการวิจัย วัตถุประสงค์ 
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การวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ตัวแปร วธิีการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ 

ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล อภปิรายผล ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรมและภาคผนวก ส าหรับแบบไม่เป็นทางการเป็นการเขียนรายงานวิจัยเพียง 

1-2 หน้า 

   สรุปได้วา่ กระบวนการวจิัยในชั้นเรียน หมายถึง ขั้นตอนหรอืวิธีการ

ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 1) การส ารวจและวิเคราะหป์ัญหา 2) การวางแผน

การแก้ปัญหา 3) การเขียนเค้าโครงร่างการวิจัย 4) การด าเนนิการท าวิจัยในชั้นเรียน และ

5) การเขียนรายงานการวิจัย  

 5. ความรู้ความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรยีน 

  ผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ความสามารถในท าวิจัยในช้ันเรยีน ดังนี้ 

   ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2544, หน้า 46) กล่าวว่า

ครูที่ท าวจิัยสามารถเรียกตนเองว่าครูนักวิจัย วิจัยที่ท านั้นเป็นผลงานวิจัยของครู ส่วนใหญ่

งานวิจัยของครูจะอิงประสบการณข์องครูมากกว่าทฤษฎีจึงท าให้เป็นจุดอ่อนในการท าวิจัย

แต่ถ้าหากน างานวิจัยมาถกอภปิราย ให้ครูแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ซึ่งกันและกัน สะท้อนบทเรียน และน ามาปรับปรุงแก้ไข ท าซ้ า เพื่อให้งานวิจัยของครู 

มีคุณภาพมากขึน้ ความสามารถของครู หมายถึง การแสดงหรอืการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง

ไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็นการกระท าทางกาย จติใจ รวมถึงการฝกึอบรม ครูต้องมี

ความสามารถทั่วไปและความสามารถพิเศษ ครูตอ้งทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่และ

นวัตกรรมทางการศกึษา เพื่อช่วยปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้หรอืการเรียน 

การสอนให้ดีขึ้น ครูตอ้งเข้าใจบทบาทความเป็นครูที่ควรจะมีความสามารถด้านจติวิทยา

การเรียนรู ้การก าหนดวัตถุประสงค์ในการสอนอย่างชัดเจน การวเิคราะหเ์นือ้หาหรอื

ปัญหาของผูเ้รียน การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน การน านวัตกรรมหรอืสื่อมาช่วยสอน

การจัดท าแผนการสอน และการประเมินการเรียนการสอน 

   สุวิมล วอ่งวาณิช (2548, หน้า 22–48 อ้างถึงใน สุพัตรา บุญเมอืง, 

2557, หนา้ 31-32) กล่าวว่า ผู้วิจัยควรมีความรูเ้กี่ยวกับการท าวิจัยในชัน้เรียน คือ 

มีความรูด้้านการวิเคราะหป์ัญหา ความรูใ้นการวางแผนการท าวิจัยในชั้นเรียน ความรู้

เกี่ยวกับนวัตกรรม ความรูเ้กี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้วัดความรูด้้านสถิต ิการวิเคราะห์ข้อมูล

และความรูเ้กี่ยวกับการเขียนรายงานผลการวิจัย 
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   ศริิพร เจริญสุข (2553, หน้า 38) กล่าวว่า ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับ

การท าวิจัยในช้ันเรียน ครูต้องมคีวามรูใ้นการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนวิจัยในช้ันเรยีน

นวัตกรรม เครื่องมอืที่ใชว้ัด การใช้คอมพิวเตอร์และการเขียนรายงานผลการวิจัย ครูควร 

มีความรูพ้ืน้ฐานในการท าวิจัย สามารถน าความรูไ้ปด าเนินการท าวิจัยในช้ันเรยีนได้ส าเร็จ

ปัจจัยด้านทักษะในการท าวิจัยในช้ันเรยีนของครูมคีวามส าคัญเป็นอย่างมาก ทักษะ คอื

ความช านาญ ความสามารถในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ประสบความส าเร็จ ครูที่มทีักษะ 

ในการท าวิจัยจะเป็นผูท้ี่มคีวามสามารถที่จะด าเนินการวิจัยได้ มีความสามารถในการวางแผน 

การวิจัย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สร้างเครื่องมือ ใชค้อมพิวเตอร์ในการค้นคว้าและ

วิเคราะห์ข้อมูล มีความสามารถในการแปรผลขอ้มูล รวมทั้งสามารถเขียนรายงานการท า

วิจัยในชัน้เรียน 

   อัญชลี สันหล์ักษณ์ (2555, หน้า 26) กล่าวว่า นักวิจัยที่ดตี้องมีความรู้

ความสามารถในการท าวิจัยในช้ันเรยีน สามารถคัดเลือกข้อมูลที่ตอ้งการได้อย่างเหมาะสม

รวดเร็ว ถูกต้อง มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะหข์้อมูล สรุปความคิดใหเ้ป็นข้อยุติ

และน าไปใช้อา้งอิงได้อย่างกว้างขวาง มีความรูใ้นการตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์ และ

คาดคะเนได้ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

   สุพัตรา บุญเมือง (2557, หน้า 30) ให้ความหมายของความรู้ ว่า การสั่งสม

ความรูโ้ดยการศกึษาค้นคว้าจากการอ่าน การฟัง การคิด และการปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะ

ประสบการณใ์นสิ่งนั้น 

   สรุปได้วา่ ความรูค้วามสามารถในการท าวิจัยในช้ันเรยีน คอื องค์ความรู้

เบือ้งตน้ ความเข้าใจ ทักษะ ความช านาญของผู้วจิัยที่สามารถน าไปด าเนนิการท าวิจัย 

ในชั้นเรียนโดยอาศัยกระบวนการหรอืขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัยในการส ารวจหรือ

วิเคราะหป์ัญหา การวางแผนในการท าวิจัยในช้ันเรยีน การสรา้งเครื่องมอืที่ใชว้ัด สถิติ  

การวิเคราะหข์้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์ และการเขียนรายงานการท าวิจัยในชัน้เรียน 

 6. เจตคติต่อการท าวิจัยในชั้นเรยีน 

  ผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเจตคติตอ่การท าวิจัยในช้ันเรยีน ดังนี้ 

   เบญจวรรณ หอมจันทร์ (2549, หน้า 9-12) กล่าวว่า เจตคติ คือ ความรสูึก 

ของบุคคลที่มตีอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บุคคลนั้นไดผานการเรียนรูหรอืมีประสบการณ์ ในสิ่งนั้น ๆ

มากอน ส่งผลให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งนั้น ๆ ในทิศทางที่สนับสนุนหรอื

คัดคาน ชอบหรือไมชอบ พอใจหรอืไมพอใจ องค์ประกอบของเจตคตนิั้น ประกอบด้วย
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ความรู ้ความเขาใจ ความรู้สึก และพฤติกรรม โดยผ่านกระบวนการคิดของบุคคลที่จะ

ตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ แสดงออกโดยการยอมรับหรอืปฏิเสธ ในการแสดงออกของ

ลักษณะของเจตคติแต่ละบุคคลนั้นเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว 

   ประพันธ์ ชลกาญจน์ (2550, หน้า 12) กล่าวว่า เจตคติ คือ ความรูส้ึก

ของบุคคลที่มตี่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด อาจจะมีต่อบุคคล เหตุการณ์ สถานการณ์ ซึ่งเกิดจาก 

การสะสมประสบการณ์ การเรียนรู้ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตอบสนอง

ต่อสิ่งเร้า เจตคติ อาจแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เจตคติทางบวกหรอืความรูส้ึกในทางที่ดี 

มีความชอบ ความพึงพอใจ เห็นด้วย เจตคติทางลบหรือความรูส้ึกในทางที่ไม่ดี ไม่ชอบ 

ไม่พึงพอใจ ไม่เห็นดว้ย มคีวามขัดข้องใจและขัดแย้ง เจตคติแบบกลาง ๆ หรอืความรูส้ึก 

ที่เป็นกลาง ๆ ไม่ชอบ ไม่เกลียด 

   อภญิญา นนทะภา (2551, หนา้ 22) กล่าวว่า เจตคติ คือ ท่าทีหรอื

ความรูส้ึก ความชอบ เฉย ๆ หรอืไม่ชอบ ของบุคคลต่อสิ่งใดซึ่งก าหนดให้บุคคลนั้น 

มีความรูส้ึกด้านบวก ด้านลบ หรอืเฉย ๆ เจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
      ธันร์ญพรน์ ไชยพรรค (2555, หน้า 211) จากผลการวิจัย พบว่า 

เจตคติต่อการวิจัยเป็นการประเมินอารมณความรูสึกตอการท าวิจัย ความเชื่อตอ 

ผลการท าวิจัยและการประเมินคุณคาของผลงานวิจัย โดยประเมินความคิดเห็น 

ดานความรสูึกของบุคคลที่มตีอการท าวิจัยในดานความรพูืน้ฐานทางการวิจัย ความจ าเปน 

ตอการพัฒนาการเรียนการสอน เปนภารกิจที่ตองท าควบคู่กับการสอน เปนสิ่งทาทาย

ความสามารถ และการท าวิจัยไมยากเกินความสามารถ เปนการประเมินความเชื่อของ

บุคคลตอผลการวิจัย เป็นการสร้างความนา่เชื่อถอืว่าสามารถแกปญหาไดตรงเปาหมาย 

สรางองค์ความรูใหม สงเสริมความกาวหนาและเปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษา 

เป็นการพัฒนาผูเ้รียน ปรับปรุงการเรียนการสอน คนพบเทคนิควิธีการที่หลากหลาย 

สงผลใหเกิดการท างานที่เปนระบบและพัฒนาความสามารถของผูว้ิจัย 

   สันศนยี์ อว้นล่ า (2556, หน้า 14) กล่าวว่า เจตคต ิเป็นความรูส้ึก 

ความรัก ความคิดเห็นของบุคคล ที่จะส่งผลตอ่พฤติกรรมการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามความรูส้ึกด้วยความพอใจหรอืไม่พอใจ และจากผลการวิจัยผู้บริหารโรงเรียนและครู 

มีความคิดเห็นว่าเจตคติในการท าวิจัยในช้ันเรียนของครู พบว่า การท าวิจัยในชั้นเรียนท าให้

ผูส้อนรู้จักใช้ขอ้มูลและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาและพัฒนา 

การเรียน การท าวิจัยในช้ันเรียนเป็นการค้นคว้าหาความรูใ้หม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
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การปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นเทคนิคการสอนแบบหนึ่งที่ท าให้เกิดการพัฒนา 

การเรียนการสอน เป็นกระบวนการสืบเสาะค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาของผูเ้รียน เป็นการช่วย 

พัฒนาผูเ้รียนอย่างเต็มศักยภาพ 

   สรุปได้วา่ เจตคติต่อการท าวิจัยในชัน้เรียน คือ ความรู้สึก ความคดิเห็น

ความเข้าใจ ความเชื่อ ประสบการณ ์ทั้งด้านบวก ด้านลบ หรอืความเฉยของผู้ท าวิจัยที่มี

ต่อกระบวนการ วธิีการหรอืขั้นตอนในการท าวิจัยในชั้นเรียน 

บริบทด้านการศกึษาจงัหวัดสกลนคร 

 ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดสกลนคร (2561, หน้า 65-79) กล่าวถึง บริบททั่วไป

และบริบทด้านการศกึษาของจังหวัดสกลนคร ไว้ดังนี้ 

  1. ที่ตั้งและเขตการปกครอง 

   จังหวัดสกลนคร ตัง้อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย 

เป็นที่ราบสูงล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้ เส้นรุ้งที่ 16 องศา 45 ลิปดา ถึง 18 องศา 

15 ลิปดาเหนอื และเส้นแวงที่ 103 องศา 15 ลิปดาถึง 104 องศา 30 ลิปดาตะวันออก 

มีขนาดพืน้ที่ประมาณ 9,608.76 ตารางกิโลเมตร หรอื ประมาณ 6,003,602 ไร่ ตั้งอยู่

เหนือระดับน้ าทะเล 172 เมตร หา่งจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 647 กิโลเมตรทางรถยนต์

หา่งจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหง่ที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 120 กิโลเมตร และ

สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหง่ที ่3 จังหวัดนครพนม ประมาณ 90 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเขตแดน

ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดสกลนคร มีอาณาเขต

ติดตอ่กับเขตจังหวัด ดังต่อไปนี ้

    ทิศเหนือ จรดอ าเภอเฝ้าไร่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย, 

อ าเภอพรเจริญ อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ, อ าเภอนาทม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด

นครพนม 

    ทิศตะวันออก จรดอ าเภอนาหว้า อ าเภอโพนสวรรค์ อ าเภอนาแก

อ าเภอวังยาง อ าเภอปลาปาก อ าเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม 

    ทิศใต้ จรดอ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร, อ าเภอนาคู อ าเภอ 

เขาวงอ าเภอสมเด็จ อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์, อ าเภอวังสามหมอ อ าเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานี 

    ทิศตะวันตก จรดอ าเภอไชยวาน อ าเภอหนองหาน อ าเภอทุ่งฝน  
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อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

  2. การปกครอง 

   จังหวัดสกลนครแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อ าเภอ 125 ต าบล 

1,520 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แหง่ เทศบาลนคร 1 แหง่ เทศบาลต าบล  

65 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 74 แหง่ 

  3.  ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน 

   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นหนว่ยงานในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึน้ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศกึษาธิการ

ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 11 เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศกึษาธิการเกี่ยวกับ

การบริหารและจัดการศกึษาตามที่ฎหมายก าหนดการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่

นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสว่นราชการตา่ง ๆ ที่มอบหมายและให้มอี านาจหน้าที่ 

ในเขตจังหวัด สง่เสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาในทุกระดับทุกประเภทและทุกสังกัด

ในจังหวัดสกลนคร จ านวน 755 แหง่ มีรายละเอียดดังนี้ 

    1. ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 660 แห่ง 

     1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

จ านวน 175 โรงเรียน 

     1.2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

จ านวน 258 โรงเรียน 

     1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

จ านวน 182 โรงเรียน 

     1.4 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จ านวน 45

โรงเรียน  

    2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน จ านวน 49 แห่ง 

    3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา จ านวน 3 แหง่ 

    4. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จ านวน 25 แห่ง 

    5. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย

(กศน.) จ านวน 18 แห่ง 

    6. ส านักบริหารการศกึษาพิเศษ จ านวน 1 แห่ง 
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    7. โรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา จ านวน 6 แห่ง 

    8. ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศกึษาท้องถิ่น จ านวน 10 แห่ง 

    9. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 1 แห่ง 

   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ตัง้อยู่ถนนศูนย์ราชการ 

ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000 

 4. จ านวนครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามสังกัด 

ปีการศึกษา 2561 

ตาราง 3 จ านวนครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามสังกัด 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 

1 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 1,720 

2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 2,299 

3 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 1,388 

4 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 1,771 

รวมทั้งหมด 7,178 

 5. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสกลนคร 

  วิสัยทัศน์ 

   “สกลนครเป็นจังหวัดที่มคีุณภาพการศกึษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

สู่ท้องถิ่น โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน” 

  พันธกิจ 

   1. สง่เสริม สนับสนุนการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพและมาตรฐาน 

สู่ระดับชาติและสากล 

   2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษา เพื่อทรัพยากรมนุษย์ใหส้อดคล้อง 

กับความตอ้งการของชาติเพื่อรองรับสู่สากล 

   3. สง่เสริม สนับสนุนการจัดการศกึษา เพื่อปรับปรุงพัฒนาท้องถิ่น 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. ส่งเสริม สนับสนุนการท างานแบบบูรณาการและการมสี่วนรว่มของ

ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
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  เป้าประสงค์ 

   1. นักเรียน นักศึกษา มคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาชาติและ

มาตรฐานสากล 

   2. ประชาชน มศีักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

   3. องค์กร และหนว่ยงานทางการศกึษา มีระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 

ในการขับเคลื่อนการศกึษาไปสู่มาตรฐานสากล 

   4. องค์กรเอกชน ประชาชน และครอบครัว มสี่วนร่วมในการพัฒนา

การศกึษาและทรัพยากรมนุษย์ 

  ยุทธศาสตร์ 

   1. การจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของชาติ 

   2. การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผล และ

การศกึษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   3. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศกึษา 

   4. ผลิตและพัฒนาก าลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความตอ้งการ

ของการพัฒนาประเทศ 

   5. สรา้งโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อ

ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศกึษาต่อเนื่องตลอดชีวติ 

   6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนรว่ม 

ในการจัดการศกึษา 

   7. สกลนครเมืองแหง่การพัฒนาการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

   8. สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาการเกษตร พืชสมุนไพร เกษตรปลอดภัย 

การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

   9. สกลนครเมืองแหง่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มศีักยภาพในการแข่งขัน 
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  จากบริบททั่วไปและบริบทด้านการศกึษาจังหวัดสกลนคร ผูว้ิจัยในฐานะ

บุคลากรทางการศึกษามีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนของจังหวัดสกลนคร

ให้มคีุณภาพ การพัฒนาคุณภาพก าลังคนนั้นเริ่มจากการพัฒนาการศกึษา กระบวนการ

การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ครูผู้สอนมีสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยหรือเครื่องมือที่สามารถ

แก้ปัญหาคุณภาพผูเ้รียนหรือพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี ซึ่งการที่ครูผู้สอนต้องท า

หนา้ที่เป็นผู้วจิัยในช้ันเรยีน สังเกต บันทึกพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของผู้เรยีน

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผูเ้รียน 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยภายในประเทศ 

  1.1 นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ 

   ปราชญา รัตพลที (2558, หนา้ 195-201) ได้ศกึษาเรื่องแนวทาง 

การส่งเสริมครูด้านการท าวิจัยในช้ันเรยีนของครูโรงเรียนบ้านสันติสุข อ าเภอแม่จัน

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 3 ผลการศกึษา พบว่า 1) สภาพ

การท าวิจัยในชั้นเรียน มกีารท าวิจัยด้านการวิเคราะหผ์ู้เรียนรายบุคคลเฉพาะครูประจ าช้ัน

ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรูแ้ละการสอนของตนเอง มีการท าการวิจัยและ 

การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ทั้งเต็มรูปแบบและวิจัยหน้าเดียว 2) สภาพการส่งเสริม

โรงเรียน มีการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานวิจัยในช้ันเรียนรายปีและมีการก าหนด 

ครูพี่เลี้ยงใหบุ้คลากร ให้ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์

ในการท าวิจัยในชั้นเรียน จัดหาอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการท า

วิจัยในชัน้เรียน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษอัดส าเนา 3) ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ 

การท าวิจัยในชั้นเรียนตามทฤษฎีปัจจัยคู่ของ Herzberg ด้านปัจจัยจูงใจ 5 ดา้น ประเด็น 

ที่เห็นวา่เป็นระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานมาก คือ ด้านนโยบายบริหารขององค์กร

และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คอื ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4) แนวทางการส่งเสริมการท า

วิจัยในช้ันเรียนของครู คือ โรงเรียนควรมีการก าหนดนโยบายด้านการวิจัยทีชั่ดเจน 

มีการพัฒนางานวิจัยโดยเชิญวิทยากรที่มีความรูม้าให้การอบรม ส่งเสริมให้ครูท าผลงาน

ประกวดในระดับต่าง ๆ และนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานด้านการวิจัยในโรงเรียน 

เป็นระยะ 
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   ราตร ีสอนดี (2559, หน้า 135-138) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการบริหาร 

ที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ด้านผูบ้ริหารโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดบัมาก เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย

สามอันดับแรก ได้แก่ มีการวางแผนการท างาน มีการตั้งเป้าหมายร่วมกันของผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง

ในสถานศกึษามุ่งความส าเร็จของงานอย่างมปีระสิทธิภาพและส่งเสริมการท างานเป็นทีม

ให้ทุกคนในสถานศกึษามีสว่นรว่มในการปฏิบัตงิานอย่างมเีหตุผล ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่

เป้าหมายของงานอยู่ทีคุ่ณภาพมากกว่าปริมาณ 2) ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนในสังกัด 

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านทรัพยากรโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 

เรียงอนัดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากร 

ทีเ่ป็นทรัพยากรที่ส าคัญ มีการก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรแตล่ะประเภท

เพือ่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาัเนินงาน และจัดวัสด ุอุปกรณ์ อาคาร

สถานที่และเทคโนโลยี มีความพร้อมในการด าเนินงานด้านวิชาการให้ประสบผลส าเร็จ 

ส่วนอนัดับสุดท้าย ได้แก่ มีการจกัสรรงบประมาณในการด าเนินงานวิชาการอย่างเพียงพอ

3) ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านบุคลากร

โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงอันดับค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ พัฒนา

บุคลากรให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในกระบวนการท างานด้านวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุน

บุคลากรให้ตระหนักและเห็นความส าคัญของงานวิชาการ และมีสว่นรว่มในการท างาน 

ด้านวิชาการและรับผิดชอบงานอย่างเตม็ความสามารถ สว่นอันดับสุดท้าย ได้แก่ บุคลากร

ในโรงเรยีนได้รับการแจ้งขอ้มูลทางด้านวิชาการอย่างทั่วถึง 4) ประสิทธิภาพงานวิชาการ

ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดา้นการวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพ

การศกึษาในสถานศกึษา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปน้อยสามอันดบัแรก ได้แก่ มกีารท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

มีการวเิคราะหว์ิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ และมีการส่งเสริม

พัฒนางานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ มกีารประสาน

ความรว่มมอืกับหนว่ยงานอื่นเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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  1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี 

   อัญชลี สันหล์ักษณ์ (2555, หน้า 89-90) ได้ศกึษาเรื่องปัจจัยที่สง่ผลต่อ

การท าวิจัยในช้ันเรียนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากาญจนบุรี

เขต 4 ผลการศกึษา พบว่า ครูมีความคิดเห็นตอ่ปัจจัยที่สง่ผลต่อการท าวิจัยในช้ันเรียน 

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบวา่ ส่วนใหญ่มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดับมาก

โดยปัจจัยที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ แรงจูงใจในการวิจัยในช้ันเรียนและทักษะ

ในการวิจัยในช้ันเรยีน สว่นปัจจัยที่มคี่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์และแหล่งวิชาการ

และงบประมาณในการวิจัยในชั้นเรียน มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส าหรับความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยที่สง่ผลต่อการท าวิจัยในช้ันเรียนทีม่ีต่อครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และประสิทธิภาพในการ

พยากรณ์ของสภาพการท าวิจัยในช้ันเรยีน ได้แก่ คุณสมบัติของผูท้ าวิจัยในช้ันเรยีน และ

บุคลากร 

ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในช้ันเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   สุพัตรา บุญเมอืง (2557, หน้า 75-76) ได้ศกึษาเรื่องปัจจัยการบริหาร 

ที่สง่ผลต่อการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอนในโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษาในจังหวัด

สุพรรณบุรี ผลการวิจัย พบว่า ครูผูส้อนในโรงเรียนระดับมัธยมศกึษาในจังหวัดสุพรรณบุรี

มีระดับความคิดเห็นการท าวิจัยในชัน้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา 

รายด้านมีคา่เฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย คอื วัสดุอุปกรณ์และแหล่งวิชาการ แรงจูงใจใน

การท าวิจัยในช้ันเรียน ความรูก้ารท าวิจัยในช้ันเรยีน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

ในชั้นเรียน ทักษะในการท าวิจัยในชัน้เรียน งบประมาณในการท าวิจัยในช้ันเรียน ทัศนคติ 

ในการท าวิจัยในช้ันเรียน ตัวแปรที่มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ความรูก้ารท าวิจัยในช้ันเรียน ทัศนคติการท าวิจัยในช้ันเรียน

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในช้ันเรยีน วัสดุอุปกรณ์และแหล่งวิชาการ แรงจูงใจ 

ในการท าวิจัยในช้ันเรียน และงบประมาณในการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

  1.3 บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร 

   จักรกฤษณ์ อุปพันธ์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเรื่องการพัฒนาบุคลากร 

ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน โรงเรยีนบ้านแคน ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาบุรีรัมย์ เขต 4

สรุปผลการวิจัยว่า การพัฒนาครูดานการท าวิจัยในช้ันเรียน โดยใชก้ลยุทธ คือ การอบรม
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เชงิปฏิบัติการและการนเิทศแบบ Coaching Technique สามารถน าไปเปนแนวทางในพัฒนา

ครูดานการวิจัยในช้ันเรยีนในโรงเรียนไดเปนอยางด ีท าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

สามารถท าการวิจัยในช้ันเรียนได และน ากระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเปนเครื่องมอืในการแก

ปญหาการเรียนการสอน สงผลดีตอคุณภาพของนักเรียนและควรด าเนินการอยางตอเนื่อง

เพื่อปรับปรุงพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพและสรางความมั่นใจใหกับครู 

ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรยีน และยังเปนขอสนเทศส าหรับผูบริหาร 

หนวยงานและบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของน ากลยุทธดังกลาวไปใชในการพัฒนางานดานตาง ๆ

ใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตอไป 

   ขวัญตา จันทโรจน ์(2554, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเรื่องปัญหาและแนวทาง 

การพัฒนาการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอนในศูนย์ชายแดนโป่งน้ าร้อนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัญหาการท าวิจัย 

ในชั้นเรียนของครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัญหาการท าวิจัยในช้ันเรียนของ

ครูผู้สอนจ าแนกตามระดับช้ันที่สอนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันต่ า ยกเว้นด้านการส ารวจ

และวิเคราะหป์ัญหาและด้านการพัฒนาวิธีการหรอืนวัตกรรมไม่แตกต่างกัน 3) ปัญหา 

การท าวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอนจ าแนกตามประสบการณใ์นการสอนโดยรวมและ 

รายด้านแตกต่างต่ า ยกเว้นด้านการพัฒนาวิธีการหรอืนวัตกรรมและด้านการสรุปผล 

ไม่แตกต่างกัน 4) แนวทางการพัฒนาการท าวิจัยในชัน้เรียนเป็นหนา้ที่ของสถานศึกษา 

ควรใหค้วามรูก้ับครูโดยวิธีการตา่ง ๆ จัดประชุมสัมมนา เชิญผูเ้ชี่ยวชาญที่มคีวามรู้ 

ความช านาญ จัดตั้งเครือข่ายการวิจัย ศกึษาจากเอกสารเพื่อเป็นแนวทางและต้องมี 

การนเิทศอย่างตอ่เนื่อง 

   พินยา ปราณี (2558, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพ 

การท าวิจัยในช้ันเรียนของครู โรงเรยีนบ้านนาคอย สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการด าเนินการวิจัยในช้ันเรียน

ของครู คือ ครูไม่เข้าใจขั้นตอนในการวิจัยในช้ันเรยีน ครูท าการวิจัยในช้ันเรยีนแต่ไม่มี 

การเขียนรายงานที่เป็นรูปแบบ สว่นใหญ่เป็นการเขียนรายงานแบบไม่เป็นทางการ 

2) ปัญหาการด าเนินการวิจัยในช้ันเรยีนของครู คอื ครูขาดความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัย

ในชั้นเรียน ขาดทักษะในการสร้างเครื่องมอืหรอืพัฒนานวัตกรรม ครูขาดทักษะและ

ประสบการณใ์นการท าวิจัยในชั้นเรียน เวลาที่ใชใ้นการวิจัยมนี้อย ครูมีภาระงานมากและ

งบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยมีไม่เพียงพอ 3) ครูมคีวามต้องการในการพัฒนา 
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โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรยีน การเขียนรายงานวิจัย 

ในช้ันเรียน 5 บท มีการกระตุ้นให้ครูทุกคนปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยในช้ันเรียน

ก าหนดนโยบายในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และใหค้วามช่วยเหลือครูในการท าวิจัยในช้ันเรียน 

   วลัยรัตน ์สุวรรณชัยรบ (2558, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเรื่องการพัฒนา

ศักยภาพการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนบ้านอูนดง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพและปัญหา 

การท าวิจัยในช้ันเรียน คอื ครูส่วนใหญ่ท ารายงานการวิจัยในชัน้เรียนไม่เป็นทางการ 

ไม่เข้าใจขั้นตอนการเขียนรายงานวิจัยในช้ันเรยีนและไม่มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัย 

อย่างกว้างขวาง 2) ปัญหาการท าวิจัยในช้ันเรยีน คือ ครูส่วนใหญ่ขาดความรูค้วามเข้าใจ

และทักษะในการท าวิจัยในช้ันเรียน 3) แนวทางในการพัฒนาศักยภาพครูในการท าวิจัย 

ในชั้นเรียนมี 2 แนวทาง คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการและการนเิทศภายใน 4) ผลจาก 

การพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยในชัน้เรียนของครู พบว่า ผู้ร่วมวจิัยมีความรูค้วามเข้าใจ

ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนหลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรมและจากการตรวจผลงานวิจัย 

ในชั้นเรียน สามารถท ารายงานการวิจัยในช้ันเรียนแบบเป็นทางการได้เป็นอย่างดี 

  1.4 การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 

   สุพัฒตรา สวัสดิ์พานิชย์ (2552, หนา้ 102-105) ได้ศกึษาเรื่องบทบาท

ของผู้บริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ช่วงช้ันที่ 1-2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษากาญจนบุรี พบว่า บทบาทผูบ้ริหาร

สถานศกึษาในการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนในสถานศกึษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ส่วนรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 

คือ 1) ดา้นการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของครูผูท้ าวิจัยในช้ันเรยีน 

2) ดา้นการสง่เสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน 3) ด้านการให้การยอมรับ 

นับถือครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรยีน 4) ดา้นการให้ความส าคัญกับการวิจัยในช้ันเรยีน และ 

5) ดา้นการมีความรับผดิชอบต่อครูผู้ท าวจิัยในช้ันเรยีน ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา

บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน คือ 1) ปัญหาด้านการส่งเสริม 

ให้เกิดความส าเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน คือ การให้การส่งเสริมสนับสนุนครูไม่ประสบ

ความส าเร็จในการท าวิจัย แนวทางแก้ปัญหา คอื สนับสนุนให้มกีารศกึษาดูงานเกี่ยวกับ
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วิจัยและส่งครเูข้ารับการอบรมท าวิจัย 5 บท 2) ด้านการส่งเสริมให้เกิดความส าคัญของ

งานวิจัยในช้ันเรยีน คือ ครูไม่เห็นความส าคัญของการท าวิจยัในช้ันเรยีนและผูบ้ริหารให้

ความส าคัญเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรยีนทุกชั้นทุกระดับน้อยเกินไป แนวทางแก้ปัญหา คอื

ควรสนับสนุนให้ครูทุกคนศึกษานักเรียนที่รับผิดชอบว่ามีปัญหาในเรื่องใดแล้วน าปัญหา 

มาท าการวิจัยในช้ันเรียนและผูบ้ริหารให้ครูเข้ารับการอบรม กระตุ้นใหค้รูสนใจท าวิจัย 

ในโรงเรียน น ามาปฏิบัติในการเรียน 3) ด้านการมีความรับผดิชอบต่อครูผูท้ าวิจัยในช้ันเรียน

คือ สนับสนุนแตไ่ม่อ านวยความสะดวก ในการไปติดตอ่ประสานงานกับบุคลากรอื่น ๆ

แนวทางแก้ปัญหา คือ กระตุ้นให้ก าลังใจกับครูผูท้ าวิจัยในช้ันเรยีนได้พัฒนางานได้ดียิ่งขึน้

และมีสว่นร่วมในการวิเคราะหส์ภาพ ปัญหาจนได้แนวทางที่จะน าไปสู่วิจัยในชั้นเรียน 

4) ด้านการให้การยอมรับนับถือครูผูท้ าวิจัยในชั้นเรียน คือ ไม่ยอมรับนับถือความสามารถ

ครูผูท้ าวิจัยในช้ันเรยีนและขาดการยกย่องชมเชยครูที่ท าการวจิัย แนวทางแก้ปัญหา คือ 

ใหก้ารยอมรับและส่งเสริมครูผูท้ าวิจัยในช้ันเรียน ส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน 

พัฒนางานให้ดียิ่งขึน้ และการยกย่องชมเชยครูที่ท าวิจัยในที่ประชุม 5) ด้านการส่งเสริม

ความก้าวหน้าในต าแหนง่การงานของครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน คือ ให้การสนับสนุน

ความก้าวหน้าของครูผู้ท าการวิจัย แนวทางแก้ปัญหา คือ ให้ครูที่ท าวิจัยเสนอแนะ 

ในที่ประชุมและให้ดูความก้าวหน้าของนักเรียนทีไ่ด้รับการวิจัย 

   รตนิันท์ บุดดา (2556, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเรื่องการศึกษาสภาพ ปัญหา

และแนวทางการพัฒนาการท าวิจัยในชัน้เรียนของครูผูส้อนในโรงเรยีนสหวิทยาเขตชุมแพ

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 25 ผลการศกึษา พบว่า 1) สภาพปัจจุบัน

การท าวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพจิารณา 

เป็นรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานคุณสมบัติของผูว้ิจัยในชั้นเรียน

รองลงมา คือ ดานความรูเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรยีน ดานทักษะในการวิจัยในช้ันเรียน

ตามล าดับ และดานที่มคีาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานวัสดุอุปกรณและแหล่งวิชาการ 2) ปญหา

ที่สง่ผลตอการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูผูส้อนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานงบประมาณในการวิจัยในช้ันเรียน

รองลงมา คือ ดานวัสดุอุปกรณและแหลงวิชาการ และดานความรเูกี่ยวกับการท าวิจัย 

ในช้ันเรียนตามลำดับ และ ดานที่มีคาเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ดานคุณสมบัติของผูว้ิจัยในช้ันเรียน

3) แนวทางพัฒนาการท าวิจัยในช้ันเรยีนของครูผู้สอน ได้แก่ สงเสริมให้มกีารจัดอบรม

สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการในโรงเรยีน หรอืส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาอย่างสม่ าเสมอ
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ควรมีผูเ้ชี่ยวชาญหรอืผูใ้หค าปรึกษาในประเด็นปัญหาที่เกิดความสงสัยในขณะท าการวิจัย

ครูผวูิจัยตองวางแผนการท างานอยางเปนระบบและสามารถแกไขปญหาใหมที่อาจเกิดขึ้น

ขณะท าการวิจัยได หนวยงานตนสังกัดควรตั้งงบประมาณในการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 

ใหกับคณะครูทีท่ าการวิจัยในช้ันเรยีนในโรงเรียน ควรมีคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ดูแล

ในการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างตอ่เนื่องและใกลชิด ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาควร 

สรางเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยเพื่อใชในการสบืคนและใชเปนแหลงคนควาขอมูล 

   ปรียนันท์ ทิพากร (2560, หน้า 769-782) ได้ศกึษาเรื่องการสง่เสริม 

การวิจัยในช้ันเรยีนของผูบ้ริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน

ของผู้บริหารสถานศกึษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน ด้านที่ม ี

การปฏิบัติมากที่สุด คือ ดา้นการให้ความยอมรับนับถือครูผูท้ าวิจัยในช้ันเรยีน รองลงมา

คือ ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ท าการวิจัยในช้ันเรียน ส่วนด้านที่มกีารปฏิบัติน้อยที่สุด

คือ ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของครูผู้ท าการวิจัย 2) ปัญหา 

การส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทั้งภาพรวมและรายด้าน ด้านที่มี

ปัญหามากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน รองลงมา

คือ ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของครูผู้ท าการวิจัย คอื ด้านการให้

ความยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน และด้านการใหค้วามส าคัญกับการวิจัยในช้ันเรียน

และ 3) แนวทางในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรยีน ควรก าหนดนโยบายสนับสนุนการวิจัย

ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย ควรมกีารจัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุน

การท าวิจัย ควรให้รางวัลและเกียรติบัตรแก่ครูที่มีผลงานทางการวิจัย ควรยกย่อง ชมเชย

ครูผูท้ าวิจัยในช้ันเรยีนทั้งในโรงเรียนและต่อสาธารณชน ควรให้ครูมสี่วนร่วมเสนอนโยบาย

ในการบริหารงานวิจัยในช้ันเรียน ควรแนะน าและใหค้วามรูแ้ก่ครูเกี่ยวกับแหล่งขอ้มูล

ทางการวิจัย ควรจัดให้มกีารอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติงานวิจัย

ควรจัดระบบการบริหารที่สนับสนุนการวจิัย ควรพยายามให้ค าแนะน าด้านความรูเ้กี่ยวกับ

การวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู ควรส่งเสริมใหม้ีครูผูน้ าด้านวิจัยเพื่อจูงใจ

ให้ครดู้วยกัน 

  1.5 ความรู้ความสามารถในการท าวิจัยในช้ันเรียน 

   นิรมล ทองตัน (2550, หน้า 114-115) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการท า

วิจัยในชัน้เรียนของครูในโรงเรียนบ้านดงเมอืง (ดงเมอืงวิทยา) อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด
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อุดรธาน ี1) ผลการศกึษาปัญหาและอุปสรรคการท าวิจัยในช้ันเรยีนของครู พบว่า มีปัญหา

และอุปสรรคอยู่ในระดับมาก แยกตามสาเหตุรายด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งค้นคว้า ด้านงบประมาณ

ด้านความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรยีน 2) ผลการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาและ

อุปสรรคการท าวิจัยในช้ันเรียนของครู ได้แก่ การจัดหาและรวบรวมตัวอย่างรายงานวิจัย

บทคัดย่อวทิยานพินธ์หรอืงานวิจัยใหม่และตัวอย่างเครื่องมอืที่ใชใ้นการรวบรวมข้อมูล 

การพัฒนาการท าวิจัยในช้ันเรียนโดยร่วมกิจกรรม การใหค้วามรูใ้นการสบืค้นขอ้มูล 

ทางอนิเตอร์เน็ตและแหล่งค้นคว้าข้อมูลอื่น แต่งตั้งครูแกนน าวิจัยในโรงเรียนเป็นพี่เลีย้ง 

ให้ค าแนะน าแก่ครู การตัง้งบประมาณสนับสนุนในแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน 

3) ผลของการพัฒนาการท าวิจัยในชัน้เรียนของครู พบว่า การใช้วธิีการแก้ปัญหาและ

อุปสรรคการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูพัฒนาขึน้มีผลท าให้ความรู้ความเข้าใจของครู 

เกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียนหลังการพัฒนาสูงขึ้นอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01

ครูมเีจตคติตอ่การท าวิจัยในช้ันเรียนในระดบัค่อนข้างดี สูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   ประภาส นาวัลย์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเรื่องการศกึษาสภาพ

ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการท าวิจัยในช้ันเรยีน โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม ส านักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาหนองบัวล าภู เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพ ปัญหาการวิจัยในช้ันเรียน 

ของครู คือ ครูท าการวิจัยในช้ันเรยีนไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยในช้ันเรยีน, 

ครูใหค้วามสนใจปัญหาของนักเรียนไม่มากนัก, ครูขาดความรูค้วามเข้าใจในการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน, ครูไม่ได้รับการอบรมการวจิัยในช้ันเรยีน, ผูบ้ริหารไม่นเิทศการปฏิบัติงานของ

ครูอย่างต่อเนื่อง, ครูไม่เห็นคุณค่าและความส าคัญของการท าวิจัยในช้ันเรียน 2) ความคาดหวัง 

ของผู้มสี่วนได้เสียในการจัดการศกึษา คอื ตอ้งการให้ครูทุกคน จัดท าวจิัยในช้ันเรยีน, ครู

ต้องการให้ผูบ้ริหารส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน, ต้องการให้มกีารน าครูเข้าศกึษาดูงาน

ในโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการท าวิจัยในช้ันเรียน, ต้องการใหค้รูน าภูมปิัญญาท้องถิ่น

เข้ามาช่วยเหลือในการเรียนการสอนและแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน, ต้องการให้ครูสนใจ 

ในปัญหาของนักเรียนให้มากขึ้น 3) แนวทางการพัฒนาวิจัยในชัน้เรียน คือ ครูตอ้งปรับ 

เปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และน าปัญหาของนักเรียนมาท าวิจัยในช้ันเรียน, 

ครูทุกคนต้องด าเนินการจัดท าวิจัยในชัน้เรียน, โรงเรียนต้องส่งเสริม สนับสนุนครูให้เข้ารับ

การอบรมการท าวิจัยในชั้นเรียนและจัดหางบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยในช้ันเรียนของ

ครู, ผูบ้ริหารตอ้งนิเทศการท าวิจัยในชัน้เรียนของครูอย่างสม่ าเสมอและตอ่เนื่อง 
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   พรณภา ตา้วใจ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเรื่องการศึกษาสภาพปัญหา

และแนวทางพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรยีนสังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาน่าน เขต 2 ผลการวิเคราะหส์ภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการท าวิจัย 

ในช้ันเรียน พบว่า ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะหข์้อมูล การแปรผล การวิเคราะห์ 

ข้อมูล การเขียนผลการวิจัย และขาดการให้ค าปรึกษา ติดตาม ดูแลการท าวิจัยในช้ันเรยีน

จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีงบประมาณและแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุน 

การท าวิจัยในช้ันเรียน ไม่มีตัวอย่างงานวิจัยในช้ันเรยีนส าหรับใช้ในการศกึษาค้นคว้าและ

ไม่ได้น าผลการวิจัยในช้ันเรียนไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนา

ศักยภาพในการท าวิจัยในช้ันเรียน พบว่า ใหโ้รงเรียนเป็นผูก้ าหนดใหค้รูส่งงานวิจัยในช้ันเรียน 

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น และจะต้องน าผลงานวิจัยนั้นไปใช้แก้ปัญหาในช้ันเรียนอย่างจริงจัง

โดยมีการตรวจสอบจากฝ่ายวิชาการของโรงเรียน สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการท าวิจัย

ในชั้นเรียน โดยการอบรมให้กับครูในโรงเรียน และครูต้องศกึษาเอกสารเพิ่มเติม จัดให้มี

การอบรมผูบ้ริหารเพื่อใหเ้ห็นความส าคัญของการวิจัย โรงเรียนควรมีนโยบายก าหนดให้

ครูท าวิจัยและน าผลการวิจัยในช้ันเรยีนรายงานให้ฝ่ายวิชาการทราบ และมีการนเิทศ

ติดตาม การท าวิจัยในช้ันเรียนของครูอย่างเป็นระบบ จัดเวทีเสวนางานวิจัยในโรงเรียนและ

มีการจัดนทิรรศการแสดงผลงานวิจัยในระดับเขตพื้นที่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การท าวิจัย 

   จุฑามาศ พิชญศุภกิจ (2554, บทคัดย่อ, หนา้ 83-85) ได้ศึกษาเรื่อง

ปัญหาและแนวทางการแก้ไชปัญหาการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูผูส้อน โรงเรียนนิคมวิทยา

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาระยอง เขต 1 พบว่า 1) ปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนของ

ครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) จ าแนกตามประสบการณ์ ผูท้ี่มีประสบการณ์สอน

น้อยกว่า 5 ปี และระหว่าง 5-10 ปี มีปัญหาการท าวิจัยในช้ันเรียนมากกว่าผูท้ี่มีประสบการณ์ 

สอนตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ส่วนผู้มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 5 ปี และระหว่าง 5-10 ปี มีปัญหา

ในการท าวิจัยในช้ันเรียนไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการน าวิธีการหรอืนวัตกรรมไปใช้และ

ด้านการสรุปผลแตกต่างกันระดับน้อย 3) จ าแนกตามระดับการศกึษาโดยรวมแตกต่างกัน

ระดับมาก ยกเว้นด้านการก าหนดวธิีการแก้ไขปัญหาแตกต่างกันระดับปานกลาง ปัญหา

การท าวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและเรียงล าดับคะแนน

เฉลี่ยจากมากไปน้อย คอื 1) ดา้นการส ารวจและวิเคราะหป์ัญหา ได้แก่ ก าหนดเป้าหมาย 

ที่ตอ้งการปรับปรุงพัฒนาอย่างชัดเจน วิเคราะหผ์ลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเพื่อหาปัญหา 
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การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การวิเคราะหป์ัญหาส าหรับน ามาท าวิจัยในชั้นเรียน

และการส ารสจปัญหาการเรียนการสอน 2) ดา้นการก าหนดวธิีการแก้ปัญหา ได้แก่  

การจัดท าชุดการสอน จัดท านวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา การจัดท าบทเรียนส าเร็จรูป

3) ด้านการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา ได้แก่ ตรวจสอบหาคุณภาพนวัตกรรม หาประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของนวัตกรรม การน านวัตกรรมไปทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก 

4) ด้านการน าวิธีการหรอืนวัตกรรมไปใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการน าวิธีการ

หรอืนวัตกรรมไปใช้ก าหนดวิธีการวิเคราะหข์้อมูล ความรูเ้กี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที่เกิดขึน้จากการใช้นวัตกรรม 5) ด้านการสรุปผล ได้แก่ การเขียนรายงานผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัย การสรุปผลการวิจัย 

   กฤษนา ถาบุตร (2556, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเรื่องการพัฒนาครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการท าวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

สังกัดส านักงานมัธยมศกึษา เขต 23 ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการท าวิจัยในช้ันเรียนของ

ครูขาดความรูค้วามเข้าใจ ความมั่นใจในการท าวิจัยในช้ันเรยีนอย่างเป็นทางการ 

ขาดความกระตอืรอืร้นจงึท าวิจัยในชัน้เรียนค่อนข้างนอ้ย 2) ปัญหาการท าวิจัยในช้ันเรียน

ของครู ได้แก่ ภาระงานมาก ไม่มีเวลาที่จะท าวิจัยในช้ันเรียนแบบเป็นทางการ และ 

ขาดผูเ้ช่ียวชาญใหค้ าปรึกษาแนะน า ขาดการนเิทศตดิตามผลอย่างต่อเนื่อง 3) แนวทาง 

การพัฒนาครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนตามวงรอบที่ 1 มี 3 แนวทาง ได้แก่ การอบรม 

เชงิปฏิบัติการ การปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน และการนิเทศภายใน และวงรอบที่ 2  

มี 2 แนวทาง ได้แก่ การปฏิบัติการวิจัยในชัน้เรียน และการนเิทศภายใน ส าหรับผล 

การพัฒนาครู พบว่า ผูร้่วมวิจัยมคีวามรูค้วามเข้าใจก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

อยู่ในระดับน้อย แต่หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนการเขียนรายงาน 

การวิจัยในช้ันเรยีนของครูในวงรอบที่ 1 มีผูร้่วมวิจัยผ่านการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง

และผู้ร่วมวิจัยต้องการพัฒนาในส่วนที่เป็นการวิเคราะหข์้อมูล การสร้างเครื่องมอืและ 

การสรุปผล หลังจากมีการนิเทศภายในผลการพัฒนาในวงรอบที่ 2 ครูมคีวามสามารถ 

ในการเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรยีนอยู่ในระดับดี 

   รัตตมิา โสภาคะยัง (2556, หนา้ 28-32) ได้ศกึษาเรื่องการพัฒนา

ศักยภาพครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน 

ของคร ูคือ ครูท าวิจัยในช้ันเรียนนอ้ย ไม่มรี่องรอยหลักฐานในการท าวิจัยในช้ันเรยีน 
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ครูขาดการพัฒนาศักยภาพในด้านการท าวิจัยในช้ันเรียนและการใช้สื่อนวัตกรรมในการจัด 

การเรียนการสอน 2) ปัญหาการท าวิจัยในช้ันเรยีนของครู พบว่า ครูขาดความรูค้วามเข้าใจ

ในขั้นตอนและกระบวนการท าวิจัยในชัน้เรียน ครูเคยผ่านการอบรมมาแล้วเป็นเวลานาน 

จงึขาดทักษะและความมั่นใจในการท าวิจัยในช้ันเรียน และขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียน

รายงานการวิจัยในช้ันเรยีนแบบเป็นทางการ 3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพครูด้านการท า

วิจัยในชัน้เรียนตามวงรอบที่ 1 ใช้แนวทางการพัฒนาโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ 

การนเิทศภายใน และวงรอบที่ 2 ใชแ้นวทางการพัฒนาโดยการนเิทศแบบให้ค าชี้แนะ 

ในขั้นตอนการสรุปผลและรายงานผล และการเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรยีน โดยมี 

ผลการติดตามพัฒนาศักยภาพครูด้านการท าวิจัยในช้ันเรียน พบว่า เมื่อการด าเนินการ

พัฒนาครูด้านการท าวิจัยในช้ันเรยีนเสร็จสิ้นลง ผูร้่วมวิจัยมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ

ขั้นตอนและกระบวนการท าวิจัยในชัน้เรียนเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ผูร้่วมวิจัย 

เกิดทักษะและมีความมั่นใจ สามารถด าเนินการท าวิจัยในช้ันเรยีนได้ถูกต้องตามขั้นตอน

และเขียนรายงานการวิจัยแบบเป็นทางการได้ ครูมีผลงานการวิจัยในช้ันเรียนโดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมากที่สุด 

  1.6 เจตคติตอ่การท าวิจัยในช้ันเรยีน 

   อภชิาติ เลิศล้ า (2550, หน้า 111-114) ได้ศึกษาเรื่องสภาพ ปัญหา และ

ความตอ้งการในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูประถมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษากาฬสินธุ์ เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการท าวิจัยในช้ันเรียนโดยรวม 

อยู่ในระดับมาก คือ วสิัยทัศน์เกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียนและเจคติเกี่ยวกับการท าวิจัย

ในชั้นเรียน อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านความรูค้วามเข้าใจในการท าวิจัยในช้ันเรียน 

2) ปัญหาในการท าวจิัยในช้ันเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ เจตคติเกี่ยวกับการท าวิจัย

ในชั้นเรียนและวิสัยทัศนเ์กี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรยีน อยู่ในระดับปานกลาง คือ ความรู้

ความเข้าใจในการท าวิจัยในช้ันเรยีน 3) ความตอ้งการท าวิจัยในชัน้เรียน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก คือ ความรูค้วามเข้าใจ วิสัยทัศน์และเจตคติเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

4) ครูที่มปีระสบการณ์ในการสอนแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและ

ความตอ้งการในการท าวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกันโดยรวม 2 ด้าน คอื ด้านปัญหาการท า

วิจัยในช้ันเรียนและด้านความต้องการการท าวิจัยในช้ันเรียน เนื่องจากการท าวิจัยในช้ันเรียน 

ของครูยุคก่อนไม่ได้เน้นการท าวิจัยในชัน้เรียนและการท าวิจัยในชัน้เรียนเป็นเรื่องใหม่

ขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน 5) ครูที่มีลักษณะการเปิดสอนแตกต่างกันมีสภาพ ปัญหาและ 
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ความตอ้งการในด้านความรู้ วิสัยทัศน์ และเจตคติการท าวิจัยในช้ันเรียนโดยรวมแตกต่างกัน 

เพราะครูในโรงเรียนประถมขยายโอกาสมีความกระตอืรอืร้นและโรงเรียนมีงบประมาณ

มากกว่าโรงเรียนประถมศึกษา ครูโรงเรียนประถมศึกษาต้องสอนคนเดียวหลายชัน้เรียน 

จงึไม่มีเวลาที่จะฝกึทักษะการท าวิจัยในขณะเดียวกันโรงเรียนประถมมีปัญหาด้าน

งบประมาณตลอดจนความไม่เพียงพอของครูตอ่จ านวนนักเรียน ช้ันเรียน ถึงแม้มีหน่วยงาน

ทีรั่บผดิชอบจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะการท าวิจัยในช้ันเรยีนให้แก่ครูโรงเรียนประถมศึกษา แต่

ครูโรงเรยีนประถมศกึษาไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ จึงท าให้ครูโรงเรียนประศกึษาและ

ครูโรงเรยีนประถมศกึษาขยายโอกาสมีสภาพ ปัญหา และความต้องการด้านปัญหาการท า

วิจัยในช้ันเรียน 

และด้านความตอ้งการการท าวิจัยในชัน้เรียนแตกต่างกัน 

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  Margilee Planton Hilson (2008, abstract) ได้ศึกษาเรื่องการวิจัยในช้ันเรยีน

ด้านวิทยาศาสตร์ โดยการวิจัยในครั้งนีม้ีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งสิน้ 67 คน

ใช้ระยะเวลาในการวิจัย 3 ปี ซึ่งโครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นกระบวนการเรียนการสอนทาง

วิทยาศาสตร์ มวีัตถุประสงค์การวจิัยเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน

วิธีการเรียนการสอนที่ดีที่สุดในการสง่เสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

และเพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพรว่ิธีการสอนที่เป็นเลิศ ผลการวิจัย พบว่า ครูที่ใช้

กระบวนการเรียนการสอนโดยท าการวิจัยในช้ันเรียนจะส่งผลใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ 

  Carmela Canlas Oracion (2014, abstract) ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าของครู 

โรงเรียนรัฐบาลในฟิลิปปินส์ โดยการวิจัยครั้งนี้ กล่าวถึง ภาวะผูน้ าของครูในโรงเรียนรัฐบาล

บทบาทผูน้ าของครู การปฏิบัติงานของครู ได้ศึกษาภาวะผูน้ าของครูในโรงเรยีน 7 แหง่ 

ในประเทศฟิลิปปินส์ พบว่า ครูในโรงเรียนรัฐของฟิลิปปินส์ยังไม่สามารถน าภาวะผู้น ามาใช้

ในการเรียนการสอนได้ แต่ครูมีความกล้าที่จะแสดงออกและให้ความรว่มมือกับเพื่อน

ร่วมงานเป็นอย่างดี ขอ้เสนอแนะควรตระหนักถึงความเป็นผู้น าหรอืภาวะผูน้ าของครู 

ในการปฏิรูปการศกึษาของประเทศ และส่งเสริม สนับสนุนภาวะผู้น าของครูในการท างาน 

  Petrus Pati (2014, pp. 67-89) ได้ศกึษาเรื่องการรับรู้และความสามารถ 

ของครูโรงเรียนต่างประเทศอินโดนีเซียเพื่อด าเนนิการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: พื้นฐาน

ส าหรับโครงการสร้างขดีความสามารถ ได้ศึกษาตั้งแตเ่ดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งยึดหลัก

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน โดยศกึษาเกี่ยวกับความสามารถของครูในการจัดการเรียน 
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การสอนในชั้นเรียน มคีรูจ านวน 94 คน ของโรงเรียนอินโดนีเซียในต่างประเทศ จ านวน 

5 แหง่ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เนเธอแลนด์ พม่า อยีิปป์ รัสเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษา

ความสัมพันธ์ของการรับรู้และความสามารถในการด าเนินการวิจัยในช้ันเรยีนของครู 

ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ส่งผลตอ่ความสามารถในการด าเนินการวิจัยในช้ันเรยีน 

เป็นอย่างมาก รวมทั้งควรมุ่งเน้นการฝึกอบรมครูและการจัดสรรงบประมาณส าหรับการท า

วิจัยในชั้นเรียน 

  Arastirma Makalesi (2015, abstract) ได้ส ารวจการรับรู้ของนักศึกษาฝกึงาน

เกี่ยวกับบทบาทสมมุตใินฐานะนักวิจัย และศกึษาผลกระทบของการวิจัยปฏิบัติการ 

ในการพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยบริททริน่า สาธารณัฐคอซอวอ ผลการวิจัย พบว่า

ครูมีการปรับปรุงการเรียนการสอนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งส่งเสริม 

ความรว่มมอืระหว่างครูในการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

  จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

จะเห็นว่าโรงเรียนแตล่ะแห่งด าเนนิการท าวิจัยในชั้นเรียนโดยมุ่งตอบสนองต่อนโยบายของ

กระทรวงศึกษา โรงเรียน และเป็นพัฒนาวิชาชีพของครูผูส้อน รวมทั้งเป็นการน าวิธีการ

วิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนในหอ้งเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผู้เรยีนใหสู้งขึ้น ผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องในการท าวิจัยในช้ันเรยีนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในการเป็นผู้น า สง่เสริมและสนับสนุน

ให้ครูในโรงเรยีนด าเนินการท าวิจัยในชัน้เรียนให้ประสบผลส าเร็จและสามารถแก้ปัญหา

การเรียนการสอนให้ดีขึ้น ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาหรอืหนว่ยงานทางการศกึษาอื่น 

ที่เป็นกลไกในการผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนให้การด าเนินงานการท าวิจัยในช้ันเรยีน

ประสบผลส าเร็จ ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจในการท าวิจัย “ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลตอ่

ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

ในจังหวัดสกลนคร” เพื่อน าผลการวิจัยและแนวทางการพัฒนามาใช้ในการก าหนดนโยบาย

หรอืแผนงานในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 

ทางการศึกษาของจังหวัดสกลนครต่อไป 
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