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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่พึงประสงค์ในการ
ส่งเสริม ครู ท าวิ จัย ในชั้น เรีย นของผู้บ ริ หารสถานศึก ษา ในโรงเรีย นมั ธยมศึก ษากลุ่ มพญาวั ง สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (2) ศึกษาระดับความต้องการจาเป็นในการส่งเสริมครู
ทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา และ (3) ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมครูทา
วิจัย ในชั้น เรีย นของผู้บ ริหารสถานศึ กษา กลุ่ม ตัว อย่า ง คือ ครู ในโรงเรียนมัธ ยมศึก ษากลุ่ม พญาวั ง
จ านวน 137 คน โดยการสุ่ ม อย่ า งง่ า ย เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสอบถามชนิ ด ตอบสนองคู่
ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ลสภาพที่ เ ป็ นจริ งและสภาพที่ พึงประสงค์ ซึ่งมี ค่ าความเที่ ย งเท่ า กับ .87 และ.88
ตามลาดับ และแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยปรากฏว่า (1)
สภาพที่เป็นจริงภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (2)
ความต้องการจาเป็นในการส่งเสริมครูทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาเรียงตามลาดับจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ การสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวก การนิเทศกากับและติดตาม การ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจ การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู และการพัฒนาครูด้านการวิจัยใน
ชั้นเรียน และ (3) ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณ จัดหาทรัพยากรให้
เพียงพอและเหมาะสม ส่งเสริมการนิเทศ เสริมสร้างขวัญและกาลังใจ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ครูด้วยงานวิจัย และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู
คาสาคัญ ความต้องการจาเป็น การทาวิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
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ABSTRACT
The purposes of this research were (1) to study the current and desired
conditions of promoting teachers’ classroom action research of school administrators
in the Phaya-Wang secondary schools under Secondary Educational Service Area Office
35; (2) to prioritize the needs to promote teachers’ classroom action research of
school administrators; and (3) to study guidelines for promoting teachers’ classroom
action research of school administrators. The sample consisted of 137 teachers from
the Phaya-Wang secondary schools by using a simple random sampling method. The
research instruments were a questionnaire with a dual-response format, dealing with
data on the current and desired conditions of promoting teachers’ classroom action
research, with the reliability coefficients of 0.87 and 0.88, respectively; and a semistructured interview. The research data were analyzed using the frequency, percentage,
mean, standard deviation, modified PNI, and content analysis. The research findings
were as follows: (1) the overall rating mean for current conditions was at the moderate
level, as for the desired conditions, the overall rating mean was at the highest level; (2)
the promotion of teachers’ classroom action research aspects were ranked based on
their identified needs from the highest to the lowest as follows: the resource and
facility support aspect, the supervision, monitoring, and follow up on classroom action
research aspect, the morale enhancement aspect, the teacher professional progression
aspect, and the teacher development in classroom action research aspect; and (3) the
guidelines for promoting teachers’ classroom action research were the following:
school administrators should support budgets and sufficient resources for conducting
classroom action research, promote supervision on classroom action research, enhance
the morale of teachers, use research results for teacher professional progression, and
support learning exchange among teachers.
Keywords: Need assessment, Classroom action research, School administrators
บทนา
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อ การเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
และสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นเจตนารมณ์ ของ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่จะพัฒนาครูและ
นักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นยุทธศาสตร์
สาคัญที่จะช่วยให้ครูสามารถนากระบวนการวิจัยมาใช้เป็นส่วนหนึ่ง ของ การจัดการเรียนรู้ โดยค้นหา
วิธีการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และเป็นการวิจัยที่ครูทาไปพร้อมกับ
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การเรียน การสอนเพื่อใช้ผลของการวิจัยในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน (Suwimon
Wongwanich. 2006)
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาวิจัยทีผ่ ่านมาได้ชี้ให้เห็นว่า สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการ
สอนและการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูเนื่องมาจากหลายสาเหตุ อาทิ ครูส่วนใหญ่ขาดความรู้และทักษะใน
ด้านการวิจัย ละเลยไม่สนใจทาวิจัยในชั้นเรียนเพราะคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญ ประกอบกับ
มีภาระงานมากจึงไม่มีเวลาในการทาวิจัย อีกทั้งการวิจัยในชั้นเรียนก็มีขอบเขตจากัดอยู่ในวงแคบเนื่องจาก
คาตอบที่ได้มักไม่ใช้อ้างอิง (Nuansane Wongcherttham. 2006 : 7) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ครูผู้สอนยังมีข้อจากัดในความรู้และประสบการณ์การสอน อีกทั้งจานวนครูมีไม่ครบชั้นหรือไม่
ครบทุกวิชาเอก ครูจึงต้องสอนในรายวิชาที่ตนเองไม่ถนัดและไม่มีความรอบรู้มากพอ ส่งผลให้การเตรียมตัว
ในการจัด การเรียนรู้เกิดความบกพร่องไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง นอกจากนี้ ยังพบปัญหาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
และอารมณ์ของครูผู้สอนที่มีผลต่อ การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน สภาพปัญหาและสาเหตุดังกล่าว
จึงเป็นอุปสรรคสาคัญในการทาวิจัยในชั้นเรียน (Theerawut Akakun. 2008)
จากสภาพปัญ หาและสาเหตุเ กี่ยวกับการเรีย นการสอนและการทาวิจั ยในชั้นเรียนดังกล่า ว
สถานศึกษานับว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญยิง่ ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ การดาเนินการจัดการศึกษา
ได้บ รรลุ เป้า หมายของหลั กสูต ร โดยผู้ บริห ารสถานศึก ษาซึ่ ง เป็นผู้ บังคั บบัญ ชาของหน่วยงานต้อ ง
แสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมครูในการทาวิจัยในชั้น
เรียน ทั้งนี้ Nuansane Wongcherttham (2006) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียนจะช่วยให้ครูมีทางเลือก
ใน การตัดสินแก้ปัญหาการเรียนอย่างมีคุณภาพ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ช่วยพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูให้มี
มาตรฐานวิชาชีพโดยใช้วิธีวิจัย
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมครูทาวิจัยในชั้นเรียนโดยค้นคว้าจากเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Office of the
National Primary Education Commission. 1999; Suwimon Wongwanich. 2002; Chomchon
Naphim. 2010; Sawittree Phaengkased. 2011; Arunya Poljieng. 2011; Thawatchai
Yuadying. 2012; Suthaporn Worakarnjanakul. 2013) เพื่อกาหนดเป็นกรอบความคิดของการ
ส่งเสริมครูทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสรุปได้ 5 ด้าน ดังนี้ 1) การพัฒนาครูด้านการ
วิจัยในชั้นเรียน 2) การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 3) ด้านการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ 4)
การสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวก และ 5) การนิเทศกากับและติดตามด้านการวิจัยใน
ชั้นเรียน จากกรอบแนวคิดนี้ผู้วิจัยได้ นามาใช้ศึก ษาสภาพที่เ ป็ นจริงและสภาพที่พึงประสงค์ในการ
ส่งเสริมครูทาวิจัยใน ชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการจาเป็นในการส่งเสริม
ครูทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มพญาวัง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาความต้องการจาเป็นในการส่งเสริม
ครูทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มพญาวัง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 พร้อมทั้งศึกษาและแนวทางในการส่งเสริมครูทาวิ จัยในชั้นเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการจัดทาแผนพัฒนาครู
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เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถทาการวิจัยในชั้นเรียนได้ และครูจะมีขวัญและกาลังใจมากขึ้นในการทาวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งพัฒนาวิชาชีพของตนให้ได้มาตรฐานต่อไป
วัตถุประประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่พึงประสงค์ในการส่งเสริมครูทาวิจัยในชั้นเรียนของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา กลุ่ ม พญาวั ง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 35
2. เพื่อศึกษาระดับความต้องการจาเป็นในการส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหาร
สาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มพญาวัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางใน การส่งเสริมครูทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้บ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มพญาวัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มพญาวัง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จานวน 6 แห่ง ปีการศึกษา 2559 จานวนทั้งสิ้น 240
คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มพญาวัง จานวน 148 คน ซึ่ง
ใช้เทคนิคการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนประชากร ส่วนผู้ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เป็นผู้แทนครู จานวน
6 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนด ได้แก่
1) การศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรี 2) ตาแหน่งวิทยฐานะไม่ต่ากว่าครูคศ.2 3) ประสบการณ์การสอนไม่
น้อยกว่า 5 ปี และ 4) ประสบการณ์ในการทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 เรื่อง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีจานวน 2 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงและ
สภาพที่พึงประสงค์ในการส่งเสริมครูทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
ตอบสนองคู่ (Dual-response format) มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าความเที่ยงของของสภาพ
ความเป็นจริงเท่ากับ 0.87 และค่าความเที่ยงของสภาพที่พึงประสงค์เท่ากับ 0.88 ส่วนแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างมีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมครูทาวิจัยใน ชั้นเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา
การเก็บรวมรวมข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และส่งแบบสอบถามสาหรับครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างไปยังสถานศึกษาทาง
ไปรษณีย์ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองตามเวลาที่กาหนด โดยได้รับแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์จานวน 137 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.56 ส่วนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้นัดหมายผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง
เวลาและสถานที่ และดาเนินการสัมภาษณ์ประมาณคนละ 1 ชั่วโมง 30 นาที
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถี่ และค่า ร้อยละ ข้อมูล
สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่พึงประสงค์ในการส่งเสริมครูทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ใช้
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หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความต้องการจาเป็นในการ
ส่งเสริมครูทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ใช้การคานวณค่าดัชนีความต้องการ จาเป็น
(Priority Needs Index: PNImodified) (Suwimon Wongwanich. 2005) และนาผลที่ได้มาจัดลาดับ
ความสาคัญ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
เพื่อสรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมครูทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการวิจัย
1.สภาพที่ เป็น จริงในการส่งเสริ มครู ทาวิ จัยในชั้นเรียนของผู้บริ หารสถานศึกษาในโรงเรีย น
มัธยมศึกษา กลุ่มพญาวัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พบว่า ทั้งในภาพรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยแต่ละด้านเรียงลาดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการพัฒนา
ครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ด้านการเสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจ ด้านการนิเทศกากับและติดตามด้านการวิจัยในชั้นเรียน และด้านการสนับสนุนทรัพยากรและ
สิ่งอานวยความสะดวก
2. สภาพที่พึงประสงค์ในการส่งเสริมครูทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา กลุ่มพญาวัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พบว่า ทั้งในภาพรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยแต่ละด้านเรียงลาดับจากมากไปน้อยดั งนี้ ด้านการนิเทศ
กากั บและติ ดตามด้านการวิ จัยในชั้ นเรียน ด้ านการส่งเสริมความก้ าวหน้า ทางวิชาชี พครู ด้ านการ
สนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวก ด้านการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน และด้านการ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
3. ผลการจั ด ล าดั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น ในการส่ งเสริ ม ครู ท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา โดยเรียงลาดับที่มีความต้องการจาเป็นจากมากไปน้อยในแต่ละด้านสรุปได้ ดังนี้
3.1 ด้า นการสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ครู มีความต้องการ
จาเป็นใน 3 ลาดับแรก ได้แก่การสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมครูวิจัยในชั้นเรียนอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ รวมทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิจัยในชั้นเรียน และ
การจัดหาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และทันสมัยต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนของครู
3.2 ด้านการนิเทศกากับและติดตามด้านการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ครูมีความต้องการ
จาเป็นใน 3 ลาดับแรก ได้แก่ การกากับติดตามและให้การช่วยเหลือครูในการทาวิจัยในชั้นเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง การประชุมชี้แจงคณะครูเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อกาหนดวันและเวลาในการ
ทาวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งการนิเทศติดตามการดาเนินงานให้กับครูอย่างชัดเจน และการแต่งตั้งผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อร่วม การนิเทศครูในการทาวิจัยในชั้นเรียน
3.3 ด้านการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ พบว่า ครูมีความต้องการจาเป็นใน 3 ลาดับแรก
ได้แก่ การให้บาเหน็จความดีความชอบแก่ครูผู้ทาวิจัยในชั้นเรียน การให้รางวัลหรือเกียรติบัตรแก่ครูที่มี
ผลงานวิจัยใน ชั้นเรียนเชิงประจักษ์ และการกล่าวยกย่องชมเชยครูที่ทาการวิจัยในชั้นเรียนระหว่างการ
ประชุมคณะครูประจาเดือน
3.4 ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู พบว่า ครูมีความต้องการจาเป็นใน 3
ลาดับแรก ได้แก่ การสนับสนุนครูให้นาผลงานการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้เป็นผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อน
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วิทยฐานะ การใช้เกณฑ์หรือแนวทางในการประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อกระตุ้นให้ครูทาวิจัยในชั้น
เรียนที่มีคุณภาพ การชื่นชมและยอมรับในความคิดเห็นและความรู้ความสามารถของครูในการทาวิจัยใน
ชั้นเรียน และการร่วมมือกับครูที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทาวิจัยในชั้นเรียนจัดทาเกณฑ์หรือ
แนวทางใน การประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน
3.5 ด้านการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ครูมีความต้องการจาเป็นใน 3 ลาดับ
แรก ได้แก่ การดูแลเอาใจใส่และให้คาแนะนาด้านความรู้แก่ครูในการทาวิจัยในชั้นเรียน การเปิดโอกาส
ให้คณะครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียน การกระตุ้นให้ครูผู้สอนได้ศึกษา
สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และการเปิดโอกาสให้ครูได้แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ หรือร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองด้านการวิจัยในชั้นเรียน
4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมครูทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา กลุ่มพญาวัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 มีดังนี้
4.1 การสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวก ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแนว
ทางการส่งเสริมครู ดังนี้
4.1.1 จัดให้มีแผนงาน/โครงงานเกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียนโดยมีงบประมาณรองรับ
อย่างเหมาะสม และควรจัดหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุน
4.1.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งซอฟแวร์ที่เหมาะสมและ
ต้องให้เพียงพอต่อความต้องการของครู พร้อมทั้งจัดให้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ
4.1.3 ส ารวจความต้อ งการของครู และจัด หาเอกสารหรื อ แหล่งข้ อมู ล หรื อตั ว อย่ า ง
งานวิจัยที่มีคุณภาพให้ครูใช้เป็นแนวทางในการทาวิจัยในชั้นเรียน
4.2 การนิเทศกากับและติดตามด้านการวิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแนว
ทางการส่งเสริมครู ดังนี้
4.2.1 ต้องกาหนดแผนการนิเทศงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างชัดเจน และควรกากับติดตาม
และให้คาแนะนาช่วยเหลือครูอย่างกัลยาณมิตร
4.2.2 สนับสนุนให้ครูทาแผน ปฏิบัติการวิจัยควบคู่กับการจัดทาแผน การจัดการเรียนรู้
4.2.3 เชิญวิทยากรที่มีประสบ- การณ์สูงทั้งด้านการนิเทศและการวิจัยในชั้นเรียนมา
ชี้แนะและให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ครู
4.3 การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแนวทางการส่งเสริมครู ดังนี้
4.3.1 ทาข้อตกร่ วมกั นกั บครู ในการสร้ างเกณฑ์ให้ ชัด เจนและกาหนดแนวทาง การ
ปฏิบัติงานในการให้รับบาเหน็จความดีความชอบที่มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
4.3.2 ส่งเสริมการทาวิจัยใน ชั้นเรียนของครูโดยการให้รางวัลหรือเกียรติบัตรกับครูที่มี
ผลงานวิจัยซึ่ง เพื่อสร้างแรงจูงใจใน การทาวิจัยในชั้นเรียนของครู
4.3.3 ยกย่องชมเชยครูที่ทาวิจัยในชั้นเรียนได้ประสบความสาเร็จเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ขวัญและกาลังใจแก่ครู
4.4 การส่งเสริ ม ความก้า วหน้ าทางวิชาชี พครู ผู้บ ริห ารสถานศึ กษาควรมีแ นวทาง การ
ส่งเสริมครู ดังนี้
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4.4.1 จู งใจครูในการท าวิ จัย ในชั้ นเรีย นที่ มีคุ ณภาพและนาเอางานวิ จัย มาใช้ ในการ
ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้กับครู
4.4.2 ร่วมกับครูกาหนดแนวทางการประเมินงานวิจัย พร้อมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วัดและประเมินมาให้ความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการประเมินงานวิจัยใน ชั้นเรียน
4.4.3 ชื่นชมและวิพากษ์งานวิจัยของครูอย่างสร้างสรรค์ และกาหนดให้หัวหน้างานเป็น
ผู้ให้คาปรึกษาและชี้แนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขการทาวิจัยครั้งต่อไป
4.5 การพัฒนาครูด้านการวิจัยใน ชั้นเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแนวทาง การส่งเสริม
ครู ดังนี้
4.5.1 จัดครูผู้นิเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยมาให้ความรู้ตรงตามความต้องการ
ของครู และจัดสรรเวลาเพื่อร่วมนิเทศครูด้วย
4.5.2 จัดให้มีชั่วโมง PLC หรือชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
โดยให้ครูแต่ละคนนาผลงานวิจัยของตนเองหรือบทความวิจัยที่น่าสนใจมาแลกเปลีย่ นเรียนรู้กันกับเพื่อน
ครูเพื่อนาข้อคิดเห็นที่ได้มาปรับปรุงพัฒนางานวิจัยของตนเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
4.5.3 เสาะหาแหล่งความรู้จากหน่วยงานจากภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
และงานวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
1. สภาพที่เป็นจริงในการส่งเสริมครูทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา กลุ่มพญาวัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
จากการศึกษาพบว่า ครูรับรู้ถึงการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
สภาพที่ เ ป็ น จริ ง ในภาพรวมและรายด้ า นทุ ก ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง นั่ น สะท้ อ นว่ า ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษายังให้การส่งเสริมครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนยังไม่เป็นที่พอใจของครู แต่ด้านที่ครูรับรู้ว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมมากกว่าด้านอื่น ใน 2 ลาดับแรก คือ ด้าน การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้ น
เรียน รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู เหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมากจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามเจตจานงของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ได้ระบุให้สถานศึกษาทุกระดับส่งเสริมให้ ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเห็น
ความสาคัญของการวิจัยใน ชั้นเรียนว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ครูสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอน ดังที่ Suwimon Wongwanich (2006) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียนช่วยให้ครูผู้สอนแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน และนาผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เรียน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และ
สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมหรือ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง (Chomchon Naphim. 2010) นอกจากนี้ ผลการวิจัยได้
ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้พยายามสร้างเจตคติที่ดีต่อครูให้เห็นความสาคัญของการทาวิจัยในชัน้
เรี ย น โดยใช้ ก ารวิจั ย ใน ชั้ น เรี ย นเพื่อ ส่ งเสริ ม ความก้ าวหน้ าทางวิ ชาชี พ ของครู อาทิ ส่ งเสริ ม และ
[97]

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ .2562
Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 6 No.1 January-June 2019
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สนับสนุนให้ครูที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนเป็นผู้นาทางวิชาการ แม้จะปฏิบัติได้ในระดับปานกลาง ซึ่งได้
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Sawittree Phaengkased (2011) ที่ได้สรุปว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ ครูผู้มี
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนได้รับเลือกเป็นผู้นาทางวิชาการซึ่งช่วยให้ครูมีความภาคภูมิใจในอาชีพครู อย่างไร
ก็ตาม จากการรับรู้ของครูจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษายังสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอานวยความ
สะดวก รวมถึงการนิเทศกากับและติดตามด้านการวิจัยในชั้นเรียนในระดับที่ไม่น่าพอใจ เหตุที่เป็นเช่นนี้
สืบเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้จัดสรรงบประมาณในการทาวิจัยให้ครูได้อย่างเหมาะสมซึ่ง
สอดคล้องจากการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้บริหารให้ความสาคัญกับเรื่องของงานวิจัยในชั้น
เรียนกับครูน้อยมากจึงไม่มีการตั้งงบประมาณในการทาวิจัยในชั้นเรียนให้กับครูเท่าที่ควรส่งผลทาให้ครู
ต้องพึ่งงบประมาณของตนเองหรือกลุ่มสาระ การเรียนรู้มาช่วยในการจัดทางานวิจัยในชั้นเรียน และ
ผู้บริหารไม่ได้กากับติดตามและให้การช่วยเหลือครูในการทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Manus
Chaiyasak (2001) ได้ชี้ให้เห็นความสาคัญของการกากับติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียนว่า ถ้าผู้บริหาร
คอยใส่ใจให้คาแนะนาช่วยเหลือ ร่วมคิดร่วมทา พร้อมกับติดตามทุกขั้นตอนของการทาการวิจัยในชั้น
เรียน ก็จะได้ครูที่ประสบผลสาเร็จในการทาวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นครูผู้นาทางการวิจัยซึ่งจะช่วยส่ง เสริม
ให้ครูอื่นๆ ทาการวิจัยในชั้นเรียนต่อไป
2. สภาพที่พึงประสงค์ ในการส่ง เสริมครูท าวิจั ยในชั้ นเรี ยนของผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มพญาวัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 พบว่า ครู
ส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมครูทาวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมและรายด้านทุกด้านใน
ระดับมากที่สุด โดยเฉพาะ ด้านที่ครูต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมมากกว่าด้านอื่น ใน 2 ลาดับ
แรก คือ ด้านการนิเทศกากับและติดตามด้าน การวิจัยในชั้นเรียน รองลงมา คือ ด้าน การสนับสนุน
ทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวก ผลการวิจัยได้สะท้อนให้เห็นว่า ครูต้องการให้มีแผนปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียนและมีการนิเทศกากับติดตามการปฏิบัติตามแผน โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ใน การทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง การขอความร่วมมือกับหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือครูที่ทาวิจัยในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าการนิเทศกากับติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูยังไม่เป็นระบบ
และไม่ต่อเนื่อง ขาดการวางแผนที่ชัดเชน ผู้นิเทศและผู้รับนิเทศก็ไม่จริงจังกับการนิเทศ ทั้งนี้อาจมี
สาเหตุมาจากครูมีภาระงานพิเศษมาก ทาให้ครูรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียนไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง (Nuansane Wongcherttham. 2006) ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษามีภารกิจมาก
และอาจมีข้อจากัดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทาวิจัยในชั้นเรียน ทาให้ไม่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือครูด้านการทาวิจัยเท่าที่ควร ซึ่งจากแนวคิดของ Good (1973) นั้น ผู้นิเทศจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาและกระบวนการทาวิจัย เพราะจะต้องช่วยเหลือครูในการปรับปรุง
การเรียนการสอนของครู กระตุ้นให้ครูเกิดความเจริญงอกงามในวิชาชีพและทาให้ครูเกิด การพัฒนา
ตนเอง นอกจากนี้ ครูมีความต้องการที่จะให้ผู้บริหารมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและ
ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน และต้องการให้ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริม
ครูวิจัยในชั้นเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมองว่าครูมีวุฒิ
ภาวะพอที่ จะศึก ษาค้ นคว้ าหาข้ อ มูล เกี่ ย วกั บงานวิ จัย ในชั้ นเรี ยนได้ ด้ วยตัว เองจึงไม่ไ ด้ จั ด หาข้อ มู ล
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและทันสมัยให้กับครู ประกอบกับการได้รับงบประมาณค่อนข้างจากัดจาก
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หน่ว ยงานต้นสั งกั ดจึ งทาให้ ผู้บ ริหารไม่ส ามารถนามาสนับ สนุ นและส่ งเสริ มการท าวิ จัยในชั้ นเรีย น
โดยเฉพาะในด้ านการจัด ซื้อ วัส ดุ อุป กรณ์แ ละเทคโนโลยี คอมพิ วเตอร์ ให้ กับ ครูไ ด้ ซึ่งสอดคล้ องกั บ
ผลงานวิจัยของ Arunya Poljieng (2011) ที่ได้เสนอแนะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ครูได้ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยใน ชั้นเรียน โดยสารวจความ
ต้องการของครูผู้สอนด้วย
3. ความต้องการจาเป็นใน การส่งเสริ มครูทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มพญาวัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 พบว่า
ความต้องการจาเป็นในการส่งเสริมครูทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะนามาอภิปรายมี
3 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ ด้านการสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวก (PNI-modified=0.46)
ด้านการนิเทศกากับและติดตามด้านการวิจัยในชั้นเรียน (PNI-modified=0.44) และด้านการเสริม สร้าง
ขวัญและกาลังใจ (PNI-modified=0.43) ทั้งนี้ผู้แทนครูได้เสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมในแต่ละด้าน
ซึ่งผู้วิจัยได้นามาใช้ในการอภิปรายผลดังนี้
3.1 ด้านการสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า เป็นด้านที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องให้ความช่วยเหลือครูมากกว่าด้านอื่นๆ โดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการทาวิจัยในชั้นเรี ยน และการจัดหาเอกสาร ตารา และงานวิจั ยที่เป็ น
ประโยชน์และทันสมัยต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนของครู ดังผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นสภาพที่เป็นจริงว่า
ผู้บริหารสถานศึกษายังสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการวิจัยในชั้นเรียนในระดับที่
ไม่ น่าพอใจ และครูที่ให้การสัมภาษณ์ระบุว่า สถานศึกษาได้รับงบประมาณจานวนจากัด “…โดยเฉพาะ
โรงเรียนรอบนอกที่ห่างไกลจะมีงบประมาณที่ น้อยกว่าโรงเรียนในเมือง ทาให้การเข้าถึงเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน การวิจัยไม่เสมอภาคกัน” ประกอบกับครูได้กล่าวว่า ผู้บริหารไม่ได้ใส่ใจที่จะจัดหา
เอกสารตาราและงานวิจัยที่มีคุณภาพมาให้ครูได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการทาวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งครูส่วน
ใหญ่เสนอแนะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมด้วยการจัดให้มีแผนงาน/โครงงานเกี่ยวกับ
การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้มีงบประมาณรองรับอย่างเหมาะสม ควรจัดหาแหล่งทุนจากหน่วยงาน
ภายนอกมาสนับสนุน และควรสารวจความต้องการของครูเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี เอกสาร
หรือแหล่งข้อมูลหรือตัวอย่างงานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบและเป็นที่ยอมรับมาให้ครูเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ใน การทาวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ Atchara Sarawasee (2003) ที่ได้เสนอแนะให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาช่วยเหลือครูในการทาวิจัยในชั้นเรียน
3.2 ด้านการนิเทศกากับและติดตามด้ านการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ครูมีความต้องการให้
ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยเหลือทั้งในเรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน และนิเทศกากับ
ติดตามพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือครูในการทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง และการมีผู้นิเทศที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการทาวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้ครูที่ให้การสัมภาษณ์กล่าวว่า “ครูจะมอง
การนิเทศว่าเป็นการจับผิด ทาให้ผู้นิเทศขาดความเชื่อมั่น มีการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ผู้
นิเทศจึงไม่สามารถช่วยครูในด้านการนิเทศที่แท้จริงได้ ”ซึ่งสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงที่ ครูรับรู้ว่า
สถานศึกษาไม่มีแผนปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน และไม่มีการนิเทศกากับติดตามช่วยเหลือครู จึงส่งผลให้
การการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูขาดทิศทางการดาเนินที่ชัดเจน ด้วยเหตุนี้ ครูต้องการให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาทาข้อตกลงร่วมกันกับครูทุกคนเกี่ยวกับมาตรการในการนิเทศกากับติดตาม และจัดทา
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ปฏิทินการนิเทศที่ชัดเจนสาหรับครูทุกคน พร้อมทั้งประชุมชี้แจงแนวทางการทาวิจัยในชั้นเรียนควบคู่กับ
การจั ดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็นระบบและพัฒ นาไปในทิศ ทางเดียวกั น
นอกจากนี้ ผู้บริหารควรสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศมาชี้แนะและให้ความรู้เพิ่มเติมด้าน การนิเทศ
ให้ครูผู้นิเทศ ดังเช่นที่ Suwimon Wongwanich (2002) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องวางระบบ
กระตุ้นกากับติดตามและช่วยเหลือครูในการทาวิจัยในชั้นเรียน และความเห็นของ Manus Chaiyasak
(2001) ได้สะท้อนว่า การนิเทศกากับติดตามครูในการทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระยะ ๆ จะช่วยให้ครู
สามารถทาวิจัยในชั้นเรียนได้และส่งผลให้เป็นครูผู้นาในการทาวิจัยใน ชั้นเรียนต่อไป
3.3 ด้านการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ พบว่า ครูมีความต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ช่วยเหลืออันดับแรก ๆ อาทิ การให้บาเหน็จความดีความชอบแก่ครูผู้ทาวิจัยใน ชั้นเรียน การให้รางวัล
หรือเกียรติบัตรแก่ครูที่มีผลงานวิจัย และการกล่าวยกย่องชมเชยครูที่ทาการวิจัยให้เพื่อนครูได้รับทราบ
อย่ า งเป็ น ทาง การและไม่ เ ป็ น ทางการ ทั้ ง นี้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพที่ เ ป็ น จริ ง ที่ ค รู รั บ รู้ ว่ า ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนครูที่ทาวิจัยในชั้นเรียนในระดับปานกลางเท่านั้น จากการสัมภาษณ์ ครู
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการนาเอาผลงานวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นเกณฑ์ในการบาเหน็จความดีความชอบกับ
ครู เพราะจะช่วยให้ครู ที่ทาวิจัย มีขวัญ และกาลั งใจในการทางาน แต่ทั้ งนี้ผู้ วิจัย เห็นว่ า เกณ ฑ์ การ
พิจารณาต้องมีมาตรฐานและผู้ประเมินผลงานต้องมีความเชี่ยวชาญและยุติธรรม ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่ง
กล่าวว่า “สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือ มีเกณฑ์ในการให้บาเหน็จความดีความชอบไม่ได้มาตรฐาน
ผู้ตรวจผลงานไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ ” ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรทาข้อตกร่วมกันกับครูใน
การสร้างเกณฑ์ให้ชัดเจนและกาหนดแนวทาง การปฏิบัติงาน อีกทั้งให้ครูร่วมเสนอผู้ประเมินที่มีความ
เหมาะสม อัน จะส่งผลให้การให้รับ บาเหน็ จความดีความชอบมีค วามชัด เจน โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งพิจารณาให้รางวัลหรือเกียรติบัตรกับครูที่มีผ ลงานวิจัยซึ่งผ่าน การพิจารณา
คัดเลือกอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทาวิจัยในชั้นเรียนของครู เพราะการยกย่องชมเชยครูที่
ทาวิจัยในชั้นเรียนได้ประสบความสาเร็จย่อมเป็นการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่ครูได้อย่างมีพลัง
(Nuanjit Chaowageeratipong. 2002)
ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานต้นสังกัดควรแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสิ่งอานวยความสะดวกให้กับผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเพียงพอ
เหมาะสม และร่วมนิเทศกากับและติดตามด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนามาสู่การวางแผนส่ง เสริม
สนับสนุนการทาวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาต่อไป
2. ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาควรจั ด ทาแผนงาน/โครงงานเกี่ ยวกั บ การท าวิ จั ยในชั้ น เรีย นโดยมี
งบประมาณรองรับอย่างเพียงพอและเหมาะสม เอื้ออานวยความสะดวกในการทาวิจัยในชั้นเรียนของครู
ร่ว มนิ เทศก ากับ ติ ด ตามและให้ ค าแนะน าช่ว ยเหลือ ครู ที่ท าวิ จั ยในชั้ น เรี ย นอย่ า งกั ลยาณมิ ตร และ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้ครูผู้ทาวิจัยทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
3. ผู้บริหารสถานศึกษาครูส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการวิจัยในชั้นเรียน
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