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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 2)  ศึกษาการส่งเสริม
การวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา  3)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับ การส่งเสริมการวิจัยใน
ช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  จ านวน 
322 คน  โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามคุณลักษณะผู้น า เท่ากับ 0.92 ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการส่งเสริม
การวิจัยในช้ันเรียน เท่ากับ  0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า  1) ครูมีความคิดเห็นว่าคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับดี  เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และด้านสติปัญญา 2) ครูมีความคิดเห็นว่าการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ภาพรวม อยู่ในระดับดี  เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจัยในช้ัน
เรียน  ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผูท้ าวิจัยในช้ันเรียน  ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานของ
ครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน  และด้านการให้การยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน และ 3) คุณลักษณะผู้น ากับการส่งเสริม
การวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับค่อนข้างต่ า (r = .378) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยตัวแปรทั้งสองมีความผันแปรร่วมกันประมาณร้อยละ 14 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะผู้น า, การส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน 
 

Abstract 
 The purposes of this research are: 1) to study the leader traits of school administrators; 2) 
to study the classroom research promotion of school administrators; and 3) to study the relationship 
between the leadership and the classroom research promotion of school administrators under 
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Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2. The sample is selected from 322 
teachers by stratified sampling. The research instrument used is a five-rating scale questionnaire, the 
leader traits of school administrators questionnaire with the reliability at 0.92 and the classroom 
research promotion of school administrators questionnaire with the reliability at 0.89.  The statistical 
tools used for data analysis are mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient. 
The results indicates that:  1) as a whole, the leader traits of school administrators according to the 
teachers is at a high level by ranking from the highest to the lowest as follows: personality, 
competence, and intelligence; 2) as a whole, the classroom research promotion of school 
administrators according to the teachers is at a high level by ranking from the highest to the lowest 
as follows: promotion f of classroom research achievement, responsibility of researchers, promotion 
for career path of researchers, and prestige of researchers; and 3) the leader traits and classroom 
research promotion of school administrators according to the teachers under Phranakhon Si 
Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2 have positive relation at  a significantly low level 
(r = .378) of .05.  The two variables have variation about 14 percent.         
Keywords: leadership characteristics, investigate the classroom research promotion 

 
1. บทน า 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 
2561) จ าเป็นต้องมีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ จึงจะน าโรงเรียนบรรลุความส าเร็จ
ตามภารกิจและบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน ตามสภาพที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วิทยาการ และเทคโนโลยี ผู้บริหารเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ส าคัญที่สุด ที่ท าให้ภาระงานของสถานศึกษาด าเนินไป
ด้วยดี บุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 พุทธศักราช 
2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3) พุทธศักราช  
2553 มาตรา 38 [1] บทบาทในการเป็นผู้น าทาง
การศึกษา ต้องอาศัยผู้มีความรู้ มีความสามารถในการจัด
ประสานประโยชน์กับทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ของผู้เรียน
เป็นส าคัญผู้บริหารที่มีคุณลักษณะดังกล่าวจะสามารถท า
ให้การศึกษาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้ 
     การวิจัยในช้ันเรียนเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพราะการวิจัยในช้ันเรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยหวังผลเพื่อน าผลการ
ส่งเสริมการวิจัยไปพัฒนาขั้นตอนการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2553 ได้ระบุ
ไว้ชัดเจนในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24  

(ข้อ 5) [2] ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ 
     สภาพปัญหาเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนจากการ
นิเทศติดตาม การท าวิจัยในช้ันเรียน พบว่า ครูท าวิจัย
น้อยมาก จากสภาพปัญหาที่พบครูไม่รู้จะท าวิจัยเรื่อง
อะไรและการท าวิจัยนั้นยากเกินไปส าหรับครู  ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ด าริ  งิมสันเทียะ [3] และยัง
พบว่าคุณลักษณะผู้น าในปัจจุบัน ผู้บริหารประสบปัญหา
การด าเนินงานในสถานศึกษา เพราะการบริหาร คน และ
การอยู่ร่วมกันในที่ท างานกับบุคคลอื่นย่อมเลี่ยงที่จะไม่
เผชิญหน้ากับความขัดแย้งในเรื่องของคน หากผู้บริหารไม่
สามารถบริหารจัดการได้ย่อมเกิดปัญหาและอุปสรรคใน
การท างานจะส่งผลให้การท างานขาดประสิทธิภาพ 
ฉะนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งทักษะและคุณลักษณะผู้น า เพราะมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในการบริหาร  
      ผู้วิจัยจึ งมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับการส่งเสริมการวิจัยในช้ัน
เรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 เพื่อจะ
น าไปเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมการวิจัยใน
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ช้ันเรียน ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2 .1  เพื่ อศึ กษาคุณลักษณะผู้ น าของผู้ บริ หาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 2.2 เพื่อศึกษาการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2    
 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น า
กับการส่ ง เสริ มการวิ จัย ใน ช้ันเรี ยนของผู้ บริ หาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 คุณลักษณะผู้น า ด้านบุคลิกภาพ ด้านสติปัญญา ด้าน
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บรหิารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในทางบวก 
 
4. ความส าคัญของการวิจัย 
 คุณลักษณะผู้น ามีความส าคัญต่อความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการวิจัย
ในช้ันเรียนเป็นสิ่งส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนถ้าผู้บริหารมีคุณลักษณะผู้น าย่อมมีการ
ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน การรู้ว่าคุณลักษณะของผู้น ามี
ความสัมพันธ์กับการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนจะได้มีแนว
ทางการปฏิบัติงานการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ให้มีคุณลักษณะผู้น าและการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน
ให้กับครูให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
ต่อไป 
 
5. ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 
จ านวน 1,631 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 322 คน ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane) 
ในระดับความเช่ือมั่น 95 %  α .05 และท าการสุ่มแบบ
แบ่งช้ัน   
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย   
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้น ากับการส่งเสริม
การวิจัย ใน ช้ันเรี ยนของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน  คือ 
     ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ  วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน จ านวน 4 ข้อ 
     ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น า 
ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้าน
สติปัญญา และด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน 
จ านวน 26 ข้อ ได้ค่าความเช่ือมั่นในส่วนของคุณลักษณะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเท่ากับ 0.92 
     ตอนที่ 3 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
วิจัยในช้ันเรียน ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการ
ส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน ด้าน
การมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน ด้านการ
ให้การยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน และด้านการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานของครู
ผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน จ านวน 25 ข้อ ได้ค่าความเช่ือมั่นใน
ส่วนของการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาเท่ากับ 0.89  
 
7. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     7.1 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของ
คุณลักษณะผู้น า จ านวน 26 ข้อ และการส่งเสริมการท า
วิจัยในช้ันเรียน จ านวน 25 ข้อ น าแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม
ของข้อค าถามแล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน า 
 7.2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 
ท่าน โดยก าหนดคุณสมบัติดังนี้ มีวุฒิการศึกษา ระดับ
ปริญญาเอก เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โดย



60                                                                                         วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2560         
 

พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อความกับแนวคิด
ทฤษฎี ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ 0.60 - 1.00 
 7.3 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ 
(Try out) กับครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพ
เครื่องมือ น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 
8. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิ จั ย น า ห นั ง สื อ ข อ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์ ต อ บ
แบบสอบถาม ถึงผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในสถานศึกษา 
จ านวน 322 คนโดยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
ระหว่างวันที่15-30 มกราคม 2560 และขอรับ
แบบสอบถามคืนได้แบบสอบถามคืนมาจ านวน 322 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจ
ความสมบูรณ์แล้วด าเนินการลงรหัส (Coding) เพื่อ
เตรียมส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  
9. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     9.1 วิเคราะห์คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( )   
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 9.2 วิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน
โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 9.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น า
กับการส่ ง เสริ มการวิ จัย ใน ช้ันเรี ยนของผู้ บริ หาร
สถานศึกษาโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน 
 
10. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
 10.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 10.2 สถิติในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม หาค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Coefficient Alpha)  
 10.3 สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สั น  (Pearson’s 
product moment correlations coefficient) ทั้งนี้
ทดสอบสมมติฐานที่นัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
 
11. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 11.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีรายละเอียด 
ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย  (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ของคุณลักษณะผู้น าผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูในสถานศึกษาในภาพรวม 

คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ( ) (S.D.) ระดับความเห็น 
    
1. ด้านบุคลิกภาพ 4.41 0.44 มาก 
2. ด้านสติปญัญา 4.30 0.39 มาก 
3. ด้านความสามารถในการปฏิบตัิงาน                                                4.36 0.38 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.36 0.32 มาก 
    

จากตารางที่  1 พบว่าคุณลักษณะผู้น าผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้าน
อยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 

คือ ด้านบุคลิกภาพ( = 4.41) ด้านความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน( = 4.36) และด้านสติปัญญา ( = 4.30)    
     11.2 ผลการศึกษาการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรยีนของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศกึษาในภาพรวม 

การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ( ) S.D. ระดับความเห็น 
    
1.  ด้านการส่งเสริมใหเ้กิดความส าเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน 4.11 0.41  มาก 
2.  ด้านการมีความรับผดิชอบต่อครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน 4.10 0.39   มาก 
3.  ด้านการให้การยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรยีน 4.06 0.41 มาก 
4.  ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
    ของครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน 

4.10 0.46 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.09 0.29 มาก 
    

จากตารางที่ 2  พบว่า การส่งเสริมวิจัยในช้ันเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( = 4.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 
ด้านการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจัยในช้ัน
เรียน ( = 4.11) ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ท าวิจัย
ในช้ันเรียน ( = 4.10) ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่การงานของครูผู้ท าวิจัย 

ในช้ันเรียน ( = 4.10) และด้านการให้การยอมรับนับถือ
ครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน ( = 4.06) 
     11.3  ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่ า ง
คุณลักษณะผู้น ากับการสง่เสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีรายละเอียด 
ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
 

ตารางที่ 3  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (r) ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมรายด้าน 

คุณลักษณะผู้น า 

การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
1.ด้านการส่งเสริม
ให้เกิดความส าเร็จ
ของงานวิจัยในชั้น
เรียน 

2.ด้านการมีความ
รับผิดชอบต่อครู
ผู้ท าวิจยัในชั้น
เรียน 

3.ด้านการให้การ
ยอมรับนับถือครู
ผู้ท าวิจยัในชั้นเรียน 

4.ด้านการส่งเสริม
ความก้าวหนา้ใน
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน
ของครูผู้ท าวิจัยใน 
ชั้นเรียน 

รวม 

1.  ด้านบุคลิกภาพ .222* .121* .151* .200* .244* 
2.  ด้านสติปัญญา .294* .147* .178* .223* .296* 
3.  ด้านความสามารถ 
     ในการปฏิบัติงาน 

.364* .264* .125* .258* .354* 

รวม .371* .224* .194* .289* .378* 
จากตารางที่ 3 พบว่า คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

12.สรุปผลการวิจัย 
 12.1 ครูมีความคิดเห็นว่าคุณลักษณะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียง 
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้าน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และด้านสติปัญญา 



62                                                                                         วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2560         
 

 12.2 ครูมีความคิดเห็นว่าการส่งเสริมการท าวิจัยใน
ช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
ส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน ด้าน
การมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน ด้านการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานของครู
ผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน และด้านการให้การยอมรับนับถือครู
ผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน   
     12.3 คุณลักษณะผู้น ากับการส่งเสริมการท าวิจัยใน
ช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวกใน 
ระดับค่อนข้างต่ า (r = .378) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 โดยที่คุณลักษณะผู้น าสามารถอธิบาย
แปรปรวนของการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนได้ร้อยละ 14 
 
13. อภิปรายผล 
 13.1 จากผลการวิจัยพบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า
คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยู่
ในระดับดี เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้าน
บุคลิกภาพ ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน และด้าน
สติปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร  จงสม
จิตต์ [4] ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารที่สัมพันธ์
กับการจัดการความรู้ของถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  คุณลักษณะผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ คุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับงาน คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ และคุณลักษณะทาง
สติปัญญา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ 
มะเจียกจร [5] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
องค์กรของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
ภาพรวมรายข้อ และรายด้าน การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับการปฏิบัติดังนี้ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้าน
การสื่อสารและเป็นนักฟังที่ดี ด้านการปฏิบัติงานให้เกิด
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้านการใช้หลักการบริหาร

ความเสี่ยง ด้านการมีความเช่ือว่า องค์กรเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ที่ส าคัญหรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และคุณลักษณะที่เอื้อโดยเฉพาะ คือ             มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง มีความสามารถในการปรับตัว มีมนุษย
สัมพันธ์ มีการเข้าใจและยอมรับผู้อื่น นิสัยและความ
ประพฤติดี รวมทั้งความมีบุคลิกภาพที่โดดเด่น วางตนได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
เสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นผู้ที่มีความเฉลียวลาด มี
วิ สั ย ทั ศ น์  บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ภ า ร กิ จ ที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 [2] 
ก าหนดไว้ท้ัง 4 งาน  
     13.2 จากผลการวิจัยพบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าการ
ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจัย
ในช้ันเรียน ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ท าวิจัยใน
ช้ันเรียน ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่
การงานของครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน และด้านการให้การ
ยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมควร  เหล่าประเสริฐ [6] ได้ศึกษา
บทบาทของผู้บริหารด้านการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาท
ต่อการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนในโรงเรียน โดยรวมทุก
ด้าน และในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับการ
ปฏิบัติจากมากไปน้อย ดังน้ี คือ การให้การยอมรับนับถือ
ครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียนการให้ความส าคัญกับการวิจัยใน
ช้ันเรียน การส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การ
งานของผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน การมีความรับผิดชอบต่อครู
ผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน การส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของ
งานวิจัยในโรงเรียน  
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรี อยุ ธยา  เขต  2 ได้ ต ระหนักและ เห็ น
ความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียนว่ามีผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ
ของผู้ เ รี ยน  และส่ ง เสริ ม ให้ ครู ผู้ สอนใ ช้วิ จั ย เป็ น
กระบวนการหลักในการพัฒนาการเรียนรู้ให้มีความ
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เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา สอดคล้อง
กับ การปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2553 [2] การปฏิรูปการศึกษาเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เต็มตามศักยภาพ 
     13.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะผู้น ากับการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  มีความสัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับค่อนข้างต่ า (r = .378) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย และ
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุชาติ  จิตรพริ้ง [7] ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการส่งเสริมการท าวิจัยใน
ช้ั น เ รี ย น ของผู้ บ ริ ห า รกั บประสิ ท ธิ ผ ล โ ร ง เ รี ย น
ประถมศึกษา กลุ่มต าบลโคกปี่ฆ้อง อ าเภอเมือง จังหวัด
สระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
บทบาทการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหาร
กับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มต าบลโคกปี่
ฆ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า 
บทบาทการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหาร
กับประสิทธิผลโรงเรี ยนประถมศึกษา โดย รวมมี
ความสัมพันธ์กันทางบวก มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีการจัดอมรม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอยู่เป็นประจ าเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดีมีไหวพรบิแก้ปัญญาต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงาน มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพนอกจากนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรี อยุ ธยา  เขต  2 ยั ง เห็ น
ความส าคัญของการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของ
ครูผู้สอนมีการด าเนินงานส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย
ตามล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน ให้ครูน าการวิจัยไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยสามารถน าความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธี วิจัย  เจตคติที่ ดีต่อการวิจัยและทักษะ
กระบวนการในการจัดท าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
หรือแก้ไขปรับปรุงคุณภาพทั้งในด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านคุณภาพผู้เรียนดังนั้นถ้า
ผู้บริหารมีคุณลักษณะผู้น าที่ดีมีความสามารถในการ
ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน ย่อมท าให้การบริหารงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
 
14.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 14.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สามารถน าผลการวิจัยไปใช้
อบรมและพัฒนาคุณลั กษณะผู้ น า ของผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาใน ด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และด้านสติปัญญา เพื่อให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 14.2 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าไปใช้ก าหนด
แนวทางในการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของ
ครูผู้สอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงข้ึน 
 
15.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 15.1 ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่มีความสัมพันธ์กับการท า
วิจัยของครูในสถานศึกษาได้แก่ การให้ค าปรึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 15.2 ควรศึกษาสิ่งที่ครูต้องการให้ผู้บริหารส่งเสริม
การท าวิจัยในช้ันเรียน 
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