Guidelines for Teacher Promoting in Classroom Research at Ban Santisuk School, Meachan District,
Chiangrai Primary Educational Service Office Area 3

แนวทางการส่งเสริมครูด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนบ้านสันติสุข
อ�ำเภอแม่จัน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
Guidelines for Teacher Promoting in Classroom Research at
Ban Santisuk School, Meachan District, Chiangrai Primary
Educational Service Office Area 3
นางสาวปราชญา รัตพลที
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ ดร.พูนชัย ยาวิราช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ ดร.ประเวศ เวชชะ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต�ำบลบ้านดู่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการส่งเสริมการท�ำวิจัยในชั้นเรียน ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการท�ำวิจัยใน
ชั้นเรียนและน�ำเสนอแนวทางการส่งเสริมการท�ำวิจัยในเรียนของครูในโรงเรียนบ้านสันติสุข อ�ำเภอแม่จัน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยมุ่งศึกษาสภาพตามประเภทของวิจัยในชั้นเรียนได้แก่ การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล การ
ประเมินเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และการสอนของตนเอง กรณีศึกษานักเรียน การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมในการ
เรียนรู้ และศึกษาปัจจัยส�ำคัญโดยใช้ทฤษฎีปัจจัยคู่ของ Herzberg ด้าน ปัจจัยจูงใจ การศึกษาครั้งนี้ ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูโรงเรียนบ้านสันติสุข จ�ำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการและแบบบันทึก
การประชุมระดมความคิด
ผลการศึกษาพบว่า สภาพการท�ำวิจัยในชั้นเรียน มีการท�ำวิจัยด้านการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เฉพาะครูประจ�ำชั้น
ครูทุกคนจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้และการสอนของตนเอง มีการท�ำการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ทั้งเต็มรูป
แบบและวิจัยหน้าเดียว ส่วนสภาพการส่งเสริม โรงเรียนมีการก�ำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนรายปีและมีการ
ก�ำหนดครูพี่เลี้ยงให้บุคลากร ให้ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ในการท�ำวิจัยในชั้นเรียน จัดหา
อุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท�ำวิจัยในชั้นเรียน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษอัดส�ำเนา
ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการท�ำวิจัยในชั้นเรียน ตามทฤษฎีปัจจัยคู่ของ Herzberg ด้านปัจจัยจูงใจ 5 ด้าน ประเด็นที่เห็น
ว่าเป็นระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานมาก คือ ด้านนโยบายบริหารขององค์กร และมีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
ส่วนแนวทางการส่งเสริมการท�ำวิจัยในเรียนของครู คือ โรงเรียนควรมีการก�ำหนดนโยบายด้านการวิจัยที่ชัดเจน มีการ
พัฒนางานวิจัยโดยเชิญวิทยากรทีมีความรู้มาให้การอบรม ส่งเสริมให้ครูท�ำผลงานประกวดในระดับต่างๆ และนิเทศ ติดตามผล
การด�ำเนินงานด้านการวิจัยในโรงเรียนเป็นระยะ

Abstract
This research aimed to study the current promoting state of classroom research, important factors
that influenced to classroom research and presents the guidelines of teacher promoting in classroom research
at Ban Santisuk School, Meachan District,Chiangrai primary Educational Service Area Office 3. The first part
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แนวทางการส่งเสริมครูด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนบ้านสันติสุข อ�ำเภอแม่จัน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3

focused on the current states as follows individual student analysis, self-assessment to developing teaching
lesson plan, student case study, research and innovation development for learning and the important
factors. The second part was present the guideline for classroom research promoting. The data were
collected by using hygiene factors of the Two-Factor Herzberg’s Theory. The populations were the director
and 18 teachers in Ban Santisuk School. Research tools used for collecting data consisted of open-ended
questionnaire, checklist and brainstorming meeting notes.
The results revealed that the current state of classroom research showed that only the class
teachers have done the analysis of individual student but full text and single-paged researches were done
by all teachers. In terms of the current promoting state of classroom research, the school has assigned the
teachers annual classroom research and classroom research mentors, to exchange their opinions and
experience. The school has provided facilities to promote classroom research such as computers and paper.
The important factors that influenced of classroom research analyzed by using 5 hygiene factors of
the Two-Factor Herzberg’s Theory. The most influenced factor was the administration policy and the lowest
was personal relationship.
The guidelines for teacher promoting classroom research at Ban Santisuk School should include the
following: the clear classroom research policy, research experts visit teachers, research competition in
several levels and periodical motoring and supervision.
บทน�ำ
ปั จ จุ บั น เป็ น ยุ ค ที่ โ ลกมี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า ง
รวดเร็วอันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับ
เปลีย่ นทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถกี ารด�ำรง
ชีพของสังคมอย่างทัว่ ถึง ดังนัน้ การเสริมสร้างองค์ความรู้ (Content Knowledge) ทักษะเฉพาะทาง (Specific Skills) ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expertise) และสมรรถนะของการรู้เท่า
ทัน (Literacy) จึงเป็นตัวแปรส�ำคัญที่ต้องเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน
ในการเรียนรู้ยุคสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นี้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจยั ทางการศึกษาจะช่วยให้นกั การ
ศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ผลงานวิจัยน�ำไปใช้ในการจัด
หลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 นอกจาก
นี้แล้วผู้ที่มีบทบาทในการท�ำวิจัยควบคู่ไปกับการสอนคือครู ครู
จึ ง ต้ อ งพั ฒ นาวิ ช าชี พ และติ ด ตามความก้ า วหน้ า ต่ า งๆ อยู ่
สม�่ำเสมอ
การจัดการศึกษาที่จัดตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 หมวดที่ 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ
กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
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ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยก�ำกับและประสานให้สถาบันที่ท�ำหน้า
ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มคี วาม
พร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรประจ� ำ การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รั ฐ พึ ง จั ด สรรงบ
ประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ มาตรา 30 ให้สถานศึกษา พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ การส่งเสริม
ให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้
เรียนในแต่ละระดับการศึกษา (ส�ำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(http://www.tmk.ac.th/teacher/capasity.pdf, 2557) ได้
ก�ำหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ ในโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยได้
ก�ำหนดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นสมรรถนะ
ประจ�ำสายงาน (Functional Competency) ในสมรรถนะที่
4 เรื่องการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
(Analysis & Synthesis & Classroom Research) ในตัวบ่ง
ชี้ที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
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Guidelines for Teacher Promoting in Classroom Research at Ban Santisuk School, Meachan District,
Chiangrai Primary Educational Service Office Area 3

		 1. ผู้สอนมีการจัดท�ำแผนการวิจัย และด�ำเนินการ
วิจัย อย่างเป็นระบบตามแผนการด�ำเนินการวิจัยที่วางไว้
		 2. ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชือ่ ถือของ
ผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ
		 3. มีการน�ำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีอื่นๆ
ที่มีบริบทของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน
การพัฒนาครูในด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องที่
ส� ำ คั ญ และจ� ำ เป็ น ที่ ค รู ทุ ก คนจะต้ อ งด� ำ เนิ น การ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับแนวทางของการปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นให้ครู
ด�ำเนินการวิจัยควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนและการที่
ครูจะด�ำเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้นั้นครูเองต้องมีความรู้ความ
เข้าใจ และมีทกั ษะในด้านการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การพัฒนาครูด้านการ
วิจัยในชั้นเรียนที่ผ่านมาไม่ค่อยประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร
เพราะวิธีการพัฒนาครูส่วนมากไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
ความต้องการในการปฏิบัติงานจริงของครูและตัวครูผู้สอนเอง
ก็ยังคงประสบปัญหาในด้านการวิจัยในชั้นเรียนในหลายเรื่อง
เช่น ขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดทักษะในการท�ำวิจัยในชั้น
เรียน ขาดการนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือ ขาดแรงจูงใจใน
การท�ำงาน มีภาระงานที่รับผิดชอบมาก ขาดเอกสารต�ำราที่จะ
ศึกษาหาความรู้ ซึ่งล้วนแล้วเป็นสาเหตุที่ส�ำคัญที่ท�ำให้การ
พัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนไม่ประสบความส�ำเร็จ (สุวิมล
ว่องวาณิช, 2544)
โรงเรียนบ้านสันติสุข ตั้งอยู่หมู่ที่ 19 ต�ำบลป่าตึง
อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากรายงานผลการประเมิน
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิภาพของการจัดการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ สถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดี และยังได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ สถานศึกษาควรเน้นให้ครูมีการพัฒนา
ออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเพื่อน�ำผู้เรียน
ไปสูเ่ ป้าหมาย ควรให้ความส�ำคัญกับการบันทึกหลังสอนเพือ่ น�ำ
ผลการประเมินมาใช้ในการค้นคว้าวิจัย ควรพัฒนาตนเองใน
การศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการ

เรี ย นรู ้ รวมถึ ง สถานศึ ก ษาควรมี ก ารนิ เทศ ก� ำ กั บ ติด ตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและการน�ำผลการประเมิน
ของครูไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ (ส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา, 2555)
นอกจากนี้ จากการส�ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำวิจัย
ในชั้นเรียนของคณะครูจ�ำนวน 17 คนในปีการศึกษา 2556 ที่
ผ่านมา พบว่า ผู้บริหารได้ก�ำหนดให้มีการท�ำวิจัยในชั้นเรียน ปี
การศึกษา ละ 1 เรือ่ ง ในส่วนของการวิเคราะห์ผเู้ รียนรายบุคคล
มีการท�ำการวิเคราะห์ทุกชั้นเรียนโดยครูประจ�ำชั้น ส่วนครู
ประจ�ำวิชาไม่มีการปฏิบัติ การประเมินเพื่อพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้และการสอนของตนเอง คณะครูมีการปฏิบัติทุก
คน ในส่วนของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
คณะทุกคนได้จัดท�ำวิจัยในชั้นเรียนเต็มรูปแบบ จ�ำนวน 5 คน
และจ� ำ นวน 12 คน ได้ ท� ำ วิ จั ย หน้ า เดี ย ว มี เ นื้ อ หาสาระ
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชา
วิจัยในชั้นเรียนของครูเป็นเรื่องที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นที่
ครูต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และต้องลงมือด�ำเนินการเพื่อ
ที่จะน�ำความรู้ และผลการศึกษาที่ได้ไปก�ำหนดแผน แนวทาง
และวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียนโดยท�ำไปพร้อม ๆ กันกับการจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนตามปกติ ด้วยกระบวนการที่เรียบง่าย และเชื่อถือได้
และน�ำผลการวิจัยที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และ
ตัวครูเองจะได้รบั การพัฒนาให้เกิดความรูแ้ ละทักษะในด้านการ
วิจัยในชั้นเรียนมีผลงานทางวิชาการเป็นของตนเองในระดับ
โรงเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการส่งเสริมการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
ของโรงเรียนบ้านสันติสุข อ�ำเภอแม่จัน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการท�ำวิจัยในชั้น
เรียนของโรงเรียนบ้านสันติสขุ อ�ำเภอแม่จนั ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
3. เพือ่ น�ำเสนอแนวทางการส่งเสริมการท�ำวิจยั ในเรียน
ของครูในโรงเรียนบ้านสันติสขุ อ�ำเภอแม่จนั ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
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แนวทางการส่งเสริมครูด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนบ้านสันติสุข อ�ำเภอแม่จัน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3

ประโยชน์ของการวิจัย
ด้านองค์ความรู้
สถานศึกษาได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นจากการท�ำวิจัย
ในชั้ น เรี ย นที่ ชั ด เจนมากขึ้ น ท� ำ ให้ ไ ด้ แ นวทางที่ ม าจากการ
ประชุมระดมความคิดจากการคณะครูภายในโรงเรียน เกิดข้อ
ปฏิบตั ทิ จี่ ะช่วยให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น
ด้านการน�ำไปใช้
1. เป็นข้อมูลและแนวทางส�ำหรับผู้บริหารโรงเรียน
และผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ใช้ ใ นการวางแผน พั ฒ นาและ
ปรับปรุงการท�ำวิจัยในเรียนของครูในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อ
ไป
2. เป็นข้อสนเทศส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
สนใจน�ำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาครูเกี่ยวกับ
การท�ำวิจัยในชั้นเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ในการศึกษาครั้งนี้ ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูโรงเรียนบ้านสันติสุข ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน
19 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
		 ทฤษฎีปัจจัยคู่ของ Herzberz ด้านปัจจัยจูงใจ
		 1. สภาพการท�ำงาน
		 2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
		 3. นโยบายการบริหารขององค์กร
		 4. ความรู้ความสามารถของผู้บริหารโดยตรง
		 5. ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนขั้นพื้นฐาน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ�ำนวน 1 คน และครู จ�ำนวน 18 คน รวมทั้งสิ้น
19 คน ในโรงเรียนบ้านสันติสุข ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ปีการศึกษา 2557
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามสภาพการส่งเสริมการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน
ของโรงเรียนบ้านสันติสุข ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 3 ตามประเภทการท�ำ วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
(Classroom Action Research)
แบบสอบถามปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการท�ำวิจัยในชั้น
เรียน โดยสอบถามระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร
ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนบ้านสันติสุข ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยใช้ทฤษฎี
ปัจจัยคู่ของ Herzberg
แบบบั น ทึ ก การประชุ ม ระดมความคิ ด ด� ำ เนิ น การ
ประชุ ม โดย ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและหั ว หน้ า งานวิ จั ย ใน
โรงเรียน เพื่อน�ำเสนอแนวทางการส่งเสริมการท�ำวิจัยในเรียน
ของครูในโรงเรียนบ้านสันติสุข
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินการศึกษาดังต่อ
ไปนี้
1. ก�ำหนดกลุ่มประชากร จากโรงเรียนบ้านสันติสุข ผู้
ศึกษาได้ใช้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนบ้าน
สันติสุข
2. ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงด้วยตนเอง ให้
กลุ่มประชากรกรอกข้อมูลและแสดง ความคิดเห็นตามข้อ
ค�ำถาม จากนั้นท�ำการตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน
มาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3. น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ น�ำเสนอข้อมูลด้วยตาราง
ประกอบค�ำบรรยาย สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
4. ประชุมระดมความคิด โดย วางแผนเตรียมการ
ประชุม ด�ำเนินการประชุมระดมความคิดยุติการประชุม และ
สรุปผลการประชุม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการส่งเสริมการท�ำวิจัยในชั้น
เรียนของโรงเรียนบ้านสันติสุข อ�ำเภอ แม่จัน ส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยใช้แบบสอบถาม
สภาพการท�ำวิจัยใน ชั้นเรียนและแบบตรวจสอบรายการวิจัย
ในชั้นเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดย ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพการส่ ง เสริ ม การท� ำ วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของโรงเรี ย นบ้ า น
สันติสุข โดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละ
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการท�ำ
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วิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านสันติสุข วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ท�ำการวิเคราะห์ปจั จัยส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนของ
โรงเรียนบ้านสันติสุข โดยหา ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบบสอบถามแต่ละข้อ
มีค�ำตอบให้เลือก 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 หมายถึง เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินงานในระดับ
มากที่สุด
4 หมายถึง เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินงานในระดับ
มาก
3 หมายถึง เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินงานในระดับ
ปานกลาง
2 หมายถึง เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินงานในระดับ
น้อย
1 หมายถึง เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินงานในระดับ
น้อยที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 การน�ำเสนอแนวทางการส่งเสริมการท�ำ
วิจัยในเรียนของครูในโรงเรียนบ้านสันติสุข โดยแบบบันทึกการ
ประชุมระดมความคิด ด�ำเนินการประชุมโดย ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและหัวหน้างานวิจัยในโรงเรียน น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) สรุปสาระ
ส�ำคัญ จากนั้นน�ำผลการวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางในการส่ง
เสริมการท�ำวิจัยในเรียนของครูในโรงเรียนบ้านสันติสุขต่อไป
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการส่ ง เสริ ม การท� ำ วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของ
โรงเรียนบ้านสันติสขุ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 ประเด็นที่เห็นว่ามีค่าร้อยละสูงสุด คือโรงเรียน
ก� ำ หนดเป้ า หมายการปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นและมี ก าร
ก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้บคุ ลกรแต่ละคนในการท�ำวิจยั
ในชั้นเรียนจัดให้ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความ
รู้และประสบการณ์ในการท�ำวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนให้ครู
เลือกปัญหาการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนตามความสนใจหรือถนัดและ
จั ด ระบบงานในโรงเรี ย นให้ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติห น้ า ที่ ข องครู
สนับสนุนให้ครูที่ท�ำวิจัยในชั้นเรียนเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
สัมมนา ด้านการท�ำวิจัย ส่วนประเด็นที่มีค่าร้อยละน้อยสุด คือ
ครูมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายในการบริหารงานการท�ำวิจัย
ในชั้นเรียนและโรงเรียนส่งเสริมให้มีครูผู้น�ำด้านการวิจัย เพื่อ
จู ง ใจให้ ค รู ท� ำ วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น จั ด สภาพแวดล้ อ มที่ ส ่ ง เสริ ม
การท�ำวิจัยในชั้นเรียน เช่น จัดให้มีห้อง หรือมุมส�ำหรับศึกษา

ค้นคว้างานวิจัย เป็นต้น ให้ความส�ำคัญต่องานวิจัยในชั้นเรียน
ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบ
2. การศึกษาปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการท�ำวิจัยในชั้น
เรียนของโรงเรียนบ้านสันติสขุ อ�ำเภอแม่จนั ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3โดยใช้แบบสอบถามปัจจัย
ส�ำคัญที่มีผลต่อการท�ำวิจัยในชั้นเรียน กับผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะครูโรงเรียนบ้านสันติสุข ตามทฤษฎีปัจจัยคู่ของ Herzberg ด้านปัจจัยจูงใจ
ด้านสภาพการท�ำงานโดยภาพรวมเป็นระดับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการด�ำเนินงานในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ
อยูใ่ นระดับมากและมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ เครือ่ งมือวิเคราะห์ขอ้ มูล
เช่น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส�ำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ไว้คอยบริการอย่างเพียงพอ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับปฏิบัติปานกลางและมีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ การจัดแหล่ง
ศึกษาค้นคว้า เช่น ห้องสมุด ให้ความสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยภาพรวมเป็น
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานในระดับมาก และมีค่า
เฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูให้
ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินการจัดท�ำวิจัยในชั้นเรียนอยู่เสมอ ส่วน
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปฏิบัติปานกลางและมีค่าเฉลี่ยต�่ำ
สุด คือ ความสะดวกในการขอข้อมูลเกีย่ วกับงานวิจยั ในชัน้ เรียน
จากหน่วยงานอื่น
ด้านนโยบายบริหารขององค์กร โดยภาพรวมเป็นระดับ
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินงานในระดับมาก และมีคา่ เฉลีย่ การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนติดตาม
ดูแลการท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครูให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
แผนการปฏิบตั กิ าร ส่วนประเด็นทีม่ คี า่ เฉลีย่ ในระดับปฏิบตั มิ าก
และมีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้
ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ ทั้งในและ
นอกเวลาราชการ
ด้านความรูค้ วามสามารถของผูบ้ ริหารโดยตรง โดยภาพ
รวมเป็นระดับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินงานในระดับมาก และ
มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้
บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถด้านการ
ท�ำวิจัยในชั้นเรียน เป็นครูพี่เลี้ยงในการท�ำวิจัย ในชั้นเรียน ส่วน
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปฏิบัติปานกลางและมีค่าเฉลี่ยต�่ำ
สุด คือ ผูบ้ ริหารโรงเรียนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการ
จัดหา เอกสาร ต�ำรา และงานวิจยั ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ครูผทู้ ำ� วิจยั
ในชั้นเรียน
ด้านค่าตอบแทนหรือเงินเดือนขัน้ พืน้ ฐาน โดยภาพรวม
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แนวทางการส่งเสริมครูด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนบ้านสันติสุข อ�ำเภอแม่จัน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3

เป็นระดับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินงานในระดับมาก และมีคา่
เฉลีย่ การปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมากและมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ผูบ้ ริหาร
โรงเรียนให้การยกย่อง ชมเชยแก่ครูผู้ท�ำวิจัยในชั้นเรียน ต่อที่
ประชุมในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ในระดับปฏิบัติปานกลางและมีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ โรงเรียน
พิจารณาความดีความชอบแก่ครูที่ท�ำวิจัยในชั้นเรียน
3. แนวทางการส่งเสริมการท�ำวิจัยในเรียนของครูใน
โรงเรียนบ้านสันติสขุ อ�ำเภอแม่จนั ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยแบบบันทึกการประชุมระดม
ความคิด ด�ำเนินการประชุมโดย ผู้บริหารสถานศึกษาและ
หัวหน้างานวิจัยในโรงเรียน สรุปได้ดังนี้
ด้านนโยบาย เน้นจัดท�ำนโยบาย งบประมาณและ
แผนการปฏิบัติงานโครงการท�ำวิจัยให้เป็นรูปธรรม มีเกณฑ์ใน
การใช้การวิจัยในเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการ
สอนอย่างน้อย 2-3 เรื่อง ต่อปีการศึกษา
ด้านการพัฒนาครู จัดให้มกี ารอบรมครูผสู้ อนให้มคี วาม
รูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งของการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ
วิทยากร ครูต้นแบบ ด้านการวิจัยในเรียนมาให้ความรู้แก่ครู
ท�ำการนิเทศ ติดตามเป็นระยะ เพื่อรับทราบปัญหาข้อบกพร่อง
จุดเด่น จุดด้อยและช่วยแก้ไขให้แก่ผู้วิจัย
ด้านขวัญและก�ำลังใจ จัดห้องหรือมุมพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม การวิจยั เพือ่ การศึกษา จัดหาคอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอเน็ตความเร็วสูง ไว้รองรับความต้องการในการสืบค้นข้อมูล
และจัดท�ำเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ โน้มน้าวบุคลากรในโรงเรียน
ให้มองการวิจยั เป็นเรือ่ งทีง่ า่ ย ยกย่อง ชมเชย หรือมอบเกียรติบตั ร
จัดประกวด Best Practice จัดกิจกรรมให้ขวัญและก�ำลังใจครูผู้
มีผลงานวิจยั ชัน้ เรียน สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูนำ� ผลงานทีโ่ ดด
เด่นภายในโรงเรียนไปประกวดในระดับกลุ่มพัฒนาการศึกษา
ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือระดับประเทศ สนับสนุนให้ครูนำ�
ผลงานไปประกวดเพือ่ รับรางวัล เช่น รางวันหนึง่ แสนครูดี ครูสอน
ดี หรือคุรสุ ดุดี หรือการขอวิทยฐานะทีส่ งู ขึน้
การอภิปรายผล
1. สภาพการส่ ง เสริ ม การท� ำ วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของ
โรงเรียนบ้านสันติสขุ อ�ำเภอแม่จนั ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โรงเรียนก�ำหนดเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนและมีการก�ำหนดหน้าที่ความรับผิด
ชอบให้บุคลากรแต่ละคนในการท�ำวิจัยในชั้นเรียน อาจเป็น
เพราะมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์จากการประเมินภายในและ
ภายนอกเกี่ยวกับมาตรฐานการท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครู จึงมี
การก� ำ หนดจ� ำ นวนเรื่ อ งในการท� ำ วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นแก่ ค รู
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สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปราโมทย์ วีรวรรณ (2549:
บทคัดย่อ) คือ โรงเรียนควรแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการ
วิจยั ในเรียนแก่ครู เพือ่ ให้คำ� ปรึกษาแก่ครูในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพนักเรียน
2. เหตุ แ ละปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ ทางการพั ฒ นา
บุคลากรด้านการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนของโรงเรียนบ้านสันติสขุ โดย
ทฤษฎีปัจจัยคู่ของ Herzberg
ปัจจัยจูงใจ ด้านสภาพการท�ำงาน ผู้บริหารควรมีนโย
บายเพื่อสนับสนุนการท�ำวิจัยในชั้นเรียน จัดหาอุปกรณ์สิ่ง
อ�ำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม มีการรวบรวมสารสนเทศ
การวิจัยด้านการพัฒนา สนับสนุนการจัดหาต�ำรา เอกสาร งาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติที่ก�ำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม
สนับสนุนให้ผสู้ อนสามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสือ่
การเรียนและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียน
รู้มีความรอบรู้และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546 : 10)
ปัจจัยจูงใจ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ควร
สนับสนุนการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ความรูแ้ ละประสบการณ์
การมอบหมายความรับผิดชอบในโครงการ การเผยแพร่ผลงาน
แม้กระทัง่ การมอบหมายให้ครูทมี่ ผี ลงานการท�ำวิจยั ชัน้ เรียนเป็น
ครูพี่เลี้ยงให้ครูที่ต้องการท�ำวิจัยในเรียน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2543) ได้กล่าวถึงข้อจ�ำกัดของการวิจยั
ในชั้นเรียนว่า การวิจัยในชั้นเรียนนั้นไม่ควรท�ำวิจัยคนเดียว แต่
ควรแสวงหาความร่วมมือจากคณะครูในโรงเรียน ผู้บริหาร เจ้า
หน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน หรือเป็นการวิจัยทั้ง
โรงเรียน
ปัจจัยจูงใจ ด้านนโยบายบริหารขององค์กร โดยภาพ
รวมเป็นระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานในระดับมาก
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารควรให้การแนะน�ำ ช่วยเหลือครู จัด
ระบบงานในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการนิเทศ คอยก�ำกับดูแลให้
ความช่วยเหลือครูให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ
ซึ่งสอดคล้องกับ นารีรัตน์ ตั้งสกุล (2542: 3) กล่าวว่า การนิเทศ
ภายในของผูบ้ ริหารเป็นการช่วยให้บคุ ลากรมีความรูค้ วามเข้าใจ
และบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ปัจจัยจูงใจ ด้านความรู้ความสามารถของผู้บริหาร
โดยตรง โดยภาพรวมเป็นระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
ในระดับมาก สอดคล้องกับ วัลภา ภูริปัญญา (2546: 109) ได้
ศึกษาการท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครูและกระบวนการบริหาร
ของผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมการท�ำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนวัดจัน
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ทร์ประดิษฐารามสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า บทบาทของผู้
บริหารต่อการส่งเสริมการท�ำวิจัยในชั้นเรียน การใช้แรงจูงใจ
ของผู้บริหาร มีผลส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ปัจจัยจูงใจ ด้านค่าตอบแทนหรือเงินเดือนขั้นพื้นฐาน
แสดงให้เห็นว่า ควรใช้ผลงานการท�ำวิจัยในชั้นเรียน เป็นส่วน
หนึ่ ง ของการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ การปรั บ เปลี่ ย น
ต�ำแหน่งทีส่ งู ขึน้ การเลือ่ นวิทยะฐานะ การเป็นผูน้ ำ� ทางวิชาการ
ให้กับครูที่ท�ำวิจัยในชั้นเรียนและน�ำไปปรับปรุงในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองและเพื่อนร่วมงาน
3. แนวทางการส่งเสริมการท�ำวิจัยในเรียนของครูใน
โรงเรียนบ้านสันติสุข ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงรายเขต 3
ด้านนโยบาย ครูที่ท�ำวิจัยในชั้นเรียนส่วนใหญ่ มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการท�ำ
วิจัยในชั้นเรียน ด้านการก�ำหนดนโยบายและวางแผน ได้แก่ มี
การประชุ ม ชี้ แ จงครู ใ นเรื่ อ งการท� ำ วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น มี ก าร
สนับสนุนการท�ำเอกสารและแบบสอบถามต่างๆ อย่างเต็มที่ มี
การก�ำหนดให้ครูทุกคนท�ำวิจัยในชั้นเรียน มีการให้ครูแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมปรึกษาหารือถึงปัญหาและการ
วางแผนการท�ำวิจัยในชั้นเรียนร่วมกัน มีการสนับสนุนให้ครู
รวบรวมงานวิจยั ตามกลุม่ สาระการเรียนรูเ้ ดียวกันและต่างสาระ
การเรียนรู้และความหลากหลายในงานวิจัยในชั้นเรียน
ด้ า นการพั ฒ นาครู การนิ เ ทศภายในช่ ว ยท� ำ ให้ ค รู
สามารถท�ำวิจัยในชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น สนับสนุนครูผู้ท�ำวิจัยใน
ชัน้ เรียนเป็นผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านวิจยั เพือ่ ปรับปรุง
การเรียนการสอน จัดประกวดผลงาน นิทรรศการ วิจัยในชั้น
เรียนประจ�ำปี ท�ำให้กลุ่มเป้าหมายมีเจตคติที่ดีต่อการท�ำวิจัย
ในชั้นเรียน
ด้านขวัญและก�ำลังใจ ผลการวิจัยในชั้นเรียน สามารถ
น� ำ ไปใช้ เ ป็ น ผลงานทางวิ ช าการ เพื่ อ เลื่ อ นระดั บ หรื อ ปรั บ
ต� ำ แหน่ ง ได้ สู ง ขึ้ น ตามเกณฑ์ ข องส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยการจัด
ท�ำรายงานการวิจัยให้มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
ครู บุคลากรทางการศึกษา และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เช่น
เดียวกับ ศิริพร สลีวงศ์ (2548: 22) การวิจัยในเรียนช่วยพัฒนา
ครูโดยใช้ผลงานวิจัยไปเป็นผลงานทางวิชากรประกอบการ
เลื่อนต�ำแหน่งให้สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะส�ำหรับครู
ครูควรแสวงหาความรู้เพิ่มเติมโดยศึกษาจากต�ำรา
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รายงานปัญหาเป็นระยะให้แก่ผู้
บริหาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียน
ให้ ค รู ที่ มี ผ ลงานการท� ำ วิ จั ย ชั้ น เรี ย นเป็ น ครู พี่ เ ลี้ ย งให้ ค รู ที่
ต้องการท�ำวิจัยในเรียน สร้างองค์กรให้มีความร่วมมือเกิดขึ้น
จากคณะครูในโรงเรียน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน หรือเป็นการวิจัยทั้งโรงเรียน ร่วมกันนิเทศ มีแบบ
ตรวจสอบรายการปฏิบตั เิ กีย่ วกับงานวิจยั น�ำผลงานไปประกวด
เพื่อรับรางวัลหรือการขอวิทยฐานะที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับโรงเรียน
1. โรงเรียนควรมีนโยบายเพื่อสนับสนุนการท�ำวิจัยใน
ชั้นเรียน จัดหาอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม
มีการรวบรวมสารสนเทศการวิจยั ด้านการพัฒนา สนับสนุนการ
จัดหาต�ำรา เอกสาร
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรแสดงออกให้เห็นถึงการ
ยกย่ อ งชมเชย การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ ให้การแนะน�ำ ช่วยเหลือครู มีส่วนร่วมในการ
นิเทศ คอยก�ำกับดูแลให้ความช่วยเหลือครูให้เป็นไปตามเป้า
หมายของแผนปฏิบัติการ ใช้แรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียน จัดครูเข้ารับการอบรมด้านการวิจัย และพิจารณา
ความดีความชอบแก่ครูที่ท�ำวิจัยในชั้นเรียน ยกย่องชมเชยทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร
3. ใช้ผลงานการท�ำวิจัยในชั้นเรียน เป็นส่วนหนึ่งของ
การพิจารณาความดีความชอบ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับเขตพื้นที่การศึกษา
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีนโยบายเพือ่ สนับสนุนการท�ำวิจยั
ในชั้นเรียน โดยจัดให้มีการประชุมชี้แจงให้ครูและผู้บริหาร
ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และความส�ำคัญของการท�ำวิจยั
ในชั้นเรียน จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ยกย่อง
ชมเชยครู แ ละโรงเรี ย นที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านดี เ ลิ ศ แต่ ง ตั้ ง
โรงเรียนต้นแบบด้านการวิจัยในชั้นเรียนให้ศึกษาดูงาน
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชนเผ่า
2. ควรศึกษาท�ำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นกลุ ่ ม เก่ ง -อ่ อ น
ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
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