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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ 2) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการทํา
วิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 1 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
ได้แก่ ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จํานวน 241 คน โดยผู้การเปิด
ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan และการสุ่มอย่างง่ายเพ่ือหาสัดส่วนแต่ละโรงเรียนด้วย
แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.98 ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
เชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 6 คน ทําการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากสถานศึกษาท่ีมี
นักเรียนต้ังแต่ 500 คน  ข้ึนไป ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การดําเนินงานการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวม มีระดับการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน (x"= 4.20)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีการดําเนินงาน ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ด้านการให้ความสําคัญกับงานวิจัยในช้ันเรียน (x"= 4.25) รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จ
ของงานวิจัยในช้ันเรียน (x"= 4.22) ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งการงานของครูผู้ทํางานวิจัย
ในช้ันเรียน (x"= 4.20) ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน (x"= 4.18) และด้านท่ีมี 
การดําเนินงาน ค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ด้านการให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน (x"= 4.15)  
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และ 2) แนวทางการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า (1) ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของงานวิจัยใน
ช้ันเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนทรัพยากร (2) ด้านการให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทํางานวิจัยใน
ช้ันเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัยในช้ันเรียน สนับสนุนครูให้ส่งผลงาน
งานวิจัยในช้ันเรียนเข้าประกวดในเวทีวิชาการ (3) ด้านการให้ความสําคัญกับการทําวิจัยในช้ันเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรกระตุ้นให้ครูใช้งานวิจัยในช้ันเรียนเป็นฐานในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
และเชิญวิทยากรครูต้นแบบด้านงานวิจัยในช้ันเรียนมาให้ความรู้แก่ครู (4) ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครู
ผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมวางแผนแนวทางปฏิบัติในการทําวิจัยในช้ันเรียน
ให้กับครู ให้คําปรึกษาหรือแนะนําวิธีการทําวิจัยในช้ันเรียนแก่ครู (5) ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งการงานของครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมครูท่ีมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน
ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ครูตัวอย่าง ครูต้นแบบ และส่งเสริมครูนําผลงานวิจัยในช้ันเรียนมาเป็นส่วน
หน่ึงของการเล่ือนวิทยฐานะ 

 
คําสําคัญ: การทําวิจัยในช้ันเรียน, แนวทางการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาครู 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to study classroom research to enhance 
the quality of teachers under the office of Phetchaburi Primary Educational Service Area 1 
and 2) to study the Promoting guideline of classroom research to improve teacher under 
the office of Phetchaburi Primary Educational Service Area 1. This research is quantitative 
research and qualitative research. The sample used in the quantitative research was 241 
teachers under Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1 by Krejci and Morgan 
table with a 5-level assessment scale questionnaire. The confidence value was 0.98. The 
samples used in the qualitative research were 6 school administrators. Purposive sampling 
from schools with 500 or more students using a structured interview. 
       The results of the research were found that: 1) the conduct of classroom research 
to increase the quality of teachers under the Phetchaburi Primary Educational Service Area 
Office, District 1. Overall, the level of performance was at a high level in all aspects  
(x" = 4.20). When considering each aspect, it was found that Operational side The highest 
mean was the aspect of focusing on classroom research (x"= 4.25). The second was the 
aspect of promoting the achievement of classroom research (x"= 4.22). Work of classroom 
research teachers (x"= 4.20). Responsibility for classroom research teachers (x"= 4.18) and 
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operational aspects. The lowest mean was the aspect of accepting and respecting the 
research teachers in the classroom (x"= 4.15) and 2) The guidelines for promoting classroom 
research to increase the quality of teachers under the Phetchaburi Primary Educational 
Service Area Office. District 1 that (1) in terms of promoting the success of research in the 
classroom School administrators should support resources (2) in respect of teachers doing 
research in the classroom, administrators should organize research presentation activities 
in class and Encourage teachers to submit research papers in the classroom to compete in 
academic forums. (3) Focus on classroom research, administrators should encourage 
teachers to use classroom research as a base for developing teaching-learning processes 
and invite teachers as model teachers in classroom research to educate teachers.  
(4) Responsibility towards teachers, administrators should be involved in planning 
guidelines for classroom research for teachers by provide training. (5) in terms of promoting 
the advancement of the research teacher's job position in the classroom, administrators 
should encourage teachers whose classroom research results to be selected as 
outstanding teachers, role models, role models, and encourage teachers to apply research 
results in their classrooms. 
 
Keywords: Classroom research, Promoting guideline of classroom research to improve teacher 
 
บทนํา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ตามขอบข่ายแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการท้ัง 5 ด้าน คือ 1) ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน 2) ด้าน
การให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน 3) ด้านการให้ความสําคัญกับการวิจัยในช้ันเรียน 4) ด้าน
การมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน และ 5) ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน
ของครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554) การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด การ
เรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาเป็นการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สอนให้นักเรียนฝึกคิด 
ปฏิบัติจริง ประเมินและปรับปรุงตนเองได้ เพ่ือก่อให้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ ครูมีหน้าท่ีในการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้ผู้เรียน โดยครูจะต้องเป็นนักวางแผนท่ีดี เป็นนักคิดท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ครูต้องเป็น
ผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ติดตามข่าวสารใหม่ ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และปรับตัวให้เข้ากับ
กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ถ้าครูผู้สอนสามารถนําวิจัยในช้ันเรียนไปช่วยในการจัดการ
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เรียนการสอนจะทําให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน การวิจัยในช้ันเรียน  เป็นการวิจัย
เพ่ือหานวัตกรรมสําหรับแก้ปัญหาหรือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึงเน้นในลักษณะการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีปัญหาการเรียนรู้เป็นจุดเร่ิมต้น ผู้สอนหาวิธีการ หรือนวัตกรรม
เพ่ือแก้ปัญหา มีการสังเกตและตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา/การพัฒนา แล้วจึงบันทึกและสะท้อน 
การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาน้ัน ๆ การวิจัยในช้ันเรียนมักเป็นการวิจัยขนาดเล็ก (Small scale)  
ท่ีดําเนินการโดยผู้สอน เป็นกระบวนการท่ีผู้สอนสะท้อนการปฏิบัติงาน และเสริมพลังอํานาจให้ครูผู้สอน 
(สุภัทรา เอ้ือวงศ์, 2554) 

นโยบายในการส่งเสริมให้ครูผู้สอนทําวิจัยในช้ันเรียนเป็นการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยกําหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน แต่ครูก็ยัง
ขาดความเข้าใจในเร่ืองการทําวิจัยในช้ันเรียน และยังไม่ทราบวิธีการนําวิจัยในช้ันเรียนมาประยุกต์ใช้กับการ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ครูไม่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการทําวิจัย
ในช้ันเรียน  เพราะขาดผู้รู้หรือผู้เช่ียวชาญทางด้านการวิจัยท่ีจะให้คําปรึกษาหรือแนะนํา รวมไปถึงเร่ือง
งบประมาณและแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ ชมพูพันธ์ุ (2552: 28) และอนุสา 
บุญเรือง (2554: 25) ว่าปัญหาในการดําเนินการเพ่ือทําการวิจัยในช้ันเรียนส่วนใหญ่มาจากครูผู้ทําวิจัยขาด
พ้ืนฐานความรู้เก่ียวกับการวิจัย ครูผู้ทําวิจัยไม่มีเวลาเพียงพอ ปัญหาการไม่ได้รับความร่วมมือหรือไม่ได้เห็น
ความสําคัญของการวิจัยจากผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานท่ีเก่ียวข้อง ขาดผู้ให้คําแนะนํา ไม่มีเอกสารงานวิจัย
เป็นแบบอย่าง จึงทําให้ครูคิดว่าการทําวิจัยในช้ันเรียนเป็นเร่ืองท่ียาก ทําให้ครูมองไม่เห็นคุณค่าของการวิจัย
ในช้ันเรียน ซ่ึงผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความสําคัญในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน ต้องติดตาม
ประสานงานอย่างใกล้ชิดทุกข้ันตอนและต้องเป็นผู้สร้างความศรัทธาเป็นแรงผลักดันให้งานวิจัยในช้ันเรียน
ของครูออกมามีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันครู
ทุกคนพร้อมท่ีแสวงหาความรู้จากผู้มีประสบการณ์และผู้เช่ียวชาญในการทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือมุ่งท่ี 
จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท่ีมีเป้าหมายให้ครูแสวงหาความรู้  
สู่การสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน และต่อยอดสู่งานวิจัยได้ต่อไป 

ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียน ต้องการท่ีจะพัฒนาครูโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน จึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพของครู  และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียนของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพและ
บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
             1. เพ่ือศึกษาการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้นําขอบข่ายแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ(2546) ท้ัง 5 ด้าน เพ่ือศึกษาการทําวิจัยในช้ัน
เรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   
ดังภาพท่ี 1 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา องค์ประกอบการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จํานวน 5 ด้าน ตามขอบข่ายแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ประกอบด้วย ด้านส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของวิจัยในช้ันเรียน  ด้านให้
ความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน ด้านให้ความสําคัญกับการทําวิจัยในช้ันเรียน ด้านความ
รับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน และด้านส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งของครู 

2. ขอบเขตประชากรและตัวอย่าง ประชากรคร้ังน้ี ได้แก่ ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (2563)  จํานวน 646 คน ตัวอย่างจากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and 
Morgan (1970) โดยสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling) ตามสัดส่วนแต่ละโรงเรียน จํานวน 
241 คน   

องค์ประกอบ 5 การทําวิจัยในช้ันเรียน 
1) ด้านส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของวิจัยในช้ันเรียน   
2) ด้านให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน 
3) ด้านให้ความสําคัญกับการทําวิจัยในช้ันเรียน  
4) ด้านความรับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน 
5) ด้านส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งของครู 

แนวทางการส่งเสริมการทําวิจัย 
ในช้ันเรียนเพื่อเพิ่มคุณภาพของครู
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบรุี เขต 1   
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3. ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรอิสระ ได้แก่ องค์ประกอบการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครู
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จํานวน 5 ด้าน ตัวแปร 
ตามแนวทางการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

4. เคร่ืองมือในการวิจัย ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยพัฒนาเคร่ืองมือจากแนวคิด 
หลักการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง นําปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา สําหรับนําแบบสอบถาม มีจํานวน 35 ข้อ  
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จํานวน 35 ข้อ ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว นําเสนอผู้เช่ียวชาญพิจารณา
ตรวจสอบเพ่ือให้ได้ข้อคําถามท่ีครอบคลุม และตรงกับสภาพความเป็นจริง และมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity)โดยใช้วิธีตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยมีค่า
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (IOC) = 1.00 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ผู้บริหาร และครูท่ีไม่ใช่ตัวอย่าง แล้วนํามาวิเคราะห์คุณภาพหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค  (Alpha Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความ
เช่ือม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 0.98 

5. สถิตท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) รวมท้ังการวิเคราะห์สาระจากบทสัมภาษณ์ใช้ในการอธิบายระดับ 
การดําเนินงานการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหน่ง และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครู
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีรายละเอียดดังตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การดําเนินงานการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือ เพ่ิมคุณภาพ 
               ของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  โดยรวม 
  

การทําวิจัยในช้ันเรียน 
ระดับการดําเนินงาน 

x" S.D. ความหมาย อันดับ 
1. ด้านส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของวิจัยในช้ันเรียน 4.22 0.58 มาก 2 
2. ความยอมรับนับถือครู ผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน 4.15 0.59 มาก 5 
3. ด้านความสําคัญกับการวิจัยในช้ันเรียน 4.25 0.60 มาก 1 
4. ด้านความรับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน 4.18 0.61 มาก 4 
5. ด้านส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งการงานของครู 4.20 0.61 มาก 3 

รวม 4.20 0.55 มาก  
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จากตารางท่ี 1  พบว่า การดําเนินงานการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวม มีระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน (x"= 4.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีการดําเนินงาน ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการ
ให้ความสําคัญกับการวิจัยในช้ันเรียน (x"= 4.25) รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของ
งานวิจัยในช้ันเรียน (x"=4.22) ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งการงานของครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน 
(x"= 4.20) ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน (x"= 4.18) และด้านท่ีมีการดําเนินงาน 
ค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ด้านการให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน (x"= 4.15)  
 

2. ผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 3 คน และ
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 3 คน รวมท้ังส้ิน จํานวน 6 คน  พบว่า แนวทางการส่งเสริมการทํา
วิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 1 ซ่ึงมีแนวทางแก้ปัญหาของแต่ละด้าน ดังน้ี 

   2.1 ด้านส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน ความถ่ีของผลการสัมภาษณ์  
แนวทางการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีจํานวนความถ่ีของคําตอบ ซ่ึงสรุปได้ ดังน้ี ดังน้ี ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรต้องสนับสนุนทรัพยากร ให้แก่ครูผู้สอนในการทําวิจัยในช้ันเรียน งบประมาณ และส่ิง
อํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นต่อการทําวิจัยในช้ันเรียน ควรสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของงานวิจัยใน
ช้ันเรียนโดยมีการกําหนดลงในแผนปฏิบัติ ควรส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้ด้านการทําวิจัยในช้ันเรียน 
เพ่ิมเติมจากแหล่งต่าง ๆ ท้ังในและนอกเวลาราชการ ควรส่งเสริมให้ครูได้ทําวิจัยในช้ันเรียนอย่างง่าย ๆ 
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพ่ือพัฒนาด้านการเรียนการสอนของช้ันเรียนตนเองอย่างต่อเน่ือง ควรมีการนิเทศ
ติดตาม เพ่ือรับทราบปัญหา ข้อบกพร่อง จุดเด่น จุดด้อย และช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ทําวิจัย 

   2.2 ด้านความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน ความถ่ีของผลการสัมภาษณ์ แนวทางการ
ส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า คําตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ มีจํานวนความถ่ีของคําตอบ ซ่ึงสรุปได้ ดังน้ี 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัยในช้ันเรียน สนับสนุนครูให้ส่งผลงานวิจัยในช้ัน
เรียนเข้าประกวดในเวทีวิชาการ จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยครูท่ีมีผลงานเก่ียวกับงานวิจัยในช้ันเรียน  
เผยแพร่งานวิจัยท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  

   2.3 ด้านความสําคัญกับการทําวิจัยในช้ันเรียน ความถ่ีของผลการสัมภาษณ์ แนวทางการส่งเสริม
การทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 พบว่า คําตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ มีจํานวนความถ่ีของคําตอบ ซ่ึงสรุปได้ ดังน้ี ผู้บริหาร
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สถานศึกษาควรกระตุ้นให้ครูใช้งานวิจัยในช้ันเรียนเป็นฐานในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
ควรเชิญวิทยากรครูต้นแบบด้านงานวิจัยในช้ันเรียนมาให้ความรู้แก่ครู ควรส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมครบ
ทุกช้ันเรียน  เพ่ือพัฒนาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการทําวิจัยในช้ันเรียน  

   2.4 ด้านความรับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน ความถ่ีของผลการสัมภาษณ์ แนวทาง 
การส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า คําตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ มีจํานวนความถ่ีของคําตอบ ซ่ึงสรุปได้ ดังน้ี 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมวางแผนแนวทางปฏิบัติในการทําวิจัยในช้ันเรียนให้กับครู มีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการทําวิจัยในช้ันเรียน ให้คําปรึกษาหรือแนะนําวิธีการทําวิจัยในช้ันเรียนแก่ครู ให้ความ
ช่วยเหลือครูในการแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อการทําวิจัยในช้ันเรียน  

   2.5 ด้านส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งการงานของครู ความถ่ีของผลการสัมภาษณ์ แนว
ทางการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต พบว่า คําตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ มีจํานวนความถ่ีของคําตอบ ซ่ึงสรุปได้ ดังน้ี 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมครูท่ีมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่นครูตัวอย่าง ครู
ต้นแบบ  ส่งเสริมครูให้นําผลงานวิจัยในช้ันเรียนมาเป็นส่วนหน่ึงของการเล่ือนวิทยฐานะ มีการพิจารณาให้
ความดีความชอบแก่ครูผู้ทําการวิจัยในช้ันเรียน โดยคํานึงถึงผลงานการทําวิจัย และส่งเสริมครูนักวิจัยสู่การ
เป็นครูมืออาชีพ  เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัย เร่ือง แนวทางการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผล 
ดังน้ี 
 1. การดําเนินงานการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงจากการแยก 
ผลการศึกษาในแต่ละด้านออกเป็นรายข้อพบว่า 
    1.1 ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีนโยบายหรือข้อกําหนดเพ่ือสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียนท่ีชัดเจน มีการ
ประชุมช้ีแจงเพ่ือให้ทราบความสําคัญ นโยบาย วัตถุประสงค์ และบทบาทของครูท่ีจําเป็นต้องทําวิจัยใน 
ช้ันเรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจนจิรา ธีรวิโรจน์ (2560) ได้ศึกษา
เร่ืองบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเก่ียวกับบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้าน
ส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน  
   1.2 ด้านการให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศความรู้เก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ของครู  คอยสนับสนุนให้ครูท่ีทําวิจัยในช้ันเรียนเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านการทําวิจัยเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอน และดูแลเอาใจใส่ครูให้ทําการวิจัยในช้ันเรียนท่ีสอดคล้องกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล สิทธิมงคล (2561) ได้ศึกษาเร่ืองบทบาทการส่งเสริม
การทําวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทการส่งเสริมการ
ทําวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน โดยรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารควรยกย่อง ช่ืนชมครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียนท่ีนําผลการวิจัย
มาพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง 
    1.3 ด้านการให้ความสําคัญกับการทําวิจัยในช้ันเรียน โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก พบว่า 
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน เปิดโอกาสให้
ครูศึกษาหาความรู้การวิจัยในช้ันเรียนจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ และมีการสนับสนุนให้ครูศึกษาหาความรู้และ
ประสบการณ์เก่ียวกับการวิจัยเพ่ือการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขุมาลย์ ทองแจ่ม (2562) 
ได้ศึกษาเร่ืองบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูในกลุ่มเครือข่ายสองขุนเขา 
อําเภอเขาฉกรรจ์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ด้านการให้ความสําคัญ
กับการวิจัยในช้ันเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ี อาจเป็นเพราะว่าเน่ืองจากโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายสองขุนเขาต้องแข่งขันในเร่ืองศักยภาพการสอน  

   1.4 ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก พบว่า  
ผู้บริหารจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของครู มีความเป็นอิสระ กล้าคิดกล้าทํา 
ค้นคว้าและวิจัยทดลองความคิดใหม่ ๆ เป็นต้น สอดคล้องกับ ปรีชา วุฒิเกษตรสกุล (2560)  ได้ศึกษาเร่ือง
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
เขตอําเภอสอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า ด้านการมีความ
รับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนจัด
บรรยากาศในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของครู เช่น มีความเป็นอิสระ กล้าคิด กล้าทํา ค้นคว้าและ
วิจัยทดลองความคิดใหม่ ๆ ท้ังน้ีย่อมข้ึนอยู่กับพันธะผูกพันท่ีผู้บริหารโรงเรียนต้องปฏิบัติต่อครูผู้ทําวิจัยใน
ช้ันเรียน ส่งเสริมให้มีครูผู้นําด้านการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน ผู้บริหารโรงเรียนดูแล
และเอาใจใส่ครูให้ทําการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือปรับปรุงการสอน  
    1.5 ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งการงานของครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน โดยรวมราย
ด้านอยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพของครูโดยใช้การวิจัยใน
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ช้ันเรียน ส่งเสริมให้ครูท่ีมีผลงานทางวิจัยในช้ันเรียนให้ได้รับเลือกเป็นผู้นําทางวิชาการ และผู้บริหาร
มอบหมายภาระหน้าท่ีให้ครูผู้มีผลงานวิจัยได้รับผิดชอบในงานท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถสูง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วาสนา ฮังกาสี (2555) ได้ศึกษาเร่ืองบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจัยใน
ช้ันเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า ด้านการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในตําแหน่งการงานของครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน โดยภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ได้แก่ สร้างความตระหนัก
และกระตุ้นให้ครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียนเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการทําวิจัยในช้ันเรียน ส่งเสริมให้ครู
ผู้ทําวิจัยในช้ันเรียนนําผลงานการวิจัยเพ่ือขอเล่ือนตําแหน่งให้สูงข้ึน ให้โอกาสแก่ครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียนได้
ศึกษาต่อเพ่ือเล่ือนวิทยฐานะของตน  

2. แนวทางการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   

   2.1 ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน พบว่า ผู้บริหารต้องสนับสนุน
ทรัพยากร ให้แก่ครูผู้สอนในการทําวิจัยในช้ันเรียน ส่ิงอํานวยความสะดวก งบประมาณ และส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีจําเป็นต่อการทําวิจัยในช้ันเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ ปราชญา รัตพลที (2558) ได้ศึกษาเร่ืองแนว
ทางการส่งเสริมครูด้านการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนบ้านสันติสุข อําเภอแม่จัน สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  ผลการศึกษาพบว่า สภาพการส่งเสริมโรงเรียนมีการกําหนด
เป้าหมายการปฏิบัติงานวิจัยในช้ันเรียนรายปีและจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก 

   2.2 ด้านการให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน พบว่า  ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมการ
นําเสนอผลงานวิจัยในช้ันเรียน ท้ังน้ี เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการนําเสนอผลงานวิจัยในช้ัน
เรียนของครูทุกส้ินปีการศึกษา  เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยการจัดเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู  ใน
รูปแบบแผ่นพับ  เอกสารย่อ  และบนเว็ปไซค์ของโรงเรียน  สอดคล้องกับปรียนันท์ ทิพากร (2556) ได้
ศึกษาเร่ืองการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า สภาพการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและรายด้าน ด้านท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ 
ด้านการให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน รองลงมา ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครู
ผู้ทําการวิจัยในช้ันเรียน  

   2.3 ด้านการให้ความสําคัญกับการทําวิจัยในช้ันเรียน พบว่า  ผู้บริหารควรกระตุ้นให้ครูใช้การ
วิจัยในช้ันเรียนเป็นฐานในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ท้ังน้ี เพราะว่า เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานในหน้าท่ี โดยนําไปใช้จัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนให้สูงข้ึนต่อไป  
ซ่ึง สอดคล้องกับ สุวิมล สิทธิมงคล (2561) ได้ศึกษาเร่ืองบทบาทการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า 
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ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทของผู้นําสถานศึกษาในการกําหนดทิศทางการบริหารงานและส่งเสริมให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักหน้าท่ีของการทําวิจัยในช้ันเรียนสอน  

   2.4 ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน พบว่า ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมวางแผน
แนวทางปฏิบัติในการทําวิจัยในช้ันเรียนให้กับครู ท้ังน้ี เพราะว่า การร่วมกันกําหนดนโยบาย วางแผนการ
ปฏิบัติงาน จัดทําโครงการไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปี เพ่ือเป็นตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงานของครูได้ ซ่ึง 
สอดคล้องกับสถาปนิก ศิริทรัพย์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
ทําวิจัยในช้ันเรียนของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 พบว่า บทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูในสถาน ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับ 
คือ ด้านการกําหนดนโยบาย และการวางแผนการวิจัยในช้ันเรียน  

   2.5 ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งการงานของครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียนพบว่า ผู้บริหาร
ควรส่งเสริมครูท่ีมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น  ครูตัวอย่าง ครูต้นแบบ  ท้ังน้ี 
เพราะว่า เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับครูผู้ทําวิจัย เป็นท่ีรู้จักกันท่ัวไปในเครือข่ายครู รวมท้ังได้ถูก
รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ครูรุ่นหลังได้  ซ่ึง สอดคล้องกับ อรัญญา พลเจียง (2555) ได้
ศึกษาเร่ืองบทบาทการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า บทบาทการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของการ
ทําวิจัยในช้ันเรียน ด้านการให้การยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน ด้านการให้ความสําคัญกับการทํา
วิจัยในช้ันเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้  
    1.1 ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน ข้อท่ีมีระดับการดําเนินงานมาก 
ค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ผู้บริหารควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  
    1.2 ด้านการให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน ข้อท่ีมีระดับการดําเนินงานมาก 
ค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ผู้บริหารควรมีการแต่งต้ังครูท่ีมีผลงานการทําวิจัยในช้ันเรียนดีเด่น เป็นแกนนําใน 
การอบรมการทําวิจัยในช้ันเรียนแก่ครูโรงเรียนเดียวกัน หรือโรงเรียนอ่ืน  
    1.3 ด้านการให้ความสําคัญกับการทําวิจัยในช้ันเรียน ข้อท่ีมีระดับการดําเนินงานมาก ค่าเฉล่ีย
ต่ําสุด คือ ผู้บริหารควรเชิญวิทยากรครูต้นแบบด้านการวิจัยในช้ันเรียนมาให้ความรู้แก่ครูและกระตุ้นให้ครู
ใช้การวิจัยในช้ันเรียนเป็นฐานในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
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   1.4 ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน ข้อท่ีมีระดับการดําเนินงานมาก 
ค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทําวิจัยในช้ันเรียน มีส่วนร่วมวางแผน
แนวทางปฏิบัติในการทําวิจัยในช้ันเรียนให้กับครู ให้คําปรึกษาหรือแนะนําวิธีการทําวิจัยในช้ันเรียน  

   1.5 ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งการงานของครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน ข้อท่ีมีระดับ
การดําเนินงานมาก ค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูท่ีมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนได้รับ 
การคัดเลือกเป็นครูดีเด่นส่งเสริมครูนําผลวิจัยในช้ันเรียนมาเป็นส่วนหน่ึงของการเล่ือนวิทยฐานะ 
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
    2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูในแต่ละกลุ่มวิชาในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
    2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
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