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บทคัดย่อ

การวจิยันีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาปัจจยัการท�าวจิยัของคร ู2) ศกึษาการท�าวจิยัในชัน้เรยีน
ของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจยัการท�าวจิยักบัการท�าวจิยัในชัน้เรยีนของคร ูสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษายโสธร 
เขต 2 และ 4) ศึกษาปัจจัยการท�าวิจัยที่ส่งผลต่อการท�าวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน
โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ�านวน 327 คน ก�าหนดขนาด
กลุม่ตวัอย่างโดยเปิดตาราง Krejcie and Morgan และใช้วธิสีุม่แบบแบ่งชัน้ตามขนาดโรงเรียน เคร่ืองมอื
ทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยแบบสอบถาม
ปัจจยัการท�าวจิยัของครู มีค่าความเชือ่ม่ัน 0.89 และแบบสอบถามการท�าวจิยัในชัน้เรยีนของคร ูมค่ีาความ
เชื่อมั่น 0.80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวจิยัพบว่า 1) ปัจจยัการท�าวจิยัของครโูดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต�่า ได้แก่ ด้านแรงจูงใจการท�าวิจัย ด้าน
การได้รบัการยอมรบันบัถอื ด้านความรูเ้กีย่วกบัการท�าวจิยั ด้านความสามารถและทกัษะการท�าวจิยั และ
ด้านการสนับสนุนการท�าวจิยั ตามล�าดบั 2) การท�าวจิยัในชัน้เรยีนของครใูนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดย
เรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต�่า ได้แก่ ด้านการสรุปและการเขียนรายงานการวิจัย ด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านก�าหนดปัญหาการวิจัย และด้านการวางแผนการวิจัย ตามล�าดับ 
3) ปัจจยัการท�าวจิยัของครกูบัการท�าวจิยัในชัน้เรยีนของครใูนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงมาก (r=0.859) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 และ 4) ปัจจัยการท�าวิจัยของครู ด้านสนับสนุนการท�าวิจัย ด้านแรงจูงใจการท�าวิจัย และ 
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ด้านความรู้เกีย่วกบัการท�าวจิยั ร่วมกนัพยากรณ์การท�าวจัิยในชัน้เรยีนของครใูนสงักดัส�านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ร้อยละ 73.90 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Y´ = 0.429 + 0.499X
4
 + 0.214X

3
 + 0.207X

2

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z´y = 0.586Zx
4
 + 0.183Zx

3
 + 0.202Zx

2

คำ�สำ�คัญ: การวิจัยในชั้นเรียน, การท�าวิจัยในชั้นเรียนของครู, ปัจจัยการท�าวิจัย

Abstract

This research aimed: 1) to study the research conducting factors of teachers; 2) to 
study classroom research conducting of teachers under the Yasothon Primary Educational 
Service Area Office 2 ; 3) to investigate the relationship between the research conducting  
factors and classroom research conducting of teachers under the Yasothon Primary  
Educational Service Area Office 2; and 4) to investigate the research conducting factors  
affecting classroom research conducting of teachers under the Yasothon Primary Educational 
Service Area Office 2. The research samples consisted of 327 school administrators and 
teachers in primary school under the Yasothon Primary Educational Service Area Office 2, 
which were obtained by stratified random sampling technique. The research instrument was 
a five-rating scales questionnaire with the 0.89 of reliability of research conducting factors, 
and 0.80 of classroom research conducting of teachers. The statistics used in analyzing 
data were mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and 
stepwise multiple regression.

The research results were: 1) the factors of conducting research in overall and each 
aspect was at a high level. The aspects ranked by mean from high to low were research 
conducting motivation, to be respected, knowledge of research conducting, competences 
and skills of research conducting, and supporting of research conducting respectively ;  
2) the classroom research conducting of teachers in overall and each aspect was at a high 
level. The aspects ranked from high to low were writing of the results and research report, 
data analysis, data collection, research problem determination, and research planning  
respectively; 3) the research conducting factors and classroom research conducting of  
teachers under the Yasothon Primary Educational Service Area Office 2 were correlated 
positively at a high level with.01 statistical significance; and 4) the research conducting  
factors in the aspect of supporting of research conducting (X

4
), research conducting  

motivation (X
3
), and knowledge of research conducting (X

2
) together predicted classroom 
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research conducting of teachers under the Yasothon Primary Educational Service Area Office 
2 at 72.20 percent. The equation with raw score and standard score can be written as follows: 

A predictive equation in raw score

Y´ = 0.429 + 0.499X
4
 + 0.214X

3
 + 0.207X

2

A predictive equation in standard score

Z´y = 0.586Zx
4
 + 0.183Zx

3
 + 0.202Zx

2

Keywords: classroom research, classroom research conducting of teachers, research 
conducting factors 

บทนำา

การศึกษาเป็นเครื่องมืออันส�าคัญในการ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ 
โดยสถานศกึษาท�าหน้าทีห่ลกัในการจัดการศกึษา
ครอบคลุมทุกระดับ ขับเคลื่อนด้วยผู้บริหารและ
ครูที่ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูเป็นกุญแจส�าคัญที่จะ
สะท้อนคณุภาพและประสทิธภิาพการจดัการศกึษา 
เพราะเป็นผู้ท่ีมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้เรียนและ
มีบทบาทส�าคัญในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนษุย์ทีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปัิญญา ความรู ้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด�ารงชวีติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ  
ซึง่แนวทางของการพฒันาการเรยีนรูท้ีเ่ป็นรปูธรรม
ประการหนึง่กค็อืการวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู้ อนั
จะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการศึกษา เกิด
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศ (ส�านักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา, 2560: ออนไลน์)

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้
ก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ
เกี่ยวกับการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กล่าวว่า 

การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันา
สังคมโดยมีเป้าประสงค์การวิจัย คือ สร้างเสริม
องค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างศักยภาพ
และความสามารถ เพื่อการพัฒนาสังคมมุ่งเน้น
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วัฒนธรรม 
คุณภาพชีวิต ตลอดจนการเสริมสร้างศกัยภาพของ
ชมุชนทีเ่น้นกระบวนการมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหา
การศึกษา (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2552) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 24 
และมาตรา 30 ได้ให้ความส�าคัญกับการน�าการ
วจิยัไปใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน โดย
ก�าหนดให้สถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั
การน�าการวจิยัไปใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอน โดยก�าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด�าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจดับรรยากาศสภาพแวดล้อม สือ่การเรยีน
การสอนและสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้มีความรอบรู้ และการวิจัยเป็น 
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริม
ให้ครูผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  
ซ่ึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้ให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู  
โดยใช้กระบวนการวจิยัเป็นแนวทางในการพฒันาการ
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ปฏบิตังิานของครดู้วยตนเอง การท�าวจิยัในชัน้เรยีน
จึงนับเป็นกระบวนการหนึ่งที่ครูใช้ในการประเมิน
การท�างานของตนเอง และเป็นกระบวนการสืบเสาะ 
ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะ
ปฏิบัติงานสอน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้การท�าวิจัยใน 
ชัน้เรยีนเป็นการพฒันาการเรยีนการสอนทีม่คีณุภาพ
เพราะการวิจัยเป็นการศึกษาค้นคว้าหาความจริง
อย่างมีระบบช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียน
การสอนและช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูให้มีประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น (สุวิมล ว่องวาณิช, 2554) 

การท�าวิจัยในชั้นเรียน เป็นปัจจัยส�าคัญ
ที่ท�าให้นักเรียน และครูเกิดการเรียนรู้ และมีการ
พัฒนาการเรียนการสอนดียิ่งขึ้น มีประโยชน์ต่อ 
ผูเ้รยีน ผูส้อน สถานศกึษา และสงัคม โดยผูเ้รยีนจะ
เกดิความรู ้ความเข้าใจในบทเรยีน มกีารพฒันาการ
เรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที ่
น่าพอใจ และไม่มีปัญหาการเรียน ด้านผู้สอนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และองค์ความรู้
ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาการเรียน
การสอน และสามารถน�าผลการวิจัยในชั้นเรียน
มาปรับปรุงหลักสูตร ในวงการศึกษา ครูสามารถ
น�าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในวงการศกึษา ให้มกีารพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ ส่งผลต่อการพัฒนา
คณุภาพการศกึษา และน�าไปสูก่ารพัฒนาประเทศ
ที่ดีต่อไป ด้านสถานศึกษาจะน�าผลการวิจัยในชั้น
เรยีนของครไูปใช้เป็นแนวทางในการตดัสนิใจในการ
วางแผน ก�าหนดนโยบายส�าหรับการพัฒนาสถาน
ศกึษา และแก้ปัญหาได้ตรงจดุ ทางด้านสงัคม การ
วิจัยจะเป็นการน�าไปสู่การพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ นอกจากการเปลี่ยนแปลงหรือสะท้อนผล
การท�างาน (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556)

การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนย่อม

มีการรับรู้และเข้าใจถึงสภาพปัญหาของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งสภาพปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากกว่าบุคคลอื่น ท�าให้ครูเข้าใจ
ปญัหาและแสวงหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนได้ดีที่สุด ด้วยเหตุนี ้
ครผููส้อนจงึมคีวามเหมาะสมทีจ่ะเป็นนกัวจิยัปฏบิตัิ
การในชัน้เรยีนมากทีสุ่ด กระบวนการแสวงหาความรู ้
เพือ่แก้ปัญหาหรอืพฒันากระบวนการเรยีนการสอน
ทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรยีนอย่างมรีะบบและมวีตัถปุระสงค์
ท่ีชัดเจน โดยมีกระบวนการท�างานอย่างต่อเน่ือง 
คอื มกีารวางแผนหลงัจากทีม่กีารก�าหนดประเดน็
ปัญหาทีต้่องการแก้ไขปรบัปรงุลงมอืปฏบิตั ิสงัเกต
และสะท้อนผลเป็นวงจรต่อไป จนบรรลุเป้าหมาย
ทีต้่องการและผูว้จิยัส่วนใหญ่คอืครผููส้อน การวจิยั
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงการจัดการ
เรยีนการสอนและพฒันานกัเรยีนและผูท้ีจ่ะท�าการ
วิจัยได้ประสบผลส�าเร็จ เพราะครูที่รู้ปัญหาและ
รู้จักนักเรียนดีที่สุด ดังน้ันหากครูมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท�าวิจัยเป็นอย่างดีแล้วการพัฒนา 
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและบรรลุตาม 
เป้าหมายของการศกึษากจ็ะประสบความส�าเรจ็ตาม
ที่มุ่งหวังไว้ (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2560: ออนไลน์)

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ยโสธร เขต 2 ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการวจัิย
ในชัน้เรยีนส�าหรบัคร ูโดยมวีตัถุประสงค์ทีจ่ะส่งเสรมิ
ให้ครสูายปฏบิตักิารสอนน�าผลการวจิยัไปบรูณาการ
กบัการจดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาคณุภาพการ
ศกึษาให้ดยีิง่ขึน้ มุง่เน้นให้ครไูด้น�าปัญหาทีป่ระสบ
ในช้ันเรียนในโรงเรียนมาท�าการศกึษาวิจัยอย่างเป็น
ระบบ เกบ็ข้อมูลสม�า่เสมออย่างต่อเนือ่ง น�าข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ และน�าผลการวิจัยมาแก้ปัญหา 
ที่เกิดขึ้น ซึ่งภารกิจที่ส�าคัญของครูยุคใหม่ตาม 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตพิทุธศกัราช 2542 
ที่ก�าหนดให้ครูผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน และด้วยความส�าคัญของการวิจัย
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ในชั้นเรียนมาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของครู 
(ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษายโสธร 
เขต 2, 2561: ออนไลน์)

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส�าคัญของปัจจัย
การวจิยัในชัน้เรยีนทีย่งัประสบปัญหาหลายๆ ด้าน 
และตระหนกัถงึความส�าคญัของการวจิยัในชัน้เรยีน 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 ในฐานะเป็นหน่วยงานทีก่�ากบัดแูล ส่งเสรมิ
สนับสนุนครูในสังกัด ได้พัฒนาการเรียนการสอน
และผูว้จิยัในฐานะท่ีเป็นบคุลากรปฏิบตังิานหน้าท่ีใน
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 
2 จงึสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยทีส่่งผลต่อการท�าวจัิย
ในชัน้เรยีนของครผููส้อนในโรงเรยีนในส�านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ผู้วิจัยท�างานอยู่เพื่อใช้เป็นสารสนเทศ
ให้กับผู้บริหารในหน่วยงานและผู้บริหารโรงเรียน 
ได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�าวิจัยในชั้นเรียน
ของครู เพื่อหาแนวทางพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข
ปัญหาของครูผู้สอนที่ไม่ท�าวิจัยในชั้นเรียน และ
ผลการวิจัยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  
ได้พัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมสนับสนุน
ครูในสังกัดในการท�าวิจัยต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยการท�าวิจัยของครู 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2

2. เพ่ือศกึษาการท�าวจิยัในชัน้เรยีนของครู 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2

3. เพือ่ศึกษาความสมัพันธ์ระหวา่งปัจจัย
การท�าวิจัยของครูกับการท�าวิจัยกับการท�าวิจัยใน
ชัน้เรยีนของคร ูสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2

4. เพือ่ศกึษาปัจจยัการท�าวิจยัของครทูีส่่ง
ผลต่อการท�าวิจัยในชัน้เรียนของครู สงักดัส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สมมติฐานของการวิจัย

1. ปัจจยัการท�าวจิยัของครมูคีวามสัมพนัธ์
เชิงบวกกับการท�าวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2

2. ปัจจัยการท�าวิจัยของครูด้านการได้รับ 
การยอมรับนับถือ ด้านความรู้เกี่ยวกับการท�าวิจัย
ด้านแรงจงูใจในการท�าวิจยั ด้านการสนบัสนนุการ
ท�าวิจัย และด้านความสามารถและทักษะการท�า
วิจัย อย่างน้อย 1 ด้านส่งผลต่อการท�าวิจัยใน 
ชัน้เรยีนของคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจยัคร้ังนี ้มวิีธีด�าเนนิการวิจยั ดงัต่อไปนี้ 

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 ปี 2563 จ�านวน 
2,173 คน จ�าแนกเป็นผู้บริหารจ�านวน 187 คน 
และครู จ�านวน 1,986 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ�านวน 327 
คน จ�าแนกเป็น ผู้บริหารจ�านวน 28 คน และครู 
จ�านวน 299 คน ซึง่ก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง
ดังกล่าวโดยเปิดตารางของ Krejcie & Morgan  
(บุญชม ศรีสะอาด. 2560) และสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ตามแบบของ Likert ประกอบด้วย 2 ตอน 
ได้แก่  

ตอนที่ 1 ข้อค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยการท�า
วิจัย จ�านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการได้รับการ
ยอมรบันับถอื 2. ด้านความรูเ้กีย่วกบัการท�าวจิยั 3. 
ด้านแรงจูงใจในการท�าวิจัย 4. ด้านการสนับสนุน
การท�าวจิยั 5. ด้านความสามารถและทักษะการท�า
วิจัย จ�านวน 36 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น.89

ตอนที่ 2 ข้อค�าถามถามเกี่ยวกับการท�า
วิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ�านวน 5 
ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการก�าหนดปัญหาการวิจัย 2. 
ด้านการวางแผนการวิจัย 3. ด้านการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 4. ด้านการวิเคราะห์ข้อมุล 5. ด้านการสรุป
และการเขียนรายงานการวิจัย จ�านวน 36 ข้อ  
มีค่าความเชื่อมั่น.80

3. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยน�า
หนงัสอืเพือ่ขอความอนเุคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมลู
จากคณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัร้อยเอด็ ไป
ประสานงานกบัผูบ้รหิารโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่าง 
ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ยโสธร เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือ
ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 
327 ชุด และเก็บข้อมูลกลับคืนมาได้ครบจ�านวน 
327 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน
มาด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ดังนี้

4.1 การวิเคราะห์ระดับปัจจัยการท�าวิจัย

ของคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 2 โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และแปลความหมายค่าเฉล่ีย โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2560)

 ค่าเฉลีย่ 4.51–5.00 หมายถงึ ปัจจยั
การท�าวิจัยของครูอยู่ในระดับมากที่สุด

 ค่าเฉลีย่ 3.51–4.50 หมายถงึ ปัจจยั
การท�าวิจัยของครูอยู่ในระดับมาก

 ค่าเฉลีย่ 2.51–3.50 หมายถงึ ปัจจยั
การท�าวิจัยของครูอยู่ในระดับปานกลาง

 ค่าเฉลีย่ 1.51–2.50 หมายถงึ ปัจจยั
การท�าวิจัยของครูอยู่ในระดับน้อย

 ค่าเฉลีย่ 1.00–1.50 หมายถงึ ปัจจยั
การท�าวิจัยของครูอยู่ในระดับน้อยที่สุด

4.2 การวิเคราะห์ระดับการท�าวิจัยในชั้น
เรียนของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศกึษายโสธร เขต 2 โดยหาค่าเฉลีย่ (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devia-
tion) และแปลความหมายค่าเฉลีย่ โดยใช้เณฑ์ดงันี้  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2560)

 ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง การ
ท�าวิจัยในชั้นเรียนของครูอยู่ในระดับมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง การ
ท�าวิจัยในชั้นเรียนของครูอยู่ในระดับมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง การ
ท�าวิจัยในชั้นเรียนของครูอยู่ในระดับปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง การ
ท�าวิจัยในชั้นเรียนของครูอยู่ในระดับน้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง การ
ท�าวิจัยในชั้นเรียนของครูอยู่ในระดับน้อยที่สุด

4.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยการท�าวิจัยของครูกับการท�าวิจัยในชั้นเรียน 
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ของครู สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 2 โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product  
Moment Correlation Coefficient) 

4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยการท�าวิจัยของ
ครูที่ส่งผลต่อการท�าวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ 
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression)

ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�าวิจัย
ในชั้นเรียนของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 สรุปผลได้ดังนี้

1. ปัจจัยการท�าวิจัยของครูโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทกุด้าน เรียงล�าดบัจากค่าเฉลีย่สงูไปหา
ต�่า ได้แก่ ด้านแรงจูงใจการท�าวิจัย ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ ด้านความรู้เกี่ยวกับการท�าวิจัย 
ด้านความสามารถและทกัษะการท�าวจิยั และด้าน
การสนบัสนนุการท�าวจิยั ตามล�าดบั เมือ่พจิารณา
แต่ละด้านพบว่า

1.1 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบ
ว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
3 ล�าดบัแรก ได้แก่ 1) ผูบ้ริหารและเพือ่นครูให้การ
ยอมรับในครูที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนต่อเนื่อง  
2) เพือ่นครมูคีวามเชือ่มัน่และขอค�าแนะน�าจากครู
ทีม่ผีลงานวจิยั และ 3) เพือ่นครใูห้ความนบัถอืและ
เชื่อมั่นในครูที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ครูที่มีผลวิจัยมักได้รับเชิญเป็น
วิทยากรในการประชุม สัมมนาเป็นประจ�า

1.2 ด้านความรู้เกี่ยวกับการท�าวิจัย โดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
ล�าดับแรก ได้แก่ 1) สามารถวิเคราะห์และเลือก
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อ
ก�าหนดเป็นหัวข้อการท�าวิจัยในชั้นเรียน 2) ความ
รู้และความสามารถเกี่ยวกับการเขียนรายงาน
การวิจัยในชั้นเรียน และ 3) สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนข้อที่มีค่า
เฉลี่ยต�่าสุด คือ สามารถออกแบบการท�าวิจัยใน 
ชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม

1.3 ด้านแรงจูงใจการท�าวิจัย โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3 ล�าดับแรก ได้แก่ 1) การท�าวิจัยในชั้นเรียนช่วย
ให้ครูพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 2) การท�าวิจัย 
ในชัน้เรียนของครู จะช่วยให้พฒันากระบวนการเรียน
การสอนให้มคีณุภาพยิง่ขึน้ และ 3) การท�าวจิยัใน
ชั้นเรียน จะท�าให้ครูค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อ
พฒันาตนเองในการปฏบิตังิาน ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่
ต�า่สดุ คอื การท�าวจิยัในชัน้เรียน จะช่วยให้ครูน�าไป 
เป็นผลงานประกอบการปรับต�าแหน่งให้สูงขึ้น

1.4 ด้านการสนบัสนนุการท�าวจิยั โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
ล�าดบัแรก ได้แก่ 1) ผูบ้รหิารกระตุน้และสนบัสนนุ
การท�าวิจัยในชั้นเรียนของครูอย่างต่อเนื่อง 2) ผู้
บริหารสนับสนุนให้ครูใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียน
มาปรับปรุงการเรียนการสอน และ 3) บุคลากร
ในสถานศึกษาให้ความร่วมมือและส่งเสริมซ่ึงกัน
และกันในการท�าวจิยัในชัน้เรยีน ส่วนข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่ 
ต�า่สดุ คอื บุคลากรในหน่วยงานอืน่ให้การสนบัสนนุ
และแนะน�าในการท�าวิจัยในชั้นเรียนด้วยดีและ 
สถานศกึษาประสานผูเ้ชีย่วชาญให้ค�าปรกึษาในการ
ท�าวิจัยในชั้นเรียนของครูอย่างต่อเนื่อง

1.5 ด้านความสามารถและทักษะการ
ท�าวิจัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
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เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล�าดับแรก ได้แก่ 1) สามารถ
เขยีนรายงานการท�าวจิยัในชัน้เรยีน 2) สามารถใช้ 
โปแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และ 
3) มีความสามารถในการออกแบบการท�าวิจัยใน
ชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต�่า
สุด คือ มีความสามารถและทักษะในการวางแผน
การวิจัยในช้ันเรียน และสามารถสร้างเครื่องมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการท�าวิจัยในชั้นเรียน

2. การท�าวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยูใ่น
ระดบัมากทกุด้าน โดยเรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่สงูไป
หาต�า่ ได้แก่ ด้านการสรปุและการเขยีนรายงานการ
วจิยั ด้านการวเิคราะห์ข้อมลู ด้านการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล ด้านก�าหนดปัญหาการวิจัย และด้านการ
วางแผนการวิจัย ตามล�าดับ เมื่อพิจารณาแต่ละ
ด้าน พบว่า

2.1 ด้านการก�าหนดปัญหาการวิจัย โดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบ
ว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
3 ล�าดับแรก ได้แก่ 1) ส�ารวจและรวบรวมปัญหา 
ทีเ่กดิขึน้จากการจดัการเรยีนการสอน 2) จดัล�าดับ
ความส�าคญัของปัญหาทีเ่กดิจากการจดัการเรยีนการ
สอน และ 3) ก�าหนดหวัข้อการวจิยัในชัน้เรยีนจาก
การวิเคราะห์ปัญหา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ 
ตั้งสมมติฐานของการวิจัยในชั้นเรียนได้สอดคล้อง
กับความมุ่งหมาย

2.2 ด้านการวางแผนการวิจัย โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
ล�าดับแรก ได้แก่ 1) ส�ารวจและรวบรวมปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน 2) จัดล�าดับ
ความส�าคญัของปัญหาทีเ่กดิจากการจดัการเรยีนการ
สอน และ 3) ก�าหนดหวัข้อการวจิยัในชัน้เรยีนจาก

การวิเคราะห์ปัญหา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ 
ตั้งสมมติฐานของการวิจัยในชั้นเรียนได้สอดคล้อง
กับความมุ่งหมาย

2.3 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
ล�าดับแรก ได้แก่ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลด�าเนิน
การตามเวลาทีก่�าหนดไว้ 2) เครือ่งมอืทีจ่ะใช้ในการ
เกบ็รวบรวมข้อมลูได้มกีารน�าไปทดลองใช้กบักลุม่
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และ 3) เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูผ่านการหาคณุภาพและคณุภาพเป็น
ไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 
คือ ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรวมรวมข้อมูล

2.4 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
3 ล�าดับแรก ได้แก่ 1) ใช้เทคนิคและสถิติการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมแปลความหมาย
ผลการวเิคราะห์ข้อมลูสอดคล้องกบัเกณฑ์ทีก่�าหนด  
2) ตรวจสอบความเรียบร้อย ความครบถ้วนและ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล ก่อนท�าการวิเคราะห์ 
และ 3) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปในการ
วเิคราะห์ข้อมลูหรอืเทคนคิวธิกีารวเิคราะห์อืน่ๆ ที่
มัน่ใจได้ว่าผลการวเิคราะห์ไม่ผดิพลาด ส่วนข้อทีม่ี
ค่าเฉลีย่ต�า่สดุ คอื มกีารน�าผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
ข้อมลูไปเปรียบเทยีบกับวตัถุประสงค์และสมมติฐาน 
การวิจัยที่ก�าหนดไว้

2.5 ด้านการสรุปและการเขียนรายงาน
การวจิยั โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด 3 ล�าดับแรก ได้แก่ 1) วางโครงสร้าง
การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้สอดคล้อง
กับความมุ่งหมายการวิจัย 2) การอภิปรายผล
การวิจัยมีความชัดเจน และเป็นเหตุเป็นผล และ  
3) การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความกระชับ 
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ตรงประเดน็ในการตอบความมุง่หมายการวจิยั ส่วน
ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื มกีารเผยแพร่รายงานการ
วิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบต่างๆ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการท�า
วิจัยของครูกับการท�าวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก  
(r=0.859) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยด้านทีม่คีวามสมัพนัธ์ระดบัสงูสดุและลดหลัน่ลง
ไป ได้แก่ ด้านการสนบัสนนุการท�าวจิยั ด้านความ
รูเ้กีย่วกับการท�าวจัิย ด้านความสามารถและทกัษะ
การท�าวจิยั ด้านแรงจงูใจการท�าวจิยั และด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ ตามล�าดับ

4. ปัจจยัทีส่่งผลต่อการท�าวจิยัในช้ันเรียน
ของครู สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 2 ด้านสนับสนุนการท�าวิจัย ส่ง
ผลต่อการท�าวิจัยในชัน้เรยีนของคร ูร้อยละ 68.00  
เม่ือเพิม่ด้านแรงจงูใจการท�าวจิยัเข้าไป จะมอี�านาจ
ในการพยากรณ์ ร้อยละ 72.20 เพิ่มขึ้นจากเดิม 
ร้อยละ 4.20 และเมือ่เพ่ิมด้านความรูเ้กีย่วกับการ
ท�าวิจัยเข้าไป จะมีอ�านาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 
73.90 เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 1.70 โดยสรปุ ปัจจยั
การท�าวจิยัของครทูัง้ 3 ด้าน ร่วมกนัพยากรณ์การ
ท�าวจิยัในชัน้เรยีนของคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 ร้อยละ 73.90 
เขียนเป็นสมการณ์พยากรณ์ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Y´ = 0.429 + 0.499X
4
 + 0.214X

3
 

+ 0.207X
2

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z´y = 0.586Zx
4
 + 0.183Zx

3
 + 0.202Zx

2

อภิปรายผล

จากผลการวจิยัเกีย่วกบัปัจจยัการท�าวจิยั
ของครใูนสงักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษายโสธร เขต 2 ผู้วิจัยน�าประเด็นข้อค้นพบ
ส�าคัญมาอภิปราย ดังต่อไปนี้

1. ปัจจยัการท�าวจิยัของครใูนสงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  
โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
โดยเฉพาะด้านแรงจูงใจการท�าวิจัย เป็นด้านที่มี 
ค่าเฉล่ียสูงสุด ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าปัจจยัการท�าวิจยั 
ในชั้นเรียนของครูมีการเข้าถึง ควบคุม เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศท่ีส�าคัญและจ�าเป็น
ต่อการท�าวิจัยในชั้นเรียน จึงท�าให้ครูผู้สอนมี
แรงจูงใจในการท�าวิจัย ซึ่งสองคล้องกับงานวิจัย
ของปราณี สีลาโคตร, ไพศาล วรค�า และอรัญ  
ซยุกระเดือ่ง (2554) วจิยัเรือ่ง การวเิคราะห์จ�าแนก
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�าวิจัยในช้ันเรียน ของคร ู
ผู้สอนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทัศนคติที่มีต่อการ
ท�าวิจยัในชัน้เรียน ปัจจยัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ปัจจยั
การพัฒนาตนเองทางการวิจัยในชั้นเรียน ปัจจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและปัจจัย 
สิ่งที่เอื้อต่อการท�าวิจัยในชั้นเรียนเป็นปัจจัยที่มี
แนวโน้มจะเป็นลักษณะของกลุ่มครูท่ีท�าวิจัยใน
ชั้นเรียน ส่วนปัจจัยการสนับสนุนของผู้บริหาร  
มีแนวโน้มจะเป็นลักษณะของกลุ่มครูที่ไม่ท�าวิจัย
ในชั้นเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี สัน
ห์ลักษณ์ (2557) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การท�าวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  
มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การท�าวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดส�านักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบรุ ีเขต 4  
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการท�าวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่สร้างสมการพยากรณ์
ท�านายสภาพการท�าวิจัยในชั้นเรียน ผลการวิจัย 
พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ท�าวิจัยในชัน้เรียน จ�านวน 10 ปัจจัย โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ผลการวเิคราะห์ความสมัพันธ์ของ
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อการท�าวจัิยในชัน้เรียนทีม่ต่ีอครูทัง้ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ส่วนใหญ่มีความ
สัมพันธ์ทางบวก 

2. การท�าวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  
เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยเฉพาะด้าน
การสรปุและการเขยีนราย งานการวจิยั เป็นด้านทีม่ี
ค่าเฉลีย่สงูสดุ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าสถานศกึษาเหน็
ถงึความส�าคญัของการวจิยัเพือ่แก้ปัญหาในชัน้เรยีน 
สถานศกึษาจึงเน้นทีจ่ะให้ครทู�าการวจิยัในชัน้เรยีนที่
มคีวามหลากหลาย โดยครอูอกแบบการจดัการเรยีน
การสอนที่ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
เผชญิสถานการณ์ และการประยกุต์ใช้ความรู ้และ
ครไูด้รบัการส่งเสรมิสนบัสนุนให้มีการท�าวจิยัในชัน้
เรยีน ซึง่ส่งผลให้กระบวนการจดัท�าวจิยัในชัน้เรยีน
ของครูเกิดประสิทธิภาพสูง ดังที่ ดรณี ปะสังติโย, 
ศริ ิถีอาสนา, และเกยีงศกัดิ ์ไพรวรรณ (2555) ได้
วิจยัเรื่อง การพฒันาครดู้านการท�าวจิัยในชั้นเรียน
โรงเรียนบ้านเหล่า ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัด
ท�าวิจัยในชั้นเรียน 2) เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนให้
มีความรู้ ความสามารถ และเจตคติในการท�าวิจัย
ในชั้นเรียน 3) เพื่อศึกษาคุณภาพงานวิจัยของครู
โรงเรียนบ้านเหล่า อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าก่อนการ
ด�าเนินการพัฒนาครูด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียน  
ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ ด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียนทั้ง 
5 ขั้นตอนตามกรอบการศึกษา ผลของการพัฒนา
ครูด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียน ด้วยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ พบว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ ความ
เข้าใจในการท�าวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น สามารถ
สรุปประเด็นเรียงล�าดับความส�าคัญ ในการแก้
ปัญหาและก�าหนดวัตถุประสงค์ มีความม่ันใจใน
การน�าไปปฏิบัติจริงได้ สามารถก�าหนดวิธีการ 

แก้ปัญหาและสร้างเครื่องมือ ในการวัดผลสัมฤทธิ์
ให้สอดคล้องกับปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวเิคราะห์ข้อมลู ปรบัปรงุเพือ่ให้มปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ สามารถเขยีนรายงานการวจิยัในชัน้เรยีน
ได้ จากการวัดเจติคติของกลุ่มผู้ร่วมวิจัยหลังการ
พัฒนา พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีเจตคติต่อ การท�า
วิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผลการ
ประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่มผู้ร่วมวิจัยทั้ง 
11 คนพบว่าโดยรวมงาน วิจัยของกลุ่มผู้ร่วมวิจัย
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการท�า
วจิยัในชัน้เรยีนของครกัูบการท�าวจิยัในชัน้เรยีนของ
ครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวก
ในระดบัมากอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
โดยทกุด้านมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสงูสดุ 
โดยด้านที่มีความสัมพันธ์ระดับสูงสุด ได้แก่ ด้าน
การสนับสนุนการท�าวิจัย ด้านความรู้เกี่ยวกับการ
ท�าวิจัย ด้านความสามารถและทักษะการท�าวิจัย 
ด้านแรงจูงใจการท�าวิจัย และด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้เพราะครูที่
ประสบความส�าเร็จทางด้านการจัดการศึกษานั้น 
องค์ประกอบส�าคัญของความส�าเรจ็ในอันดับต้นๆ 
นัน้คอืปัจจัยในการท�าวจิัยในชั้นเรียนทีเ่ป็นสาเหตุ
ท�าให้เกิดผลตามมา เช่น การท่ีครูจะสามารถท�าการ
วิจัยให้ส�าเร็จได้นั้น ต้องมีหลายปัจจัยท่ีจะท�าให้
งานนั้นส�าเร็จได้ การวิจัยเป็นกระบวนการที่ครู
ศึกษา ค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียน
การสอนที่ตนรบัผิดชอบ ปัจจัยทีส่่งผลตอ่การกระ
บวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูจึงหมายถึง สิ่งที่ส่ง
ผลกระบวนการท�าวิจัยของครู ที่ท�าให้ครูสามารถ
ท�าการวิจัยได้ส�าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ดรณี ปะสังติโย, ศิริ ถีอาสนา, และเกียงศักดิ์  
ไพรวรรณ (2555) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาครูด้าน
การท�าวจิยัในช้ันเรียนโรงเรียนบ้านเหล่า ส�านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 2 โดยใช้หลกั
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อ
ศกึษาสภาพการจัดท�าวจิยัในชัน้เรยีน 2) เพือ่พฒันา
ครใูนโรงเรยีนให้มคีวามรู้ ความสามารถและเจตคติ
ในการท�าวจิยัในชัน้เรยีน 3) เพือ่ศึกษาคุณภาพงาน
วจิยัของครโูรงเรยีนบ้านเหล่า อ�าเภอพยคัฆภมูพิสิยั 
จงัหวัดมหาสารคาม สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษามหาสารคาม เขต 2 ผลการวจิยัพบว่า สภาพ
ปัจจบุนัปัญหาในการท�าวจัิยในช้ันเรยีน พบว่า ก่อน
การด�าเนนิการพฒันาครดู้านการท�าวจิยัในชัน้เรยีน 
ผูร่้วมวจิยัมคีวามรูด้้านการท�าวจิยัในชัน้เรยีนทัง้ 5 
ขัน้ตอนตามกรอบการศกึษา ผลของการพฒันาครู
ด้านการท�าวจัิยในชัน้เรยีน ด้วยการอบรมเชงิปฏบิตัิ
การ พบว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจใน
การท�าวจิยัในชัน้เรยีนมากขึน้ สามารถสรปุประเดน็
เรยีงล�าดบัความส�าคญั ในการแก้ปัญหาและก�าหนด
วัตถปุระสงค์ มคีวามมัน่ใจในการน�าไปปฏบิตัจิรงิได้ 
สามารถก�าหนดวธิกีารแก้ปัญหาและสร้างเครือ่งมอื 
ในการวดัผลสมัฤทธิใ์ห้สอดคล้องกบัปัญหา การเกบ็
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงเพื่อ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. ปัจจัยการท�าวิจัยของครูในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 จากตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร มีตัวแปรที่
ทดสอบแล้วมีความสามารถในการพยากรณ์อย่าง
มนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 จ�านวน 3 ตวัแปร 
ตามล�าดับคือ ด้านสนับสนุนการท�าวิจัย ด้านแรง
จูงใจการท�าวิจัย และด้านความรู้เก่ียวกับการท�า
วิจัย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า
อ�านาจการท�านายหรือพยากรณ์ร้อยละ 73.90 
อภิปรายได้ดังนี้

4.1 ปัจจัยการท�าวิจัยของครูในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 ด้านสนับสนุนการท�าวิจัย เป็นตัวแปรแรก
ที่เข้าสู่สมการมีค่าอ�านาจการพยากรณ์ร้อยละ 
68.00 แสดงให้เห็นถึง การสนับสนุนการท�าวิจัย 

การให้ความช่วยเหลือการสนับสนุนจากผู้บริหาร
เพื่อนร่วมงานในด้านการพัฒนาบุคลากรโดยหา
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ คอยให้ค�าปรึกษาในการ
ท�าวิจัย ด้านการศึกษา ค้นคว้า พัฒนาที่มีผลต่อ
การท�าวจิยั ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ Rhoades 
(2001) ที่กล่าวว่าการสนับสนุนขององค์กร  
(Perceived Organization Support ; POS) ซึ่ง
หมายถึง การที่พนักงานจะพิจารณาว่าองค์การ
พร้อมทีจ่ะให้คณุค่าต่อการทุม่เทท�างานและห่วงใย
ในสวสัดิภาพของพนักงานเพยีงใด โดยเกดิจากความ
เช่ือหรอืความรูส้กึของพนักงานทีม่ต่ีอองค์กรซึง่เป็น
ผลมาจากประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจากองค์กรในแง่มมุ
ต่างๆ การรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองค์กรยงัถกูมอง
ว่าเป็นสิง่รบัรองว่าองค์การพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืให้
พนกังานได้ท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ และพร้อม
ทีจ่ะช่วยแก้ปัญหา รวมถงึช่วยแก้ไขสถานการณ์ทีไ่ม่
พงึประสงค์ในการท�างานของครดู้วย สอดคล้องกบั
แนวคดิของ Eisenberger (2002) ทีส่รปุไว้ว่าการ
สนบัสนนุจากองค์การเป็นการรบัรู ้องค์การได้มอง
เหน็คณุค่าในการท�างานของครูเพยีงใด มกีารแสดง
ถึงความห่วงใยและสนับสนุนให้พครมูคีวามเป็นอยู่
ทีด่ ีและการรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองค์การจะท�าให้
พนกังานมคีวามผกูพนักบัองค์การและผกูพนักบังาน

4.2 ปัจจัยการท�าวิจัยของครูในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 ด้านแรงจูงใจการท�าวิจัย เป็นตัวแปรที่สอง
ที่เข้าสู่สมการพยากรณ์มีค่าอ�านาจการพยากรณ์
เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 72.20 แสดงให้เห็นถึงความ
ตั้งใจในการท�าวิจัยในชั้นเรียนของครู ซึ่งเกิดจาก
การท่ีปัจจัยต่างๆ มากระตุ้นจิตใจผู้วิจัย ได้แก่ 
ความต้องการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาตนเอง การน�า
เอาผลงานวจิยัในชัน้เรียนมาประกอบปรับต�าแหน่ง
ให้สูงขึ้น การพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนา
กระนวนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ พลูสขุ สงัข์รุง่ (2550) 
กล่าวถึง การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การที่
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บคุคล แสดงออกซึง่ความต้องการในการกระท�าสิง่
ใดสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถอาศัยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การ
ท�าให้ตืน่ตวั (Arousal) การคาดหวงั (Expectancy) 
การใช้เครื่องล่อใจ (Incentives) และการลงโทษ 
(Punishment) มาเป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดง
พฤตกิรรมอย่างมทีศิทางเพือ่บรรลุจดุมุ่งหมายหรอื
เงื่อนไขที่ต้องการ

4.3 ปัจจยัการท�าวจิยัในชัน้เรยีนของครใูน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 ด้านความรู้เกี่ยวกับการท�าวิจัย เป็น
ตวัแปรทีส่ามทีเ่ข้าสูส่มการพยากรณ์มค่ีาอ�านาจการ
พยากรณ์เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 73.90 แสดงให้เหน็ถงึ 
ความส�าคญัและความจ�าเป็นทีค่รูต้องมคีวามรู้ด้าน
การท�าวจิยัในช้ันเรียน เพือ่มุง่พฒันาวจิยัในชัน้เรยีน
ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสังคม 

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ Bloom (1971) 
ได้ให้ความหมายของความรู ้หมายถึง เรือ่งทีเ่กีย่วกบั 
การระลึกถึงสิ่งเฉพาะวิธีการและกระบวนการ
ต่างๆ รวมถึงแบบแผนของโครงการวัตถุประสงค์
ในด้านความรู้ โดยเน้นในเรื่องของกระบวนการ
ทางจิตวิทยาของความจ�าอันเป็นกระบวนการที ่
เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ แนวคิดเกี่ยวกับ
การรบัรูห้รอืพทุธพิิสยั (cognitive domain) ของคน  
ว่าประกอบด้วยความรู้ตามระดับต่างๆ รวม 6 
ระดับ ซึ่งอาจพิจารณาจากระดับความรู้ในข้ันต�่า
ไปสู่ระดับของความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป โดยบลูม
และคณะได้แจกแจงรายละเอียดของแต่ละระดับ
ไว้ดังนี้ 1. ความรู้ 2. ความเข้าใจหรือความคิดรวบ
ยอด 3. การน�าไปปรับใช้ 4. การวิเคราะห์ 5. การ
สังเคราะห์ 6. การประเมินผล

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 จากการวิจัยพบว่าปัจจัยการท�า
วิจัยของครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่า
ที่สุด คือ ด้านการสนับสนุนการท�าวิจัย ดังน้ัน  
การท่ีผู้บริหารจะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดขึ้นกับครู ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญกับ
ด้านการสนับสนุนการท�าวิจัยให้ครูปฏิบัติหน้าที่
อย่างเหมาะสม 

1.2 จากการท�าวิจัยในชั้นเรียนของครูใน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ด้าน
การวางแผนการวิจัย ดังนั้นการที่จะช่วยวางแผน
การวิจัยในการท�าวิจัยให้แก่ครู ผู้บริหารจะต้อง
ก�าหนดวธิกีารและวางแผนเพือ่ลงมอืปฏบิตัใินการ
วิจยั และการแก้ไขหรอืเปล่ียนแปลงสภาพการปฏบัิติ
งานทีเ่ป็นปัญหาเพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษาเพ่ือ
ให้ได้ผลการวิจัยก่อนน�าไปปฏิบัติจริง การเตรียม
แผนสู่การปฏิบัติ

2. ขอ้เสนอแนะในก�รทำ�วจิยัครัง้ต่อไป

2.1 ควรพัฒนาการท�าวิจัยของครูด้าน
การสนับสนุนการท�าวิจัย โดยใช้ข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยครั้งนี้

2.2 ควรท�าการศกึษาการท�าวจิยัในชัน้เรยีน
ของครู ดา้นการวางแผนการวจิัย เพื่อใหไ้ดผ้ลการ
ศึกษาที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2.3 ควรศกึษาปัจจัยอืน่ๆ เช่น วฒันธรรม
องค์กร เพื่อให้ได้แนวทางในท�าวิจัยในชั้นเรียน
และปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อปัจจัยในการท�าวิจัยของครูซึ่งท�าให้โรงเรียนมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
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