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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  และ 2) เสนอแนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา
ในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 110 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยวิธีการจับสลาก  และ ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .99 และ
แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัย พบว่า 
1) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีจ านวน 4 ด้าน รวม 20 รายการปฏิบัติ ประกอบด้วย ด้าน
การเป็นผู้น า จ านวน 5 รายการปฏิบัติ ด้านการส่งเสริมสนับสนุน และบริหารจัดการ จ านวน 6 รายการปฏิบัติ ด้านการ
พัฒนานักวิจัย จ านวน 3 รายการปฏิบัติ ด้านการจูงใจ สร้างขวัญ และก าลังใจ จ านวน 6 รายการปฏิบัติ โดยทุกด้านมี
รายการปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 1) หน่วยงานต้นสังกัดต้องสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของ
การวิจัยในช้ันเรียน 2) สถานศึกษาต้องสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการวิจัยในช้ัน
เรียน และ 3) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างความตระหนักในตนเองถึงความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน 
ค าส าคัญ: การวิจัยในช้ันเรียน, บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา, ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this research were : 1) to study the school administrators’ roles for 
promoting classroom research under Angthong Primary Educational Service Area, and 2) to propose 
the approach for enhancing the school administrators’ roles for promoting classroom research under 
Angthong Primary Educationals Ervice Area. The samples included 110 administrators, obtained by 
using simple random sampling via drawing, and  5 experts. The research instruments were five-scale 
questionnaire with the reliability of .96 and semi-structured interview.  The data were statistically 
analyzed for mean, standard deviation and content analysis.  The results indicated that : 1) in 
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overall, the school administrators’ roles for promoting classroom research under Angthong Primary 
Educational Service Area was at high level; 2) the approach for enhancing the school administrators’ 
roles for promoting classroom research under the Office of Angthong Primary Educational Service 
Area contained 4 aspects with total 20 lists of practice, including 5 lists of leader roles, 6 lists of 
promotion and management, 3 lists of researchers’ development, and 6 lists of attracting motivation 
and encouragement. All of these aspects were required to have important lists of practice, including  
1) the original governmental agencies should increase the  awareness of the educational 
administrators regarding the importance of classroom research, 2) the schools should also increase 
the awareness of the educational administrators regarding the importance of classroom research, and 
3) the educational administrators themselves should have self-awareness in the importance of 
classroom research. 
Keywords: Administrators’ Roles, Classroom Research, Primary Educational Service  Area. 
 
1. ค าน า 
     การวิจัยในช้ันเรียนเป็นการวิจัยโดยครูเป็นผู้คิดค้น
นวัตกรรมและวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น การวิจัยในช้ันเรียนเป็นการวิจัย
ประเภทเดียวกับการวิจัยปฏิบัติการ (Action research) 
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory research) การ
สืบค้นแบบร่วมมือ  (Collaborative inquiry)  การวิจัย
ปฏิบัติการในบริบท (Contextural action research) มี
ขั้ นตอนการท าวิ จั ย โดยการ ใ ช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้จากข้อเท็จจริงอย่าง
เป็นระบบ มีแบบแผน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขหรือ
สะท้อนกลับ การท าวิจัยในช้ันเรียนต้องท าควบคู่ไปกับ
การเรียนการสอนก าลังด าเนินการอยู่ ครูและนักเรียนจะ
เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน การวิจัยในช้ันเรียนจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน ไม่ใช้เวลาในการด าเนินการวิจัย
นานเกินไป มีขนาดเล็กมีขอบเขต และกระบวนการที่
แคบเฉพาะเจาะจง มีความยืดหยุ่นไม่เคร่งครัดกับ
ระเบียบวิธีวิจัยมากนัก สามารถท าอย่างไม่เป็นทางการ ท่ี
เรียกว่าวิจัยหน้าเดียว หรือท าอย่างเป็นทางการครบ 5 
บท เหมือนวิจัยทั่วไป การท าวิจัยอาจท าการวิจัยกับ
นักเรียนคนเดียว เป็นกลุ่ม ทั้งห้องเรียน หรือหลายห้องก็
ได้  ผลการวิจัยในช้ันเรียนสามารถน ามาใช้ได้ทันที 
โดยทั่วไป การท าวิจัยในช้ันเรียนไม่มีการจัดแบ่งประเภท
การท าวิจัยว่าจัดอยู่ในประเภทใดตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
จุดประสงค์ของนักวิจัยว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสิน และผลที่จะได้รับจากการวิจัยนั้นๆ แต่การวิจัยทุก
ประเภทมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เพื่อแก้ปัญหา และ

พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนเช่ือถือได้ โดย
ครูเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญหา และ
พัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และศักยภาพ
ของนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีหลักการ
และมีเหตุผลด้วยตนเอง ซึ่งน าไปสู่ความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เก่ง ดี และมีสุข 
     จึงกล่าวได้ว่าการท าวิจัยในช้ันเรียน เป็นปัจจัยส าคัญ
ที่ท าให้นักเรียน และครู เกิดการเรียนรู้  และมีการ
พัฒนาการเรียนการสอนดียิ่งขึ้น มีประโยชน์ต่อผู้เรียน 
ผู้สอน สถานศึกษา และสังคม โดยผู้เรียนจะเกิดความรู้ 
ความเข้าใจในบทเรียน มีการพัฒนาการเรียนรู้  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และไม่มี
ปัญหาการเรียนอีกต่อไป ด้านผู้สอน เกิดความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน และสามารถน า
ผลการวิจัยในช้ันเรียนมาปรับปรุงหลักสูตร ในวงการ
ศึกษา ครูสามารถน าข้อมูลจากผลการวิจัยในช้ันเรียนมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงการศึกษา ให้มีการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการทีเกิดขึ้นจากประสบการณ์อันมีคุณค่าของครู
อย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และน าไปสู่การพัฒนาประเทศที่ดีต่อไป ด้านสถานศึกษา
จะน าผลการวิจัยในช้ันเรียนของครูไปใช้เป็นแนวทางใน
การตัดสินใจในการวางแผน ก าหนดนโยบายส าหรับการ
พัฒนาสถานศึกษา และแก้ปัญหาได้ตรงจุด ทางด้าน
สังคม การวิจัยจะเป็นการน าไปสู่การพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ นอกจากการเปลี่ยนแปลง หรือสะท้อนผลการ
ท างาน 
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     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
[1] ก าหนดให้มีการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนเป็น
เป้าหมาย ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษาประถมศึ กษาอ่ า งทอง  และ
สถานศึกษาสั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ในจุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ และตามนโยบาย ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จุดเน้นที่ 3 ด้านการ
บริหารจัดการ ในจุดเน้นข้อ 1.2 ก าหนดให้ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองบริหารจัดการอย่าง
มีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มีแนวทางการด าเนินงานคือ 1) ส่งเสริมพัฒนาการบริการ
จัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานที่
ก าหนด 2) ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา  
     จากการสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์ [2] ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เกี่ยวกับการวิจัยใน
ช้ันเรียน พบว่า ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าท่ีเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเพียงแค่ไปส ารวจว่ามี
งานวิจัยท่ีสถานศึกษาเทา่นั้น ไม่ได้จัดเก็บงานวิจัยของ
สถานศึกษา หรือให้สถานศึกษาส่งงานวิจัยในช้ันเรียน
มายังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากงานวิจัยในช้ันเรียนเป็นงานของ
สถานศึกษา งานวิจัยในช้ันเรียนทีส่่งมาส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ส่วนมากเพื่อขอ
เลื่อนวิทยฐานะเท่าน้ัน และปญัหาที่พบเกี่ยวกับการวิจัย
ในช้ันเรียน จากการไปประเมินสถานศึกษา คือ 1) 
สถานศึกษาจะไม่เห็นความส าคัญของการท าวิจัยในช้ัน
เรียน คิดว่างานวิจยัเป็นเรื่องยุ่งยาก หรือไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรยีน 2) สถานศึกษาส่วนมากไม่
ค่อยได้ท างานวิจัยในช้ันเรยีน หรอืท าแต่อาจไม่
ครอบคลมุทุกช้ันเรียน 3) งานวิจัยท่ีได้จะเป็นข้อมูล
บางส่วนตามเจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ต้องการดูเรื่องใดเรื่องหนึ่งในประเด็นที่เจ้าหน้าที่
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องการดูเท่านั้น จาก
เหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลท าให้ผลการประเมินคณุภาพ
การจัดการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทองโดยรวมยังไม่ถึงระดับมาตรฐาน

ระดับสากล ทั้งนี้ สาเหตุของปัญหาอาจมาจากปัจจยั
หลาย ๆ ด้าน เช่น จากตัวผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
     จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัย
ใน ช้ัน เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทองว่าอยู่ในระดับใด เพื่อน าข้อมูลให้
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ใช้
เป็นแนวทาง ในการ เสริ มสร้ า งบทบาทผู้ บริ หาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ใน
กา รส่ ง เ ส ริม การวิจัยในช้ันเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง    
 2.2 เพื่อเสนอแนวทางเสริมสร้าง บทบาทผู้บริหาร 
สถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหาประกอบด้วยเนื้อหา 4 ด้านดังนี้ 
 3.1.1 บทบาทด้านการเป็นผู้น า  
   3.1.2 บทบาทด้านส่งเสรมิสนับสนุน และบริหาร
จัดการ 
 3.1.3 บทบาทด้านการพัฒนานักวิจัย 
 3.1.4 บทบาทด้านการจูงใจ สร้างขวัญและก าลังใจ 
3.2 ประชากร และกลุ่มตัวอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย มี 2 กลุ่ม ดังนี้ 
     3.2.1 ขั้นศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน กลุ่มประชากรได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 152 คน กลุ่มประชากร
ตัวอย่างได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 110 คน 
ได้มาโดยการสุม่ตัวอย่างแบบง่าย 
 3.2.2 ขั้นศึกษาแนวทางเสรมิสร้างบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจยัในช้ันเรียน ผู้ให้ข้อมลู 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มผีลงานดีเด่น ด้านกาบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้การวิจัยในช้ันเรยีน จ านวน 5 คน 
3.3 ตัวแปรที่ศึกษา    
  3.3.1 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริม 
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การวิจัยในช้ันเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
 3.3.2 แนวทางเสรมิสรา้ง บทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริม การวิจยัในช้ันเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบง่เป็น 2 ตอน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหาร  
สถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) ที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.99 จ านวน 
42 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นผู้น า 
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการการท าวิจัย
ในช้ันเรียน ด้านการพัฒนานักวิจัยในช้ันเรียน ด้านการจูง
ใจ สร้างขวัญ และก าลังใจ  
 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ (Interview) แนวทาง
เสริมสร้างบทบาทสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ัน
เรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดปลายเปิด โดย
ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่ารายการอื่น 
จ านวน 3 รายการในแต่ละด้าน โดยการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญเพื่อหาแนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหาร 
สถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองผู้วิจัย
น าผลที่ได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ
โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 4.2.2 วิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ และสรุป
เป็นแนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
 
5. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ทั้ง 2  
ขั้นตอนดังกล่าว  สรุปได้ว่า 
     5.1 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริม 
การวิจัยในช้ันเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัย
ใน ช้ัน เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ได้แก่ ด้านด้าน
การจูงใจ สร้างขวัญ และก าลังใจ ด้านการเป็นผู้น า ด้าน
การส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการ ส่วนรายการที่มี
ค่าต่ า คือ ด้านการพัฒนานักวิจัย 
     5.2 แนวทางเสริมสร้าง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สรุปได้ดังนี้ 
      5.2.1 ด้านการเป็นผู้น า ในการประสานงานกับ 
สถานศึกษาอ่ืน หรือองค์กรต่างๆเพื่อสร้างระบบเครือข่าย
การท าวิจัยในช้ันเรียน การแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท าวิจัยในช้ัน
เรียน การเป็นผู้น าในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
การท าวิจั ยในช้ันเรียนของครูทุกระดับ ช้ันเรี ยนมี
แนวทาง/วิธีการเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา  
จ านวน 5 รายการดังนี ้
           5.2.1.1 หน่วยงานต้นสังกัด ต้องสร้างความ
ตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการ
วิจัยในช้ันเรียน ความส าคัญของการสร้างระบบเครือข่าย
การท าวิจัยในช้ันเรียน 
           5.2.1.2 สถานศึกษา และกลุ่มสถานศึกษา 
ต้องสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็น
ความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียนความส าคัญของการ
สร้างเครือข่ายการท าวิจัยในช้ันเรียนร่วมกัน 
           5.2.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องสร้างความ
ตระหนักในตนเองถึงความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน
ความส าคัญของการสร้างระบบเครื่องข่ายการท าวิจัยใน
ช้ันเรียน และความส าคัญของชุมชนในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการท าวิจัยในช้ันเรียน และความส าคัญของการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการท าวิจัยในช้ันเรียนโดย
เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีจัดการอบรม 
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            5.2.1.4 สถานศึกษาต้องก าหนดกิจกรรมให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าไปท ากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง 
และชุมชน  
            5.2.1.5 หน่วยงานต้นสังกัด ต้องมีการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการวิจัยในช้ันเรียน  
       5.2.2 ด้านการส่งเสริมสนับสนุน และบริหาร
จัดการในการแสวงหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก เพื่อ
น ามาสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียน การจัดให้มีหน่วยงาน
ส าหรับสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียน และการจัดให้มี
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
วิจัยในช้ันเรียนในสถานศึกษา มีแนวทาง/วิธีการ
เสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 6 
รายการ ดังนี ้
           5.2.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องสร้าง
แนวทางในการแสวงหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อ
น ามาสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียนด้วยตนเอง 
           5.2.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องสร้างความ
ตระหนัก ถึงความส าคัญ ของการวิจัยในช้ันเรียนด้วย
ตนเอง 
           5.2.2.3 หน่วยงานต้นสังกัด ต้องใช้ระเบียบ 
ข้อบังคับให้สถานศึกษามีหน่วยงานส าหรับสนับสนุนการ
วิจัยในสถานศึกษา  
            5.2.2.4 หน่วยงานต้นสังกัด ต้องให้การ
สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาได้ไปศึกษาดูงานตาม
หน่วยงานต่างๆ ท่ีจัดให้มีหน่วยงานส าหรับสนับสนุนการ
วิจัยในช้ันเรียนในสถานศึกษาที่ปฏิบัติจริงแล้วมีผล
อย่างไรกับสถานศึกษา 
            5.2.2.5 หน่วยงานต้นสังกัด ต้องก าหนดให้มี 
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
วิจัยในช้ันเรียน ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาให้ชัดเจน รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า ผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถกับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเชิญมา
เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน มีการนิเทศ 
ติดตามการด าเนินงาน ว่ามีแผนแต่งตั้งคณะกรรมการจริง 
             5.2.2.6 สถานศึกษา ต้องก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสถานศึกษาว่าต้องมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจ าสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนโดยเฉพะ
ในสถานศึกษา  
            5.2.2.7 หน่วยงานต้นสังกัด ต้องมีการ
ตรวจสอบผู้บริหารสถานศึกษาว่ามีแสวงหาแหล่งเงินทุน
จากภายนอกเพือ่น ามาสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียน  

      5.2.3 ด้านการพัฒนานักวิจัย มีแนวทางในการ
จัดอบรมสาธิตวิธีการสอนที่หลากหลายวิธี เพื่อให้ครู
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาในช้ันเรียน ให้มีการจัดอบรม
หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน
อย่างต่อเนื่อง และมีการเชิญวิทยากรมาฝึกอบรมให้
ความรู้ แก่ครู เพื่อน าไปใช้ในการวิจัยในช้ันเรียน มี
แนวทาง/วิธีการเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
           5.2.3.1 หน่วยงานต้นสังกัด ต้องสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนที่หลากหลายและการวิจัยใน
ช้ันเรียนให้เกิดกบัตัวผู้บริหารสถานศึกษา 
           5.2.3.2 สถานศึกษา ต้องเห็นความส าคัญ
ของการวิจัยในช้ันเรียนก่อน แล้วจึงจะสามารถเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
           5.2.3.3 สถานศึกษา ต้องให้การสนับสนุน
งบประมาณจัดหาวิทยากร อาคารสถานที่ส าหรับจัด
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนสาธิตวิธีการสอน
หลากหลายวิธ ี
      5.2.4 ด้านการจูงใจ สร้างขวัญ และก าลังใจใน
การจัดให้มีการใช้ผลการวิจัยในช้ันเรียนของครูมา
พิจารณาเลื่อนต าแหน่งในหน้าที่การงาน และเลื่อนขั้น
เงินเดือนของครูให้สูงขึ้น และการน าผลงานการวิจัยใน
ช้ันเรียนของครูไปจัดนิทรรศการ เผยแพร่ในที่ประชุม 
และสาธารณชนรับทราบ มีแนวทาง/วิธีการเสริมสร้าง
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 6 รายการ มี
แนวทาง ดังนี ้
           5.2.4.1 สถานศึกษา ต้องใช้แรงเสริมกับครูที่
มีผลงานการวิจัยในช้ันเรียนโดยก าหนดให้งานวิจัยในช้ัน
เรียนเป็นส่วนหนึ่งที่น ามาใช้ในการเพื่อพิจารณาเลื่อน
ต าแหน่งในหน้าที่การงาน และเลื่อนขั้นเงินเดือนของครู
ให้สูงข้ึน 
           5.2.4.2 หน่วยงานต้นสังกัด ต้องสร้างความ
ตระหนักให้ ผู้ บริหารสถานศึกษา เห็นคุณค่ าและ
ความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน 
            5.2.4.3 หน่วยงานต้นสังกัด ต้องมีการน า
ระเบียบข้อบังคับและโทษทางวินัยของทางราชการมาใช้
บังคับให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมการวิจัยในช้ัน
เรียน 
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           5.2.4.4 หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
ต้องมีโครงการ หรือนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษา น า
ผลงานการวิจัยของครูไปเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
           5.2.4.5 ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องสร้างความ
ตระหนักในตนเองถึงความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน 
และความส าคัญของการเผยแพร่ผลงานการวิจัยในช้ันเรียน 
      2.4.6 สถานศึกษา ต้องสร้างความตระหนัก ให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน 
 
6. อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาแนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ดังนี้ 
     6.1 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมการ
วิจัยในช้ันเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจูงใจ สร้างขวัญ 
และก าลังใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษามีบทบาทการเป็นผู้น าการวิจัยในช้ันเรียน ให้
การส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
บุคลากรในการท าวิจัยในช้ันเรียนรวมทั้งมีการบริหาร
จัดการที่ดี มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถใน
การท าวิจัย รวมทั้งจูงใจ สร้างขวัญ ท าให้การท าวิจัยใน
ช้ันเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อ่างทองอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สุพัฒตรา สวัสดิ์
พานิชย์ [3] ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ช่วง ช้ันที่  1 -2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี
บทบาทในการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนโดยรวมและ
ในรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
     6.2. แนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ดังต่อไปนี้ 
      6.2.1 ด้านการเป็นผู้น า ในการประสานงานกับ 
สถานศึกษาอื่น หรือองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างระบบ
เครือข่ายการท าวิจัยในช้ันเรียน การแสวงหาความร่วมมอื
กับผู้ปกครอง ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท าวิจัยใน
ช้ัน เรี ยน การ เป็นผู้ น า ในการตรวจสอบ ติ ดตาม
ประเมินผลการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกระดับช้ันมี

แนวทาง/วิธีการเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
คือ หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาและกลุ่มสถานศึกษา
ต้องสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาเองก็ต้องสร้างความตระหนัก
ให้เกิดขึ้นกับตนเองรวมทั้งถึงความส าคัญของการวิจัยใน
ช้ันเรียน ความส าคัญของชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วม
การท าวิจัยในช้ันเรียน ความส าคัญของการตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผลการท าวิจัยในช้ันเรียน ความส าคัญ
ของการสร้างระบบเครือข่ายการท าวิจัยในช้ันเรียน
ร่วมกันว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นอกจากนี้ สถานศึกษาต้องมีการก าหนดกิจกรรมให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าไปท ากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง
ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดต้องมีการตรวจสอบ
เอกสารหลั กฐานการวิ จั ย ใน ช้ัน เรี ยนที่ ผู้ บริ หาร
สถานศึกษาไปด าเนินการ 
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาท
ส าคัญในการก าหนดนโยบาย ก าหนดทิศทางของ
สถานศึกษา ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดขึ้นอยู่กับ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสิ้น การสร้าง
ความตระหนักให้เกิดกับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นการ
สร้างจิตวิสัยให้กับผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญ
ของการวิจัยในช้ันและน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับ รุ่ งชัชดาพร  เวหะชาติ [4] 
กล่าวถึง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานให้ประสบความส าเร็จ บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะเปลี่ยนไปโดยมุ่งเน้นเป็นผู้น า ให้
การสนับสนุน ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการ
กระจายอ านาจ การสร้างทีมงาน รวมทั้งประสานสัมพันธ์
ระดม และจัดทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับชุมชน  การพัฒนาวิชาชีพครู การมี
วิสัยทัศน์ และนโยบายที่ชัดเจนจะช่วยสร้างความพร้อม 
สนับสนุนช่วยเหลือให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง สามารถ
บริหารจั ดการได้ อย่ า งมีคุณภาพ โดยมี ผู้ บริ ห าร
สถานศึกษาเป็นแกนน าที่ส าคัญ การให้รางวัล แรงเสริม 
หรือสร้างขวัญและก าลังใจ มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเป็นอย่างยิ่งในทุกระดับ  
          6.2.2 ด้านการส่งเสริมสนับสนุน และบริหาร
จัดการ ในการแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อน ามาสนับสนุน
การวิจัยในช้ันเรียน การจัดให้มี หน่วยงานส าหรับ
สนั บสนุ นกา ร วิ จั ย ใน ช้ั น เ รี ย น  และกา รจั ด ให้ มี
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
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วิจัยในช้ันเรียนในสถานศึกษา มีแนวทาง/วิธีการ
เสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของ
การวิจัยในช้ันเรียน และสร้างแนวทางในการแสวงหา
แหล่งเงินทุนจากภายนอก เพื่อน ามาสนับสนุนการวิจัยใน
ช้ันเรียนด้วยตนเอง หน่วยงานต้นสังกัดต้องใช้ระเบียบ 
ข้อบังคับให้สถานศึกษาต้องมีหน่วยงานส าหรับสนับสนุน
การวิจัย และก าหนดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ า
สถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนในสถานศึกษา 
และสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ไปศึกษาดูงาน
ตามหน่วยงานต่างๆ ท่ีจัดให้มีหน่วยงานส าหรับสนับสนุน
การวิจัยในช้ันเรียนในสถานศึกษาท่ีปฏิบัติจริงว่ามีผลเป็น
อย่างไร รวมทั้งสถานศึกษาเองก็ต้องก าหนดไว้ในระเบียบ
ของสถานศึกษาว่าต้องมีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ า
สถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนโดยเฉพะใน
สถานศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน 
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง 
สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยในช้ัน
เรียนเป็นการปลูกฝังจิตส านึกของผู้บริหารสถานศึกษา 
ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นคุณค่า และความส าคัญ
ของการวิจัยในช้ันเรียน และให้การส่งเสริมสนับสนุนทั้ง
ด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรที่มีส่วนร่วมใน
การท าวิจัยในช้ันเรียน รวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการที่ดี
จากผู้บริหารสถานศึกษาท าให้การวิจัยในช้ันเรียนประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สอดคล้องกับดวง
กมล กิ่งจ าปา (Citec in Kaiser) [5] ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ผู้น าครูในองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กลุ่มตัวอย่างคือ ครูระดับหัวหน้าในเมืองเซนต์หลุยส์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้สัมภาษณ์ส ารวจบทบาท
ของครูเพื่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น ต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อน
ร่วมงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบในบทบาท
ให้สมดุล การพัฒนาเทคนิคในการบริหาร และการเรียนรู้
จากเพื่อนร่วมงาน 
      6.2.3 ด้านการพัฒนานักวิจัย ในการจัดอบรม
สาธิตวิธีการสอนที่หลากหลายวิธี เพื่อให้ครูน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในช้ันเรียน ให้มีการจัดอบรมหรือประชุม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง 
และมีการเชิญวิทยากรมาฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครูเพื่อ
น าไปใช้ในการวิจัยในช้ันเรียน มีแนวทาง/วิธีการ

เสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา คือ หน่วยงานต้น
สังกัดต้องสร้ างองค์ความรู้ เกี่ ยวกับวิ ธีการสอนที่
หลากหลาย และการวิจัยในช้ันเรียนให้เกิดกับตัวผู้บริหาร
สถานศึกษา สถานศึกษาต้องเห็นความส าคัญของการวิจัย
ในช้ันเรียนก่อนแล้วจึงจะมีการจัดอบรม หรือประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน หรือมีการเชิญ
วิทยากรมาฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครูเพื่อน าไปใช้ในการ
วิจัยในช้ันเรียนได้ สถานศึกษาต้องให้การสนับสนุน
งบประมาณ จัดหาวิทยากร อาคารสถานที่ส าหรับการ
ฝึกอบรมและการสาธิตวิธีการสอนหลากหลาย  
     ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
วิธีการสอนที่หลากหลาย และการวิจัยในช้ันเรียนให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็น
ความส าคัญของวิธีการสอนที่หลากหลาย และการวิจัยใน
ช้ัน เรี ยน จากนั้ นผู้ บริ หารสถานศึกษาจึ งจะ เห็น
ความส าคัญของการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ
ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ครูน าความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับวิชาสุทธิ์ ทิพย์
วงศ์ (Citec in Kenneth) [6] ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ครูนักวิจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐเฟนซิ
วาเนียตอนเหนือ พบว่า การท าวิจัยของครูต้องได้รับการ
สนับสนุน และได้ความร่วมมือจากฝ่ายบริหารที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อท าวิจัยของครู เนื่องจากการท า
วิจัยเป็นเครื่องมือพัฒนาวิชาชีพที่ได้ผล อุปสรรที่มีผลต่อ
งานวิจัยของครู คือ เวลาและทัศนคติ การส่งเสริมการ
วิจัยของครู เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ดีต้องท าด้วย
ความสมัครใจ ท าให้เป็นระบบ และร่วมมือร่วมใจกัน  
          6.2.4 ด้านการจูงใจ สร้างขวัญ และก าลังใจใน
การจัดให้มีการใช้ผลการวิจัยในช้ันเรียนของครูมา
พิจารณาเลื่อนต าแหน่งในหน้าที่การงาน และเลื่อนขั้น
เงินเดือนของครูให้สูงขึ้น และการน าผลงานการวิจัยใน
ช้ันเรียนของครูไปจัดนิทรรศการ เผยแพร่ในที่ประชุม 
และสาธารณชนรับทราบ มีแนวทาง/วิธีการเสริมสร้าง
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา คือ สถานศึกษาต้องใช้แรง
เสริมกับครูที่มีผลงานการวิจัยในช้ันเรียนโดยก าหนดให้
งานวิจัยในช้ันเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่น ามาใช้ในการเพื่อ
พิจารณาเลื่อนต าแหน่งในหน้าที่การงาน และเลื่อนขั้น
เงินเดือนของครูให้สูงขึ้น หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา
ต้องสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็น
คุณค่า และความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน รวมทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาเองก็ต้องสร้างความตระหนักใน
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ตนเองถึงคุณค่า และความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน 
ความส าคัญของการเผยแพร่ผลงานการวิจัยในช้ันเรียนใน
ที่ชุมชน และสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดต้องงมีการ
น าระเบียบข้อบังคับ และโทษทางวินัยมาใช้บังคับให้
ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 
สถานศึกษาต้องมีโครงการหรือนโยบายให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาน าผลงานการวิจัยของครูไปเผยแพร่ หรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งที่สถานศึกษา และที่ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาร่วมกัน เพื่อให้ผู้ท าการวิจัยในช้ันเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจ และเกิดความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเอง  
     ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจูงใจ สร้างขวัญ และก าลังใจ
จะเป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้ครูมีความกระตือรือร้น
และมีก าลังใจท างาน ด้วยความเต็มใจอย่างมีความสุข 
และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
เดินไปสู่ เป้าหมายคือรางวัลที่ต้องการ ส่งผลให้งาน
ประสบความส าเร็จตามที่ก าหนด และมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับ จอมพงศ์ มงคลวนิช [7] กล่าวถึง บทบาท
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารโรงเรียนเป็นฐานให้
ประสบความส าเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี
ความสามารถในการเป็นผู้น า รู้จักมอบหมายงาน 
กระจายอ านาจ สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามี
ความรู้ และทักษะเพิ่มขึ้น และชักจูงให้ครูทุกคนมีส่วน
ร่วมในงานของสถานศึกษา และให้รางวัลเหมาะสมแก่ครู 
และเจ้าหน้าท่ี 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 7.1.1 หน่วยงานต้นสังกัด ต้องสร้างความตระหนัก 
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการวิจัยในช้ัน
เรี ยน ในการ เป็นผู้ น า  พัฒนานักวิ จั ย ให้มี ความรู้
ความสามารถท่ีหลากหลาย ให้การส่งเสริมสนับสนุนและ
บริหารจัดการปัจจัยที่เอื้อต่อการท าวิจัยในช้ันเรียน  จูงใจ 
สร้างขวัญและก าลังใจครูท าการวิจัยในช้ันเรียนให้ประสบ
ความส าเร็จ 
   7.1.2 สถานศึกษา ต้องสร้างความตระหนักให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการวิจัยในช้ัน
เรียนในการเป็นผู้น าพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถที่
หลากหลาย ให้การสนับสนุน จูงใจ สร้างขวัญและ
ก าลังใจครูท าการวิจัยในช้ันเรียนให้ประสบความส าเร็จ 
 7.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องสร้างความตระหนัก 

ในตนเอง ถึงความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียนโดยการ
เป็นผู้น า พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย 
จูงใจ สร้างขวัญและก าลังใจครูท าการวิจัยในช้ันเรียนให้
ประสบความส าเร็จ  
7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 7.2.1 ค ว ร ศึ ก ษ า  รู ป แ บ บ บ ท บ า ท ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 
 7.2.2 ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับ การติดตามผล 
และประเมินผลบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน 
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