บทความการวิจัย
บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมครูผู้สอนทาวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
สุจิตรา พวงดอกไม้
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมครูผู้สอนทาวิจัยในชั้นเรียน
2) ศึกษาความสัมพันธ์ของบทบาทกับความสามารถความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร
และครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จานวน 72 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมครูผู้สอนทาวิจัยในชั้นเรี ยน โรงเรียนมัธยมวัดศรี
จันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านนโยบายและเป้าหมายองค์กร รองลงมา ด้านความก้าวหน้าใน
หน่วยงาน และด้านพัฒนาความรู้ความสามารถ มีการปฏิบัติมากตามลาดับ
2. เมื่อทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร นโยบายเป้าหมาย พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ต่าสุ ดมี ค่าเท่า กับ -.14 เป็ น ความสั ม พัน ธ์ร ะหว่างตัว แปรด้านความก้า วหน้าในอาชี พ ด้านความคิ ดริเริ่ ม
สร้างสรรค์ ด้านการสร้างขวัญในการทางานและด้านความก้าวหน้าในหน่วยงาน กับ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดเท่ากับ 0.85 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านการสร้างขวัญในการทางาน
ด้านพัฒนาความรู้ความสามารถ กับด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน

ภูมิหลัง
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จะต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไปในทุก ๆ ด้านทั้งด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา ด้านการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญ อย่างยิ่ง เพราะ
การศึกษาเป็นกระบวนการ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ ในทุก ๆ ด้าน อย่าง
ต่อเนื่องและมั่นคง เป้าหมายสูงสุด ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 ) พ.ศ. 2545 คือ “คุณภาพการเรียนของนักเรียน” ดังนั้น
การจัดการศึกษาดังกล่าวจะต้องอาศัย พื้นฐานของการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ทดลอง เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ
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และแนวทางแก้ไขปัญหา เกิดขึ้นในกระบวนการเรียน การสอน โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังสามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, น.13-16)
การวิจัยในชั้นเรียนจึงเปรียบเสมือนหัวใจของการพัฒนาการศึกษา เพราะเป็นวิทยาการต่างๆ ใน
ปัจจุบันได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การที่มนุษย์จะศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เรื่องใดก็ตาม ย่อม
ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเป็นพื้นฐาน ซึ่งวุฒิศักดิ์ แดงสกุล (2546, น. 2) ได้กล่าวว่า การที่
จะศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะครูผู้สอนจาเป็นต้องอาศัยพื้นฐาน การ
ค้นคว้าวิจัยและทดลองเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุง การเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในด้านการศึกษานั้นทุกประเทศทั่ว
โลกต่างให้ความสาคัญในการวิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อให้ครูได้ค้นหารูปแบบวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ อัน
นาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ในห้องเรียน เรียกว่า การวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งหมายถึง การแสวงหาความรู้และ
วิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนในห้องเรียน ขณะที่จัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหา
หรือ พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาที่ครู รับผิดชอบ กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีสอนหรือการ
ส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือ ผู้เรียนให้ประสบความสาเร็จทางการเรียน เป็นต้น
ครูมีบทบาทสาคัญในการเป็นนักวิจัยและดาเนินการวิจัยให้เป็นกิจกรรมสาคัญที่จะส่งเสริมการเรียน
การสอน ซึ่งเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการในโรงเรียน บนพื้นฐานของการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในเรื่องเกี่ย วกับการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนในหมวด 4 แนวทางจัดการศึกษา มาตรา 24 ข้อ 5 ระบุว่า “ จะส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ” และมาตรา 30 ได้
กาหนดให้ “สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนที่มี ประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัย
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา” ฉะนั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือผู้บริหาร โรงเรียนที่จะต้องให้ความสาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทาการวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, น.14-16)
การวิจัยในชั้นเรียน เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งผู้สอนเป็นผู้จัดทาวิจัย เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชาที่ครูรับผิดชอบทาให้ครูมีการวางแผนการทางานอย่างเป็น
ระบบ มีการวางแผนการสอน การเลือกวิธีสอนที่เหมาะสม และมีการประเมินผลการทางานอย่างเป็นระบบ
ทาให้นักเรียนเกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ ครูไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องการทาวิจัยในชั้นเรียนและมีทัศนคติว่า
เป็นเรื่องที่ยากและยังไม่ได้ เล็งเห็นประโยชน์ของการทาวิจัยในชั้นเรียน อย่างแท้จริง (อดุลย์ เฮียงราช, 2549,
น. 3)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของครูได้ทราบถึงปัญหาในการทาวิจัยที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารโรงเรียน พิษณุ คนซื่อ (2550, น.2) กล่าวไว้ว่า สาเหตุของการไม่ทางานวิจัยของครู
เพราะว่าไม่มีเงินทุน ไม่มีความรู้ในกระบวนการวิจัย ไม่มีแนวทางในการทาวิจัย ไม่มีเวลาในการทาวิจัย ไม่มี
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพียงพอ ไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์หรือวัสดุสนับสนุนในการดาเนินการวิจัย ไม่มีที่
ปรึกษาหรือผู้ช่วยเหลือในการดาเนินการวิจัยขณะที่ ปัญญา สมชัย (2550,น.3) กล่าวไว้ว่า ปัญหาและความ
ต้องการในการทาวิจัยในชั้นเรียนคือ ครูมีความต้องการให้โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านนโยบายการ
วิจัยในชั้นเรียน ด้านงบประมาณ ด้านเวลา ด้านแหล่งศึกษาค้นคว้า วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอานวยความ
สะดวก และด้านความรู้ ความเข้าใจสาหรับการทาวิจัยในชั้นเรียน
นอกจากนี้โรงเรียนมัธยมวัดศรีจั นทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การวิจัย ในชั้นเรียน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิชาการของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยคาดหวังว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาจะสามารถใช้การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยวิธีการแห่งปัญญาในบริบท ของชั้นเรียน
และยังช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพของครู ตลอดจนความก้าวหน้าในตาแหน่งทางวิชาการอีก
ด้วย แต่ปรากฏว่าการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูยังคงมีปัญ หาอยู่หลายด้าน เกิดจากครูผู้สอนขาดความรู้
เกี่ยวกับการทาวิจัย ขาดแรงจูงใจขาดแหล่งความรู้และสิ่งอานวยความสะดวกในการทาวิจัย และมีภาระงานใน
หน้าที่รับผิดชอบมาก จากผลการนิเทศก์ภายในของโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุ
เคราะห์ พบว่า ครูยังมีปัญหาในการทาวิจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัย การสนับสนุนส่งเสริมจากผู้บริหาร
และเพื่อนร่วมงาน แหล่งความรู้และสิ่งอานวยความสะดวกในการทาวิจัย การมีภาระงานในหน้าที่รับผิดชอบ
มากและขาดการพัฒนาตนเองทางการวิจัย
จากสภาพที่กล่าวมาข้างต้น จึงทาให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมครูผู้สอนทา
วิจัยในชั้นเรียน ซึ่งผลที่ได้อาจสามารถนามาเป็นแนวทางส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนการสอนให้
มีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาต่อไป ดังนั้นครูจึงมีบทบาทเพิ่มขึ้น จากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
มาเป็นนักวิจัย บทบาทหนึ่งซึ่งการเป็นนักวิจัยในที่นี้ ก็คือ วิจัยเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน เกี่ยวข้องกับครู
นักเรียน ผู้ปกครอง และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวนักเรียนนั่นเอง โดยหวังผลเพื่อนามาพัฒนาส่งเสริมและ
แก้ปัญหาให้เด็กได้มีพัฒนาการและกระบวนการเรียนรู้ที่ดีขึ้นการนาผลการวิจัยไปช่วยในการสอนจะทาให้
ผู้เรียนไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา ครูจะเกิดความรู้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เป็นการ
พัฒนาวิชาชีพควบคู่ไปด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งด้านเสริมครูผู้สอนทาวิจัยในชั้นเรียน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบด้ า นบทบาทของผู้ บ ริ ห ารและครู ด้ า นความรู้
ความสามารถ การวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
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การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครูผู้สอนจานวน 72 คน ของโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระ
บรมราชานุเคราะห์ ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในปีการศึกษา 2557
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมครูผู้สอนทา
วิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง จานวน 2 ชุด ชุดที่ 1 สาหรับผู้บริหาร และชุดที่ 2 สาหรับ
ครูผู้สอน โดยแต่ละชุดแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมครูผู้สอนทาวิจัยในชั้นเรียน เป็นแบบเลือกตอบ จานวน
57 ข้อ
ชุดที่ 1 สาหรับผู้บริหารให้ตอบว่าผู้บริหารสามารถดาเนินการได้ในระดับใด
ชุดที่ 2 สาหรับครูผู้สอนให้ตอบว่าครูต้องการได้รับการส่งเสริมในระดับใด
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอนและวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยศึกษาทฤษฏี แนวคิด เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมครูผู้สอนทาวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อกาหนดประเด็นคาถาม
2. ร่างแบบสอบถามแล้วนาไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมกับนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหา
ความเชื่อมั่นเชิงเนื้อหา (ค่า IOC) จานวน 3 ท่าน ข้อคาถามทุกข้อได้ค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไปได้ ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94

สรุปผล
บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมครูผู้สอนทาวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สรุปได้ดังนี้
1. ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 72 คน เป็น ครูผู้สอน จานวน 72 คน
คิดเป็นร้อยละ 96.00 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70 ปริญญาโท
จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ปริญญาเอก จานวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.30 ประสบการณ์ ไม่
เกิน 10 ปี จานวน 33 คนคิดเป็นร้อยละ 45.30 11 ปีขึ้นไป จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 54.70
2. การศึ ก ษาบทบาทของผู้ บ ริ ห ารในการส่ ง เสริ ม ครู ผู้ ส อนท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น โรงเรี ย นมั ธ ยม
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จาแนกตามรายด้าน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติมาก พิจารณา
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เป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบั ติมากที่สุ ด คือ ด้านนโยบายและเป้าหมายองค์กร มีการปฏิบัติมาก
รองลงมา ด้านความก้าวหน้าในหน่วยงาน มีการปฏิบัติมาก รองลงมาอีก ด้านพัฒนาความรู้ความสามารถ มี
การปฏิบัติมาก
3. การศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมครูผู้สอนทาวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนมัธยม วัดศรี
จันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จาแนกตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความก้าวหน้าทางอาชีพ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติมาก พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติ
มากที่สุด คือ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติมาก รองลงมาความก้าวหน้าทางอาชีพ มีการปฏิบัติ
มาก รองลงมาอีก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการปฏิบัติมาก
4. เมื่อทาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยวิธีการทดสอบสหสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปร
บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมครูผู้สอนทาวิจัยในชั้นเรีย น โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระ
บรมราชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการสร้างขวัญ
ในการท างาน ด้า นความก้า วหน้ า ในหน่ ว ยงาน ด้า นนโยบายและเป้ าหมายองค์ก ร ด้า นพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่าสุดมีค่า
เท่ากับ -0.02 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านการสร้างขวัญในการทางานและด้านความก้าวหน้าใน
หน่วยงาน กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดเท่ากับ 0.85 เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรด้านการสร้างขวัญในการทางาน ด้านพัฒนาความรู้ความสามารถกับด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ในการทางาน
5. เมื่อทาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยวิธีการทดสอบสหสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปร
บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมครูผู้สอนทาวิจัยในชั้นเรีย น โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระ
บรมราชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการสร้างขวัญ
ในการท างาน ด้า นความก้า วหน้ า ในหน่ ว ยงาน ด้า นนโยบายและเป้ าหมายองค์ก ร ด้า นพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความก้าวหน้าทาง
อาชีพ ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่าสุดมีค่าเท่ากับ .08 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านการสร้างขวัญในการทางานและด้านความก้าวหน้าในหน่วยงาน กับ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดเท่ากับ 0.85 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้าน
การสร้างขวัญในการทางาน ด้านพัฒนาความรู้ความสามารถ กับด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ
ทางาน
6. เมื่อทาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยวิธีการทดสอบสหสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปร
บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมครูผู้สอนทาวิจัยในชั้นเรีย น โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระ
บรมราชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการสร้างขวัญ
ในการท างาน ด้า นความก้า วหน้ า ในหน่ ว ยงาน ด้า นนโยบายและเป้ าหมายองค์ก ร ด้า นพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับพฤติกรรมในการ
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ปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่าสุดมีค่า
เท่ากับ -.08 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้านการสร้างขวัญในการทางานและด้านความก้าวหน้าใน
หน่วยงาน กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดเท่ากับ 0.85 เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัว แปรด้ านการสร้ า งขวั ญ ในการท างาน ด้า นพัฒ นาความรู้ค วามสามารถ กั บด้า นสภาพแวดล้ อมและ
บรรยากาศในการทางาน
7. เมื่อทาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า ตัวแปรบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริม
ครูผู้สอนทาวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการสร้างขวัญในการทางาน ด้านความก้าวหน้าใน
หน่ วยงาน ด้านนโยบายและเป้าหมายองค์กร ด้านพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการทางาน มีความสั มพันธ์ เชิงบวกกับ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความก้าวหน้าทางอาชีพ
พฤติก รรมในการปฏิบั ติ งาน ผลการวิ เคราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั มพั นธ์ ข องตั ว แปร พบว่ า ค่า สั มประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ต่าสุดมีค่าเท่ากับ -.08 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้านการสร้างขวัญในการทางานและด้าน
ความก้าวหน้าในหน่วยงาน กับ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดเท่ากับ 0.85 เป็น
ความสั มพันธ์ร ะหว่างตัว แปรด้านการสร้ างขวัญ ในการทางาน ด้านพัฒ นาความรู้ความสามารถ กับด้าน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน

อภิปรายผล
จากการศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจซึ่งได้นามาอภิปรายไว้ ดังนี้
ผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการทาวิจัย จึงทาให้ทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนเห็น
ประโยชน์ของการทาวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ วุฒิศักดิ์ แดงสกุล (2546) ผู้บริหารโรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ที่
ส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน โสรส กันแก้ว (2549) ผู้บริหารสถานศึกษา มีบทบาทการจูงใจ การวางแผน
ด้านการจัดองค์การ และการควบคุมงาน พงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล (2550) ผู้บริหารได้ส่งเสริมให้จัดอบรมให้
ความรู้ กาหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมให้วิจัยไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อดุลย์ เฮียงราช (2549)
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ ของงานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นการให้ ค วามยอมรั บ นั บ ถื อ ครู
ผู้ทาการวิจัยใน การมีค วามรับผิดชอบต่อครูผู้ทาการวิจัย ในโรงเรียน การส่งเสริมความก้าวหน้าในตาแหน่ง
การงานของครูผู้ทาวิจัยในโรงเรียน และการให้ความสาคัญกับงานวิจัยในชั้นเรียน จิตราพร งิ้วราย (2550)
ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บบทบาทการส่ ง เสริ ม การท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของผู้ บ ริ ห าร วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และ
ประสบการณ์การสอนของครูและหาความสัมพันธ์บทบาทการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน เพื่อพัฒนา งานวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคาดหวังว่าครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจะสามารถใช้การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ ด้วยวิธีการแห่งปัญญาในบริบทของชั้นเรียน และยังช่วยพัฒนาความรู้
ความสามารถ ด้านวิชาชีพของครู ตลอดจนความก้าวหน้าในตาแหน่งทางวิชาการ 1) บทบาทกับการสร้าง
ขวัญในการทางาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารควรยกย่องและให้เงินรางวัลกับครู
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ที่มีผลงานวิจัย ใช้ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบ ควรมีเกณฑ์กาหนดปริมาณและ
คุณภาพของงานวิจัยเพื่อการปรับตาแหน่งของครูให้สูงขึ้นและเผยแพร่ผลงานวิจัย ของครูอย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ ผู้ วิจั ย มีความคิดเห็ น ว่ าการเผยแพร่ผ ลงานวิจัยในชั้น เรียนจะได้รับความสนใจจากผู้ เกี่ยวข้อ ง
ผู้บริหารควรให้ความสนใจด้วยการกระตุ้ นให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียน สร้างขวัญในการทางานด้วยการเผยแพร่
ผลงานของครูในวารสารของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ กัลยกร มั่นถาวรวงศ์ (2547) บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาต่อการส่ งเสริ มการวิจัย ในชั้น เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร มีบทบาท
แตกต่างกันในด้านการสร้างขวัญกาลังใจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) บทบาทกับความก้าวหน้า
ในหน่วยงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูคิดปรับปรุงการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการวิจัย อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูให้โ อกาสผู้มีผลงานวิจัยได้ศึกษาต่อ เพื่อเลื่อน
วิทยฐานะของตน และเปิดโอกาสให้ครูที่มีผลงานวิจัยสามารถสับเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่การงานในระดับที่
สูงขึ้น ส่งเสริมให้ครูผู้ที่มีผลงานวิจัยให้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นาทางวิชาการ มอบหมายภาระหน้าที่ให้ครูที่
มีผลงานวิจัย ได้รับผิดชอบในงานที่ต้องให้ความรู้ความสามารถที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้ครูผู้ที่มีผลงานวิจัยมีโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งสอดคล้องกับ คชาภรณ์ ฉันทประเสริฐวุฒิ (2553) ศึกษาบทบาทการส่งเสริม
การวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของครูและผู้บริ หาร สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
กรุงเทพใต้ ด้านการให้มีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานทั้งครูและผู้บริหารมีทัศนะเกี่ยวกับบทบาท
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) บทบาทกับนโยบายและเป้าหมายองค์กร พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารมีนโยบายเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยในชั้นเรียน โดยจัดให้มี
การประชุมชี้แจงให้คณะครูทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และความสาคัญของการทาวิจัย ในชั้นเรียนจัดหา
อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อม มีการรวบรวมสารสนเทศ การวิจัยด้านการพัฒนา สนับสนุน
จัดหาตารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ครู แสวงหาความรู้เพิ่มเติม โดยการเข้ารับการอบรม
สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ คอยติดตามกากับดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการ การทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ โสรส
กันแก้ว (2549) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทในการส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) บทบาทกับพัฒนาความรู้ความสามารถ พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ครูผู้สอนมีความต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการเลือกนวัตกรรมในการ
วิจัยในชั้นเรียน การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การวิจัยในชั้นเรียนเป็น
หน้าที่ของครูที่จะต้องจัดทาควบคู่ไปกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผู้เรียนอย่างเป็นระบบที่ครูใช้ในการบูรณาการ
เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ บรรจง ฉายศรีวรรณ (2548) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
ทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ด้านการพัฒนาความรู้แก่
ครูผู้ทาวิจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) บทบาทกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
การท างาน พบว่ า โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ผู้ บ ริ ห ารพู ด คุ ย สร้ า งบรรยากาศที่ ส่ ง เสริ ม แรงจู ง ใจ
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ในการท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของครู จั ดมุ ม เอกสารเพื่อ การค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ การวิ จัย ในชั้ น เรีย น จั ดระบบ
โครงสร้างที่ เอื้อต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนของครู ผู้บริหารสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทา
วิจัยในชั้นเรียนอย่างกัลยาณมิตร 6) บทบาทกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ผู้บริหารนาผลงานการวิจัยของครูไปร่วมจัดแสดงและเผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น ให้
ครูร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนร่วมกับผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่และสร้าง
เครือข่ายการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้ไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้หรือปรึกษา สอบถามจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ส่ งเสริมให้ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทาวิจัยในชั้นเรียน เช่น การพาครูไป
ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น 7) บทบาทกับความก้าวหน้าทางอาชีพ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก การสนั บ สนุ น ให้ ครู ส่ งผลงานด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการเลื่ อนวิทยฐานะ ให้ ค รูได้แสดง
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพในทุกโอกาสและยกย่อง ชมเชยแก่ครูที่มีผลงานทางวิจัยดีเด่น เมื่อ
ครูทาวิจัยในชั้นเรียนทาให้เป็นการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการของตนเอง ครูสามารถนาผลงานที่เกิดจาก
การวิจัยในชั้นเรียนไปใช้เป็นผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์การขอเลื่อนปรับตาแหน่งให้สูงขึ้นไปอีกด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับ วุฒิศักดิ์ แดงสกุล (2546) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนที่
ส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาสห
วิทยาเขตป้อมปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสาเร็จของการวิจัยในชั้นเรียน โดย
ภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 8) บทบาทกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารให้คาแนะนาด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนของครู ส่งเสริมให้มีครูผู้นาด้านการวิจัยเพื่อจูงใจให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียน จัดให้มี การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทางการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของครู ติด ตามผลการ
ดาเนินงานเป็นระยะและต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1. โรงเรียนควรวางแผน และกาหนดนโยบาย เป้าหมายการทาวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงและแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูอาจารย์ในโรงเรียน ควรประชุมปรึกษาหาแนวทางหรือกาหนดมาตรการ
ร่วมกันในการทาวิจัยในชั้นเรียน ตลอดทั้งรวบรวมเอกสารที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยไว้ศึกษาค้นคว้า
หรือเป็นตัวอย่างในการทาวิจัย
3. ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ทาวิจัยในชั้นเรียน โดยอานวยความสะดวก สร้าง
แรงจูงใจ ขวัญกาลังใจและนิเทศติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
4. ควรจัดให้ครูผู้ทาวิจัยได้แลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ วางแผนการทาวิจัยร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
5. ควรจัดหางบประมาณหรือทุนสนับสนุนการทาวิจัย จากแหล่งทุนเพื่อการวิจัยต่างๆ หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. วิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น
2. วิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ตลอดจนศึกษาปัจจัย
อื่นๆ ทีส่ ่งผลต่อการทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเป็นข้อมูลให้ครูได้สร้างสรรค์งานวิจัยใน ชั้นเรียนที่มีคุณภาพ

