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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการสภาพวิจัยในช้ันเรียนของครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ข้าราชการครู
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 1,325  คน 
จาก 55 โรงเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (multi - stage random sampling)  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  แบบสอบถามสภาพปัญหาการทําวิจัยในช้ันเรียน 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า จํานวน 60 ข้อ ผลการวิจัยปรากฎดังน้ี  1) ผลการวิจัยพบว่าปัญหาที่พบ
ของครูนักวิจัยเกิดจากประสบการณ์เก่ียวกับการทําวิจัย ความคาดหวังในผลการวิจัย  อายุราชการ  
ลักษณะนิสัยที่เอ้ือต่อการทําวิจัยในช้ันเรียนและการสนับสนุนของผู้บริหาร  
 
คําสําคัญ : วิจัยในช้ันเรียน, สภาพปัญหาในการทําวิจัย 
 
Abstract 
 This research aimed to study the problems of classroom research of Office of 
The Basic Education Commission teachers in Northeastern Thailand. The samples of 
this study are comprised of teachers from 55 schools under of Office of The Basic 
Education Commission. The instruments used in collecting data were the questionnaire 
concerning the problems of classroom research. Data consisted of the teacher levels 
and school levels using hierarchical linear model analysis by HLM program. The major 
results were as follows: Problems of classroom research of teacher levels that had 
significant were the experience of the teachers about researching, behavior that 
support researching agejob, Gender and school levels that had significant were the 
support by the administrators. 
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          JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.11  No.3  September – December  2017        157 

Keywords : Classroom  research, Problems of  classroom  research 
 
บทนํา 
 การเรียนการสอนให้มีคุณภาพจะต้องพัฒนาครูด้านการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยเฉพาะ เพราะ
ถ้าครูทําวิจัยในช้ันเรียนแล้วจะทําให้ครูสามารถแก้ปัญหาในการเรียนการสอนได้อย่างถูกวิธี การทําให้
ครูมีสมรรถนะในการทําวิจัยน้ันจําเป็นต้องมีการวิจัยว่าสมรรถนะที่พึงประสงค์ของครูในการทําวิจัย
ควรมีลักษณะเช่นใด  และสภาพปัญหาในการทําวิจัยอย่างไร กระบวนการการวิจัยและพัฒนาครูควร
เริ่มจากการสํารวจสมรรถนะของครูตามความต้องการของสังคม (Eisele  and  Floreson, 1975 
อ้างถึงใน  ประภารัตน์  มีเหลือ, 2540 :67) เพ่ือที่จะนําความรู้มากําหนดเป็นสมรรถนะที่พึงประสงค์ 
และจัดรูปแบบการพัฒนาครู  การส่งเสริมและพัฒนาให้ครูเปลี่ยนบทบาทมาเป็นครูนักวิจัย  ดังน้ันจึง
มีความจําเป็นต้องทราบถึงปัญหาการทําวิจัยของครูนักวิจัยในอดีตที่มีการวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนและสมรรถนะของครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจพบว่าประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยพฤติกรรมการแสดงออก  
ความสามารถทางวิชาการ ทัศนคติต่อนักเรียนและวิชาที่สอน ความสัมพันธ์กับนักเรียน วิธีการสอน  
การวัดผลประเมินผล การใช้สื่อการเรียนการสอน การจัดบรรยายกาศการเรียนการสอนประสบการณ์
ใน การจัดการเรียนการสอน  วิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน ความรู้วิชาชีพ และผลที่คาดหวัง
ในตัวผู้เรียน (ภัทรา  จินดาศรี, 2530 : 85) และยังพบว่าสมรรถนะในการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู
แบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบคือ 1)องค์ประกอบระดับบุคคล ได้แก่ จํานวนคร้ังที่เข้าอบรม  ระยะเวลา
ที่ใช้ในการศึกษา ประสบการณ์ ลักษณะนิสัยที่เอ้ือต่อการทําวิจัย  ความรู้ในระเบียบวิธีวิจัย 2)  
องค์ประกอบระดับองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนของผู้บริหาร  แหล่งศึกษาค้นคว้า  และที่ปรึกษาหรือพ่ี
เลี้ยงในการวิจัย (ธีรวัฒน์ ฆะราช, 2546 : 68, สุพรรณี  สินโพธ์ิ,2546 : 131-134) ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียนของครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้การวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น ซึ่งผลการวิจัย
ในลักษณะน้ีจะช่วยให้ทราบถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียนของครูโดยตรง  
และให้ภาพรวมของระบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างระดับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่าง
ย่ิงต่อการกําหนดนโยบาย  เป้าหมาย  และการจัดการเรียนการสอนของครูต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการวิจัยในช้ันเรียนของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นข้าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 144,080 คน (รายงานจํานวนครูสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2557)        

2. กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 1,325 คน ได้มาจากการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (multi- stage random sampling)   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามสภาพปัญหาการทําวิจัยในช้ันเรียนประกอบด้วย ประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ 
ภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม และบริบทโรงเรียนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น  60  ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เน่ืองจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการเก็บข้อมูล จํานวน 1 ครั้ง  
ดําเนินการโดยจัดส่งแบบสอบถามและแบบทดสอบวัดสมรรถนะการทําวิจัยในช้ันเรียน ไปยังโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 2,100 ชุด ซึ่งได้รับการตอบกลับจํานวน 1,550 ชุด ผู้วิจัยจึงทําการตรวจสอบ
เบ้ืองต้น พบว่าได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ ครบถ้วน จํานวน 1,240 ชุด เพ่ือนําไปวิเคราะห์ข้อมูล  
ข้อมูลที่ได้รับตอบกลับ ผู้วิจัยทําการลงรหัสรายช่ือครู สถานศึกษาและจังหวัดที่สามารถแยกแยะได้ว่า
ผู้ตอบเป็นครูโรงเรียนใด   
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ การหาคุณภาพของ
เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบปัญหาวิจัย รายละเอียดของ
การวิเคราะห์มีดังน้ี 
 1.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  1.1  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถามได้แก่  สถิติที่ใช้ตรวจสอบความ
สอดคล้องเชิงเน้ือหา โดยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะที่มุ่งวัด (Item 
Objective Congruence;IOC)  สถิติที่ใช้ในการหาค่าความเช่ือมั่นคือ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ
ครอนบราค (Cronbach’ s alpha)  และสถิติที่ใช้ในการหาค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) โดย
วิธี  Item total correlation 
  1.2  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดสมรรถนะการทําวิจัยในชั้นเรียน
ได้แก่  สถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเน้ือหา โดยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับลักษณะที่มุ่งวัด (Item Objective Congruence;IOC)  สถิติที่ใช้ในการหาค่าความยาก (p) 
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ค่าอํานาจจําแนก (r)ของแบบสอบแบบอิงกลุ่ม  หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบโดยวิธี  คูเดอร์ ริ
ชาร์ดสัน  ใช้สูตร KR-20  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
  วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของตัวแปรด้วยสถิติภาคบรรยายเพ่ือให้ทราบลักษณะ 
ของกลุ่มตัวอย่างและการแจกแจงข้อมูลของกลุ่มตัวแปร โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด 
(Minimum) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างตัวแปรระดับครู และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation) 
ระหว่างตัวแปรระดับโรงเรียน โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบปัญหาวิจัย 
  3.1 วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบจัดลําดับช้ัน (hierarchical regression analysis) 
เพ่ือศึกษาภาพรวมขอสภาพปัญหาระดับครูทั้งหมด เพ่ือนําไปวิเคราะห์ด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับ
ลดหลั่น(Hierarchical Linear Model) ในการวิเคราะห์ระดับครู 
  3.2 วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบจัดลําดับช้ัน (hierarchical regression analysis) 
เพ่ือศึกษาภาพรวมระดับโรงเรียนทั้งหมดเพ่ือนําไปวิเคราะห์ด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น 
(Hierarchical Linear Model) ในการวิเคราะห์ระดับโรงเรียน 
   
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการวิจัยในช้ันเรียนโดยรวมของครู (COMTOT) แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการวิจัยในช้ันเรียนโดยรวม (COMTOT) มีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ดังน้ี 
  1.1 วิเคราะห์ปัญหาการทําวิจัยในช้ันเรียนโดยรวม(COMTOT) กับตัวแปรอิสระ
ระดับครูโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบลดหล่ัน (hierarchical  regression analysis) เพ่ือ
ศึกษาภาพรวมของตัวแปรอิสระระดับครูทั้งหมดว่ามีตัวแปรใดบ้างที่เป็นปัญหาการวิจัยในช้ันเรียน
โดยรวม (COMTOT) ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพ่ือนําไปวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นตรง
ระดับลดหลั่น (hierarchical linear model) ในการวิเคราะห์ระดับครู พบว่าชุดของตัวแปรอิสระ
ระดับครูมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียนโดยรวม (COMTOT) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0. 50 และชุดของตัวแปรอิสระระดับครูสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมได้ร้อยละ 30 โดย ตัวแปรเพศ (GEND) ตัวแปรอายุราชการ 
(JOBAGE) ตัวแปรความเป็นครูที่มีประสบการณ์เก่ียวกับการทําวิจัย (EX1) ตัวแปรลักษณะนิสัยที่เอ้ือ
ต่อการทําวิจัย (CHRTOT) และตัวแปรความคาดหวังในการทําวิจัย (EXPTOT) สามารถทํานายปัญหา
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การทําวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนตัวแปรอ่ืนไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  ผลจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบลดหลั่น (hierarchical regression analysis) 
ผู้วิจัยนําตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยที่มีนัยสําคัญทางสถิติต่อสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียน
โดยรวม มาวิเคราะห์ในระดับครู ได้แก่ ตัวแปรเพศ (GEND) ตัวแปรอายุราชการ (JOBAGE)  ตัวแปร
ความเป็นครูที่มีประสบการณ์เก่ียวกับการทําวิจัย (EX1) ตัวแปรลักษณะนิสัย ที่เอ้ือต่อการทําวิจัย 
(CHRTOT) และตัวแปรความคาดหวังในการทําวิจัย (EXPTOT)   
  1.2 วิ เคราะห์ ตัวแปรค่ า เฉ ล่ียของปัญหาการทํ า วิจั ย ใน ช้ัน เรี ยนโดยรวม 
(MCOMTOT) กับตัวแปรอิสระระดับโรงเรียนโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบลดหลั่น 
(hierarchical  regression analysis) เพ่ือศึกษาภาพรวมของตัวแปรอิสระระดับโรงเรียนทั้งหมดว่ามี
ตัวแปรใดบ้างที่สามารถทํานายค่าเฉลี่ยของปัญหาการวิจัยในช้ันเรียนโดยรวม (MCOMTOT) ได้อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพ่ือนําไปวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น (hierarchical 
linear model) ในการวิเคราะห์ระดับ พบว่าชุดของตัวแปรอิสระระดับโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับ
ค่าเฉล่ียของปัญหาการวิจัยในช้ันเรียนโดยรวม (MTTCOM) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ
เท่ากับ 0.628 และชุดของตัวแปรอิสระระดับโรงเรียนสามารถอธิบายความแปรปรวนของปัญหาการ
วิจัยในช้ันเรียนโดยรวมได้ร้อยละ 40 โดยตัวแปรการสนับสนุนของผู้บริหาร (SADTOT) ตัวแปรแหล่ง
ค้นคว้าในการวิจัย (LIBTOT) ตัวแปรวัสดุอุปกรณ์สําหรับการทําวิจัย (EQRTOT) สามารถทํานาย
สภาพปัญหาการวิจัยในช้ันเรียนโดยรวมได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนตัวแปรอ่ืนไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ตัวแปรที่ปรึกษาในการทําวิจัย (ADRTOT) 
  ผลจากการวิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบลดหลั่น  (hierarchical regression 
analysis) ผู้วิจัยจึงนําตัวแปร ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยที่มีนัยสําคัญทางสถิติต่อปัญหาการทําวิจัย
ในช้ันเรียนโดยรวมมาวิเคราะห์ในระดับโรงเรียน ได้แก่ ตัวแปรการสนับสนุนของผู้บริหาร (SADTOT) 
ตัวแปรแหล่งค้นคว้าในการวิจัย (LIBTOT) ตัวแปรวัสดุอุปกรณ์สําหรับการทําวิจัย (EQRTOT) แต่มีอีก
หน่ึงตัวแปรที่เกือบ จะสามารถทํานายค่าเฉลี่ยสมรรถนะการวิจัยปฎิบัติการในช้ันเรียนโดยรวมได้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่าเป็น
ตัวแปรที่สามารถทํานายค่าเฉลี่ยปัญหาการวิจัยในช้ันเรียนโดยรวมได้  น่ันก็คือตัวแปรที่ปรึกษาในการ
ทําวิจัย (ADRTOT) ผู้วิจัยจึงนําตัวแปรดังกล่าวมาวิเคราะห์รวมกับตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติใน
ระดับโรงเรียนด้วย 
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ภาพสรุปผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการทําวิจัยในช้ันเรียนโดยรวมของครู (COMTOT)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะอภิปรายดังน้ี 
 1. ปัจจัยระดับครูที่เป็นปัญหาต่อการวิจัยในช้ันเรียนของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ ครูที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทําวิจัย อายุราชการ  ลักษณะนิสัยที่เอ้ือ
ต่อการทําวิจัย ความคาดหวังจากผลการทําวิจัย   มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังน้ี 
  1.1 ครูที่มีประสบการณ์เก่ียวกับการทําวิจัย ผลจากการวิจัยพบว่าความเป็นครูที่มี
ประสบการณ์เก่ียวกับการทําวิจัยที่มีอิทธิพลวิจัยในช้ันเรียนมากซึ่งสอดคล้องกับวันทนา ชูช่วย (2533) 
พบว่าผู้ที่ทําวิจัยส่วนมากจะมีประสบการณ์ในการวิจัยและครูที่ไม่ทําวิจัยน้ันมีสาเหตุจากการที่ไม่มี
ประสบการณ์ในการวิจัยและยังพบว่าครูที่ทําวิจัยส่วนมากจะมีประสบการณ์ทําวิทยานิพนธ์ในขณะที่
เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาและทําเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ และผู้ที่ไม่ได้ทําวิจัยน้ันมีประสบการณ์
เก่ียวข้องเพียงเป็นผู้ให้ข้อมูลอาจจะโดยการให้สัมภาษณ์หรือโดยการตอบแบบสอบถามเท่าน้ัน ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากการท่ีครูมีประสบการณ์เก่ียวกับการทําวิจัย เช่น เคยทําวิจัย เคยให้ข้อมูลเก่ียวกับการ
ทําวิจัย เคยช่วยนักวิจัยทําวิจัย เคยทําโครงการวิจัยในขณะศึกษาในระดับปริญญาตรี เคยทํา

SADTOT 

COMTOT 

ปัจจัยระดับโรงเรียน 

GEND 

EX1 

JOBAGE 

CHRTOT 

EXPTOT 
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วิทยานิพนธ์ในขณะศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเคยทําวิจัยเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ มีความรู้ความ
เข้าใจ ตลอดจนมีพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกับการวิจัยสามารถที่จะทําวิจัยในช้ันเรียนได้ 
  1.2 ลักษณะนิสัยที่เอ้ือต่อการทําวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะนิสัยที่เอ้ือต่อการทํา
วิจัยมีอิทธิพลต่อการทําวิจัยในช้ันเรียน ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากลักษณะนิสัยบางประการที่เอ้ือต่อการทํา
วิจัย เช่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร เป็นนักอ่านมีความละเอียด
รอบคอบ มีความคิดอิสระริเริ่มสร้างสรรค์และเห็นโอกาสที่จะเกิดการเรียนรู้ ซึ่งก็คือ การทําวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียน ซึ่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพ่ิมมากขึ้น 
สอดคล้องกับประภารัต มีเหลือ (2540) ได้ทําการศึกษาสมรรถนะของครูนักวิจัย พบว่า รายการ
สมรรถนะครูนักวิจัยที่สําคัญและจําเป็นมากที่สุดในการทําวิจัยในช้ันเรียนให้ประสบความสําเร็จ คือ มี
ความรู้ในเน้ือหาวิชาที่สอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร เป็นนักอ่านมี
ความละเอียดรอบคอบ มีความคิดอิสระริเริ่มสร้างสรรค์และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พจน์ สะเพียร
ชัย (2522) ที่ให้ความเห็นว่าผู้ที่ผลิตงานวิจัยได้มีคุณภาพมักจะมี คุณสมบัติและทักษะ ดังน้ี             
1) มีความอยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอ 2) มีความสุขเพลิดเพลินต่อกิจกรรมสร้างสรรค์ทางปัญญา
ความคิดและการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ 3) มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง 4) มีความรู้กว้างไกลและลึกซึ้งใน
สาขาวิชาของตนเอง   
  1.3  อายุราชการ  ผลการวิจัยพบว่า  ครูที่มีอายุราชการมากจะมีความสามารถใน
การทําวิจัยในช้ันเรียนน้อยกว่าครูที่มีอายุราชการน้อย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูที่มีอายุราชการน้อย
อาจจะเป็นครูที่มีความกระตือรือล้นที่จะขวานขวายหาความรู้  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ประกอบ
กับมีความรู้ด้านวิทยาการใหม่ ๆ ที่ได้มาจากการศึกษาที่พ่ึงจบการศึกษามาไม่นานประกอบกกับ
อาจจะมีเวลาในการทํางานมากกว่าครูที่มีอายุราชการมากเน่ืองจากยังไม่มีภาระครอบครัว สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสมใจ จิตพิทักษ์ (2532) พบว่า อายุการทํางานมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลิตภาพการ
วิจัยของอาจารย์ 
  1.4  ความคาดหวังจากผลการทําวิจัย   ผลการวิจัยพบว่าครูที่ความคาดหวังใน
ผลการวิจัยจะมีความสามารถในการทําวิจัยในช้ันเรียนสูงกว่าครูที่ไม่มีความคาดหวังในผลการวิจัย
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูที่มีความคาดหวังในผลของการทําวิจัยในช้ันเรียนจะมีความมุ่งมั่นเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งผลที่หวังไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภโชค ปิยะสันต์ (2539) ทําการศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
การทําวิจัยของครูประถมศึกษาพบว่าปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการทําวิจัยของครูในด้านปัจจัยตัวครู คือ มี
แรงจูงใจจากเกียรติยศช่ือเสียงและการเลื่อนขั้นเงินเดือน นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
วรรณา เด่นขจรเกียรติ (2543) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทําวิจัย พบว่า ความ
ต้องการทําวิจัยปฎิบัติการในช้ันเรียนเพ่ือใช้เป็นผลงานในการขอเลื่อนตําแหน่งเป็นอาจารย์ 3 ส่งผล
ต่อการทําวิจัยของครู 



          JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.11  No.3  September – December  2017        163 

  1.5  สําหรับตัวแปรเพศ ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบใส่ตัวแปร
ทั้งหมด เพ่ือศึกษาภาพรวมของตัวแปรครูแล้วพบว่าตัวแปรเพศมีผลต่อการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู  
และเมื่อนํามาวิเคราะห์ด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่นตอนวิเคราะห์ในโมเดลแบบง่าย (Simple 
Model) พบว่า เพศมีผลต่อการทําวิจัยในช้ันเรียนโดยเพศชายมีมีความสามารถต่อการทําวิจัยในช้ัน
เรียนสูงกว่าเพศหญิง  แต่เมื่อวิเคราะห์ในโมเดลสมมติฐาน(hypothetical model) 
พบว่าไม่ส่งผลต่อสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียนของครู หมายความว่าเพศไม่สามารถพยาการณ์
ความสามารถต่อการทําวิจัยในช้ันเรียนได้เลย  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความเสมอภาคของทั้งเพศชาย
และหญิงในการที่จะรับรู้  เสริมสร้างประสบการณ์และความเสมอภาคทางความคิดที่จะทําวิจัยในช้ัน
เรียน  สอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวภา เจริญบุญ (2537 : 56) ซึ่งได้ศึกษาองค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์กับการทําวิจัยในโรงเรียน พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กับการทําวิจัยในช้ันเรียน 
 2.  ปัจจัยระดับโรงเรียนที่มีผลต่อการวิจัยในช้ันเรียนของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ การสนับสนุนของผู้บริหาร มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังน้ี 
  2.1   ผลการวิจัยพบว่าการสนับสนุนของผู้บริหารมีผลต่อการทําวิจัยในช้ันเรียน 
ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้บริหารโรงเรียน มีหน้าที่บริหารงานภายในโรงเรียน เป็นผู้วางนโยบายและจัดสรร
ภาระหน้าที่รับผิดชอบแก่ครูในโรงเรียน  สร้างแรงจูงใจและหลักการในการพัฒนาครูผู้สอนและพัฒนา
นักเรียนถ้าผู้บริหารโรงเรียนให้ความสนใจและความสําคัญเก่ียวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน โดยการ
ส่งเสริม เก่ียวกับการทําวิจัยก็จะเป็นการกระตุ้นให้ครูในโรงเรียนสนใจที่จะทําวิจัยและมีความพร้อมที่
จะทําวิจัยส่งผลให้ครูมีสมรรถนะการทําวิจัยในช้ันเรียนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ บุญยาพร ฉิมพลอย
(2544) ได้ศึกษาผลของการทําวิจัยในช้ันเรียนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูระดับ
ประถมศึกษา พบว่า ปัจจัยที่สนับสนุนให้ครูทําวิจัยได้สําเร็จ ได้แก่ นโยบายของผู้บริหารที่ส่งเสริมให้
ครูทําวิจัยในช้ันเรียน และการได้รับยกย่องจากผู้บริหาร นอกจากน้ี นลินี วารี (2544)ได้ศึกษาความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัจจัยที่เสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนพบว่า ด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนในการทําวิจัยในช้ันเรียน ครูผู้สอนต้องการให้ผู้บริหาร
ส่งเสริมและสนันสนุน อํานวยความสะดวกให้อย่างจริงจัง และต้องการให้เป็นผู้สามมารถให้คําปรึกษา
และแนะแนวทางในการวิจัยในช้ันเรียนได้ 
  2.2  สําหรับตัวแปรวัสดุอุปกรณ์สําหรับการทําวิจัย แหล่งค้นคว้าในการทําวิจัย       
ที่ปรึกษาในการทําวิจัย แหล่งเงินทุนในการทําวิจัย  ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบใส่ตัว
แปรทั้งหมด เพ่ือศึกษาภาพรวมของตัวแปรโรงเรียนแล้ว  พบว่าตัวแปรสดุอุปกรณ์สําหรับการทําวิจัย 
แหล่งค้นคว้าในการทําวิจัย ที่ปรึกษาในการทําวิจัย แหล่งเงินทุนในการทําวิจัยมีผลต่อการทําวิจัยใน
ช้ันเรียนของครู  แต่เมื่อนํามาวิเคราะห์ด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่นพบว่าตัวแปรเหล่าน้ีไม่
ส่งผลต่อการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู หมายความว่า ตัวแปรวัสดุอุปกรณ์สําหรับการทําวิจัย แหล่ง
ค้นคว้าในการทําวิจัย ที่ปรึกษาในการทําวิจัย แหล่งเงินทุนในการทําวิจัยไม่สามารถพยาการณ์การทํา
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วิจัยในช้ันเรียนได้เลย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสภาพในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันโรงเรียนได้รับ
อุปกรณ์มาจากรัฐบาล มีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ และมีแรงจูงใจในการทําวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัวของครูใน
การทําวิจัยในช้ันเรียนซึ่งไม่ได้ใช้ทุนในการดําเนินการวิจัยมากนัก  ประกอบกับการประเมินคุณภาพ
ครูประเมินจากผลการทําวิจัยในช้ันเรียนรวมไปถึงการประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะก็ใช้รายงานการ
วิจัยในช้ันเรียนร่วมประเมินด้วย  ดังน้ันตัวแปรดังกล่าวจึงไม่ส่งผลต่อสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียน
ของครูในแต่ละโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภโชค ปิยะสันต์ (2539) ทําการศึกษาปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับการทําวิจัยของครูประถมศึกษาพบว่าปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการทําวิจัยของครูในด้านปัจจัย
ตัวครู คือ มีแรงจูงใจจากเกียรติยศช่ือเสียงและการเลื่อนขั้นเงินเดือน นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วรรณา  เด่นขจรเกียรติ (2543) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทําวิจัย 
พบว่า ความต้องการทําวิจัยปฎิบัติการในช้ันเรียนเพ่ือใช้เป็นผลงานในการขอเลื่อนตําแหน่งเป็น
อาจารย์ 3 ส่งผลต่อการทําวิจัยของครู 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการวิจัยคร้ังน้ีทําให้ได้สารสนเทศที่สําคัญ คือ ครูที่มีประสบการณ์ในการทําวิจัย อายุ
ราชการ ลักษณะนิสัยที่เอ้ือต่อการทําวิจัยและความคาดหวังในผลการวิจัย เป็นปัญหาที่มีผลต่อการทํา
วิจัยในช้ันเรียนของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนการสนับสนุนของ
ผู้บริหาร เป็นผลระดับโรงเรียนที่ล้วนมีผลต่อการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากผลการวิจัยได้ทําให้ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ดังน้ี 
 1.  ส่งเสริมให้ครูมีลักษณะนิสัยที่เ อ้ือต่อการทําวิจัยในช้ันเรียน โดยเร่ิมปลูกฝังต้ังแต่
กระบวนการผลิตครู ครูต้ังแต่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดครูควรปลูกฝังครูให้
มีนิสัยเป็นนักคิด นักเขียน นักอ่าน ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนด้วยจัย 
 2.  ผู้บริหารโรงเรียนควรให้การสนับสนุนครูที่ทําวิจัยในทุกๆ ด้านเช่น สนับสนุนและส่งเสริม
ให้ครูไปอบรมการทําวิจัยซึ่งสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของงานวิจัย 
สร้างแรงจูงใจและให้ความสําคัญกับผลงานวิจัยที่ครูทําขึ้นโดยการส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งหน้าที่การงานของผู้ทําวิจัย เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ครูทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ิมขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
จากผลการวิจัยข้างต้นควรนําตัวแปรที่ทําให้เกิดปัญหาหรือตัวที่มีอิทธิพลในการทําวิจัยของ

ครูไปพัฒนาและส่งเสริมให้ดีขึ้น พร้อมทั้งมีการทําการติดตามประเมินผลเป็นระยะอาจจะมีการ
ประเมินหรือทดสอบตามตัวแปรข้างต้น โดยกําหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาครูนักวิจัยต่อไป 
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