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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 2) 
เปรียบเทียบการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี .เขต.3.จ าแนกตามตัวแปร.เพศ, .วุฒิการศึกษา, 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน.และขนาดสถานศึกษา.กลุ่มตัวอย่าง.ได้แก่.ครูที่ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี.เขต.3.ปีการศึกษา.2560.จ านวน 
316.คน.ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
แล้วท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified.Random.Sampling) ตามประเภทของสถานศึกษา แล้วใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple.Random.Sampling) โดยวิธีการจับสลาก.เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วน.5.ระดับ.ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ..9850.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.ได้แก่.ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที 
(t - test) การทดสอบค่าเอฟ (F - test) 
 ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก  ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต .3.จ าแนกตามตัวแปร 
เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษาพบว่า ครูที่มีเพศต่างกันมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน,.ครูที่ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05,.ครูที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .01 และครูที่สอนในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ค าส าคัญ:  การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน, สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี               
  เขต 3 
 
Abstract  

The purposes of this research were to 1) study the school administrators in promotion 
of conduction classroom research of teachers’ idea under the office of Suratthani Primary 
Educational Service Area Office 3 2) compare the school administrators in promotion of 
conduction classroom research of teachers’ idea under the office of Suratthani Primary 
Educational Service Area Office 3 divided by gender, educational background, work 
experience and school size. The sample were teachers in the office of  Suratthani Primary 
Educational Service Area Office 3 derived from by Krejcie and Morgan schedule and after 
that stratified random sampling by school size and simple random sampling by drowing lots. 
The research instrument was a five-level questionnaire, reliability of .9845. The statistics for 
data analysis were percentage, average,standard deviation, T – test and F – test. 
 The research revealed that the school administrators in promotion of conduction 
classroom research of teachers’ idea under the office of Suratthani Primary Educational 
Service Area Office 3 was at a high level in general and all aspects of study, while result 
for the comparing of school administrators in promotion of conduction classroom 
research of teachers’ idea under the office of Suratthani Primary Educational Service 
Area Office 3 divided by gender showed no statistically signify can’t differences. Teachers 
who differed in educational background showed statistically significant  difference of .05, 
teachers who differed in work experience showed statistically significant difference of .01 
and teachers who differed in different school size showed statistically significant 
difference of .001.  
Keywords: The School Administrators in Promotion of Conduction Classroom Research,  
  The Office of Suratthani Primary Educational Service Area Office 3 
 
บทน า 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3 มีสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
ซึ่งแต่ละแห่งได้มีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและสภาพแวดล้อม 
ตลอดจนความรู้ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนและแห่งจากการด าเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมาของโรงเรียนในสังกัดพบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่มีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการสอน ยัง
ใช้รูปแบบการสอนแบบเดิมคือเน้นการบรรยาย ให้นักเรียนปฏิบัติงานตามครูสั่งการและนักเรียนมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานน้อยมาก ในส่วนของการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนนั้นพบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่มีการท า
วิจัยในชั้นเรียน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียนเท่าที่ควร นอกจากนี้
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3 ได้จัดท ายุทธศาสตร์การบริหารและการจัด
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดได้ท าการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริมท าการ
วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษา  

ปัจจัยที่เป็นสิ่งส าคัญที่อาจจะมีผลเป็นอย่างมากต่อการท าวิจัยในชั้นเรียนประการหนึ่งของครู
ผู้ท าวิจัยก็คือการที่จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสถานศึกษา เพราะ
การท าวิจัยในชั้นเรียนมีความส าคัญกับครูผู้สอน เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในห้องเรียนของผู้เรียนบาง
คน บางกลุ่ม หรือทั้งหมด ซึ่งผลการวิจัยสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยมี
กระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามแผน สังเกตผลที่เกิดขึ้นและการสะท้อนความคิด ผู้วิจัยจึ งมีความสนใจ
ศึกษาการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ตามแนวทางที่ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษาก าหนดไว้เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้ร่วมกัน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง พัฒนา
งานอย่างสม่ าเสมอ และส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการวิจัยให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นต่อไป (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3, 2560)  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี.เขต.3 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี .เขต.3.จ าแนกตามตัวแปร เพศ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 อยู่ในระดับมาก    
 2. ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 แตกต่าง
กัน 

3. ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี                
เขต 3 แตกต่างกัน  

4. ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้น
เรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 3 แตกต่างกัน 
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5. ครทูี่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี เขต 3 แตกต่างกัน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. ทราบการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
 2. เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการน าวิจัยในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 
มาตรา 6 ได้ก าหนดไว้ว่า ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์                        
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามหมวด 4 มาตรา 22 ได้ระบุว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 ข้อ 5 ก าหนดให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถที่จะจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม ๆกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ในมาตรา 30 ได้ก าหนดให้ สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2550) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ศักดิ์สิทธิ์   วัชรารัตน์ (2552) กล่าวว่าการวิจัยในชั้นเรียนคือการวิจัยที่ท าโดยครู ผู้สอนใน
ห้องเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเป็นงานวิจัยที่ต้องท าควบคู่ไปกับการเรียนการสอนอย่างรวดเร็วโดยการสร้าง
และการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนและมีความสัมพันธ์กับปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียน
การสอนและท าการทดลองกับนักเรียนในความรับผิดชอบของครูทั้งกระบวนการวิจัยและผลการวิจัยได้ถูก
น ามาปรับปรุงการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของครู สามารถน าผลไปใช้ทันทีและสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานต่างๆของตนเองและกลุ่มเพ่ือนร่วมงานในโรงเรียน ได้มีโอกาสอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในแนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งท าการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งส่งผลให้ครูมีทักษะมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาจนหาทางแก้ไขได้ส าเร็จท าให้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพครู         
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 รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ (2557) กล่าวถึงการวิจัยในชั้นเรียนไว้ว่า 1) การศึกษาวิเคราะห์วิจัยการ
บริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 2) ส่งเสริมให้ครูได้
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) ประสานการร่วมมือใน
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงาน
วิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน 4) รวบรวมและจัดท ารายงาน
การวิจัย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม 
 

 
ภาพประกอบที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1. ประชากร ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3                    
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1,781 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3            
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 316 คน ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) แล้วท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Simpling) 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา และสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก 
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ตารางท่ี 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ขนาดสถานศึกษา จ านวนสถานศึกษา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ ่

84 
68 
5 

603 
981 
197 

107 
174 
35 

รวม 157 1,781 316 
 

เครื่องมือการวิจัย 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 
 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท (Likert) รวม 5 ด้าน 
 
วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ขอหนังสือรับรองและแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ น าส่งถึงผู้อ านวยการ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน
การแจกแบบสอบถามให้แก่ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 316 ฉบับ ให้แก่ครูผู้สอนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง และได้รับ
แบบสอบถามคืนมา จ านวน 316 ฉบับ คิดเป็น 100% 

3. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
4. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติการวิจัยโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. น าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป   
  
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 2   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
   และขนาดสถานศึกษา  
ข้อที่ สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  (คน) ร้อยละ 
1 เพศ 

      ชาย 
      หญิง 

 
165 
151  

 
 52.20 
 47.80 

รวม 316 100.00 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ข้อที่ สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  (คน) ร้อยละ 
2 วุฒิการศึกษา 

      ปริญญาตรี       
      สูงกว่าปริญญาตรี 

  
248 
  68 

 
78.50 
21.50 

รวม 316            100.00 
3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

      1 – 5 ปี 
      6 – 10 ปี 
      11 ปีขึ้นไป          

 
  84 
142 
  90 

 
26.60 
44.90 
28.50 

รวม 316            100.00 
4 ขนาดสถานศึกษา 

       ขนาดเล็ก 
       ขนาดกลาง 
       ขนาดใหญ่     

107 
174 
  35 

 
33.90 
51.10 
15.00 

รวม 316 100.00 
 
 จากตารางที ่2 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี 
เขต 3 จ านวน 316 คน พบว่าเพศของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.2 เพศหญิง จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 
ประสบการณ์ในการท างานส่วนใหญ่  6-10 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 รองลงมา
ประสบการณ์ 11 ปีขึ้นไป จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ประสบการณ์ตั้งแต่ 1- 5 ปี จ านวน 84 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 และครูที่สอนในสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 
รองลงมาเป็นครูที่สอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 และครูที่สอนใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 15  
 
สรุปผล            
 1. ระดับการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับ
มากและข้อการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาข้อการ
ให้ความส าคัญกับการท าวิจัยในชั้นเรียน และการมีความรับผิดชอบต่อครูท าวิจัยในชั้นเรียน ส่วนข้อการ
ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าของครูผู้ท าการวิจัย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 2. ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ที่มีเพศต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกันเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าครูผู้สอนเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูผู้สอนเพศชาย   
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3. ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของการท า
วิจัยในชั้นเรียน ด้านการให้การยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูท า
วิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการให้ความส าคัญกับการท าวิจัย
ในชั้นเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ที่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยภาพรวมพบว่าครูที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการ
ให้การยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการให้ความส าคัญกับการท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการมี
ความรับผิดชอบต่อครูท าวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการ
ส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียน  ด้านการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าของครู
ผู้ท าการวิจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5. ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 3 ครูที่สอนใน
สถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยภาพรวมพบว่าครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท าวิจัย ใน
ชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการให้การยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัยใน
ชั้นเรียน ด้านการให้ความส าคัญกับการท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูท าวิจัยในชั้น
เรียนและด้านการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าของครูผู้ท าการวิจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 

    
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัยการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ระดับมากโรงเรียนได้
ตระหนักถึงบทบาทของครูที่ต้องส่งเสริมให้ท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือให้การเรียนการสอนในชั้นเรียนมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนและก่อให้เกิดความส าเร็จของการท าวิจัย เกิดให้การยอมรับนับถือครูเพ่ิมมากขึ้น
และให้ความส าคัญในการท าวิจัยในชั้นเรียน ท าให้ครูเกิดความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ในการสอน
เพ่ือน าไปพัฒนาใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอน เพ่ือให้ความก้าวหน้าของการท าวิจัยในชั้นเรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมควร เหล่าประเสริฐ (2550) ศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการ
วิจัย ด้านการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี พบว่า
ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนโดยภาพรวมทุกด้าน และในแต่ละ
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับการปฏิบัติจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ การให้การยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัย
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ในชั้นเรียน การให้ความส าคัญกับการวิจัยในชั้นเรียน การส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน
ของผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน การมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน และการส่งเสริมให้เกิด
ความส าเร็จของงานวิจัยในโรงเรียนในภาพรวมครูวิชาการโรงเรียนเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาท                 
ต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนสูงกว่าผู้บริหาร (ครูวิชาการ = 3.82, ผู้บริหาร โรงเรียน = 3.80)                    
ถ้าพิจารณาเฉพาะด้านพบว่าผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่าบทบาทด้านการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของ
งานวิจัยในชั้นเรียน ด้านการให้ความส าคัญกับการวิจัยในชั้นเรียน และด้านการมีความรับผิดชอบต่อครู
ผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนสูงกว่าครูวิชาการแต่ต่ ากว่าครูวิชาการโรงเรียน ในด้านการให้การยอมรับนับถือครู
ผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนและด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานของครูผู้ท าวิจัยใน                    
ชั้นเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยงค์  ศรีนอก (2550) ศึกษาบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริม
การท าวิจัยในชั้นเรียนของครูช่วงชั้นที่ 1–2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า 
1) ระดับบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และบทบาทอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้านเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือการสร้างขวัญและก าลังใจ  
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศทางวิชาการ การจัดโครงสร้างของสถานศึกษา
และการสนับสนุนด้านงบประมาณ เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาและขนาดโรงเรียน พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีบทบาทในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนผู้บริหารโรงเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท มีบทบาทในการส่งเสริมการท าวิจัย
ในชั้นเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มีบทบาทการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้น
เรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีบทบาท ในการส่งเสริม
การท าวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท มีบทบาทในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมมากกว่าผู้บริหาร
โรงเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ดับ .01 3) ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ 
ควรมีการบริหารงบประมาณในส่วนของงานวิจัย ตามความจ าเป็นและการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงานที่
น าไปพัฒนาคุณภาพสูงสุด (ร้อยละ 25.00) ควรมีการนิเทศติดตามและช่วยเหลือครูในการท าวิจัยในชั้น
เรียนอย่างน้อยเดือนละครั้ง (ร้อยละ 21.43) และควรมีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการท าวิจัย
ในชั้นเรียนแก่ครูในโรงเรียน (ร้อยละ 20.24)  สอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญา  สมชัย (2550) ศึกษา
บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า 1) ความคิดเห็น บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนในสถานศึกษา ทั้งโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ าดังนี้ด้านการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จ
ของงานวิจัยด้านการ ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้วิจัยด้านการให้การยอมรับครูผู้ ท าวิจัยในชั้นเรียน ด้าน
การมีความ รับผิดชอบต่อครูผู้ ท าวิจัยในชั้นเรียน และด้านการให้ความส าคัญกับการท าวิจัยในชั้นเรียน 2) 
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งกับขนาดโรงเรียนที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของผู้บริหารกับครูต่อ บทบาท
การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนในสถานศึกษาด้านการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนทั้งโดยรวม และราย
ด้านทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุจินต์  ทองไผ่ (2553) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนใน
การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ศูนย์อ านวยการเครือข่ายภูพานทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการ
ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ศูนย์อ านวยการเครือข่ายภูพานทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
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มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพิศ  สุขสว่าง (2559) ได้ศึกษาการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ระดับมาก นอกจากนี้ก็ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของปลื้มใจ  จันทร์มา 
(2560) ได้ศึกษาการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ระดับมาก ผล
การศึกษาเป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนของครูและค านึงถึงแนวทางที่ต้องปฏิบัติในการบริหารจัดการการศึกษาให้สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนครูให้น าการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา การก าหนด
นโยบายการก ากับติดตามและนิเทศ และผู้บริหารสถานศึกษามีงบประมาณในการช่วยเหลือในการท าวิจัย
ในชั้นเรียนของครู   

2. ผลการวิจัยการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกันเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าครูผู้สอนเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ครูผู้สอนเพศชาย    
 3. ผลการวิจัยการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของการท า
วิจัยในชั้นเรียน ด้านการให้การยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูท า
วิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการให้ความส าคัญกับการท าวิจัย
ในชั้นเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชดา ผูกพยนต์ 
(2550 : 60-62) ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พบว่า 1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยใน
โรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง โดยผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการวิจัยใน
โรงเรียน ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของครูผู้ท าวิจัยในโรงเรียนระดับมากที่สุด 2) 
การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในโรงเรียน 2.1) จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาในภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกันยกเว้นด้านการให้ความส าคัญกับงานวิจัยในโรงเรียน ด้านการมี
ความรับผิดชอบต่อครูผู้ท าวิจัยในโรงเรียนและด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของครู
ผู้ท าวิจัยในโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีบทบาทในการส่งเสริมการวิจัยใน
โรงเรียนต่างกัน 2.2) จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนในภาพรวม พบว่าไม่แตกต่างกันยกเว้นด้านการให้
ความส าคัญกับงานวิจัยในโรงเรียน และด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ท าวิจัยในโรงเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนขนาดต่างกันมีบทบาทในการส่งเสริมการวิจัยในโรงเรียนต่างกัน 2.3) จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกันยกเว้นด้านการให้ความส าคัญกับ
งานวิจัยในโรงเรียน และด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ท าวิจัยในโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนต่างกันมีบทบาทในการส่งเสริมการวิจัยในโรงเรียนต่างกัน  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของคชาภรณ์  ฉันทประเสริฐวุฒ (2553) ศึกษาบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ
ผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูและผู้ บริหาร สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพใต้ พบว่า 1) 
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บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้ บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูและผู้บริหาร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการบริหาร
โรงเรียนอยู่ในระดับมากทุกข้อ 2) การเปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหาร
โรงเรียน พบว่าทัศนะของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหาร
โรงเรียนในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) การเปรียบเทียบบทบาทการ
ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของ ครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน พบว่าบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้น
เรียนของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีทัศนะโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้ บริหารโรงเรียนตามทัศนะ
ของครูที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีทัศนะโดยรวมไม่แตกต่างกันบทบาทการส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียนของผู้ บริหารโรงเรียนตาม ทัศนะของครูที่มีการปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มี
ทัศนะโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่การงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่าง  
 4. ผลการวิจัยการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
พบว่าครูที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการให้การ
ยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการให้ความส าคัญกับการท าวิจัยในชั้นเรียน  ด้านการมีความ
รับผิดชอบต่อครูท าวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการส่งเสริม
ให้เกิดความส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียน 

5. ผลการวิจัยการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  ครูที่สอนในสถานศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
โดยภาพรวมพบว่าครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียน  ด้านการให้การยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัย
ในชั้นเรียน ด้านการให้ความส าคัญกับการท าวิจัยในชั้นเรียน  ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูท าวิจัยใน
ชั้นเรียนและด้านการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าของครูผู้ท าการวิจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ด้านการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารควรจัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน เช่น การจัดให้มีห้องหรือมุมใดมุมหนึ่ง  หรือจัดหาเอกสารต าราส าหรับ
การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อให้ครูทุกคนที่ปฏิบัติการสอนได้ศึกษาค้นคว้า  
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 2. ด้านการให้การยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารควรแสดงออกโดยการให้การยก
ย่องครูผู้มีผลงาน การท าวิจัยในชั้นเรียน เช่น การให้เกียรติบัตร หรือประกาศเกียรติคุณ แก่ครูที่มีผลงาน
การท าวิจัยในชั้นเรียนและสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้  
 3. ด้านการให้ความส าคัญกับการท าวิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารควรน าผลการวิจัยในชั้น เรียนไปใช้
เพ่ือการวางแผนและก าหนดนโยบายของโรงเรียน เพ่ือมุ่งพัฒนางานการท าวิจัยในชั้น เรียน  
 4. ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ท าวิจัยในชั้น เรียนผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีครู ผู้น าด้านการ
วิจัยเพ่ือจูงใจให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน โดยการคัดเลือกครูที่ประสบความส าเร็จในการท าวิจัยในชั้นเรียน
เป็นผู้น าด้านการท าวิจัย  
 5. ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าของครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูที่มี
ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน สามารถน าผลงานนั้นไปประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่การ
งานในระดับที่สูงขึ้น 
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