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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนตาม 

การรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 393 คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีค่าความเที่ยงทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน สามารถท านายได้ด้วยปัจจัยด้านการก าหนดนโยบาย 
กลยุทธ์และการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน การประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย ภาวะผู้น าทาง
วิชาการ และการสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย โดยร่วมกันท านายได้ร้อยละ 51.90  
 
ค าส าคัญ 
 วิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนประถมศึกษา คุณภาพงานวิจัย 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study factors that affect the quality classroom 
action research according to perception of primary school administrator under the Office of 
the Basic Education Commission. The sample were 393 primary school administrators of the 
Office of the Basic Education Commission. The instruments used in this research was 
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questionnaire with the reliability at 0.93. Data were analyzed by using descriptive statistic 
methods including frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation 
coefficient and multiple regression analysis. The finding of this research was quality 
classroom action research were predicted by  the study indicated that policy, strategies and 
plans, evaluation and publication, Academic leaderships, and coaching and mentoring team 
building for research that could predict at 51.90 percent. 
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ความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาครู เนื่องจากครูเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้และคุณภาพของคน ดังนั้น การจัดการศึกษาจะมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลสมบูรณ์ในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าจึงขึ้นอยู่กับ
คุณภาพครูเป็นส าคัญ ครูผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าผู้ขับเคลื่อนให้ เกิดคุณภาพทางการศึกษาให้กับผู้เรียน คือ 
ครูผู้สอน เพราะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้เรียน อันเป็นหน่วยที่วัดได้ว่า คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับใด 
เนื่องจากครูผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละวัย 
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความ
แตกต่างของผู้เรียน ครูผู้สอนสามารถรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน แล้วน าปัญหามา
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา หาทางแก้ปัญหาที่คาดว่าจะสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหา ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง คิดค้นหาวิธีการสอน สื่อนวัตกรรม มาใช้พัฒนาผู้เรียน และพัฒนางานในหน้าที่ควบคู่ไป
พร้อม ๆ กัน นับได้ว่า บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนจ าเป็นต้องแก้ปัญหา และพัฒนางานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน สาระส าคัญประการหนึ่งของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ได้ก าหนดมาตรฐานความรู้และวิชาชีพครูไว้ดังนี้ คือ มาตรฐานความรู้  11  ข้อ ได้กล่าวถึงการวิจัยทาง
การศึกษา โดยก าหนดในสาระความรู้และสมรรถนะของครูตามมาตรฐานความรู้ ได้แก่ ทฤษฎีการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัยสถิติเพ่ือการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การฝึก
ปฏิบัติการวิจัย การน าเสนอผลงานการวิจัย การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการเพ่ือท าวิจัย และก าหนดสมรรถนะไว้
ได้แก่ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอนและสามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนาผู้ เรียน (Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand, 2007) และจาก
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้าน การจัดการเรียนรู้ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 10.7 มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปพัฒนาผู้เรียน โดยครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน มีการท าวิจัย
ในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและหรือพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยปีละ 1 รายการ ในกลุ่มสาระที่ตนเองสอน ผล
จากการวิจัยในชั้นเรียนช่วยแก้ปัญหาปรับพฤติกรรมและหรือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้งานวิจัยใน
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ชั้นเรียนได้รับการยอมรับและขยายผล (Office of the Basic Education Commission, 2008) การ
บริหารงานวิชาการเป็นงานหลัก เป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน เป็นงานส าคัญยิ่ง เพราะงานวิชาการ
ช่วยพัฒนา สติปัญญา ความนึกคิดของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีคุณค่าในสังคม การบริหารงานวิชาการ จะดีมี
คุณค่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารและครู (Phonok, 1999) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็น
ขอบข่ายและภารกิจหนึ่งของการบริหารงานวิชาการ มีความเกี่ยวข้องต่อการบริหารการศึกษา เนื่องจาก
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการบริหารการจัดการและการพัฒนา
คุณภาพงาน วิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสานความร่วมมือในสถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจน 
การเผยแพร่ ผลงานการวิจัยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน (Office of the Basic Education Commission, 2007) การ
วิจัยในชั้นเรียนจึงเปรียบเสมือนหัวใจของการพัฒนาการศึกษา เพราะเป็นวิทยาการต่าง ๆ ในปัจจุบันได้
เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การที่มนุษย์จะศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เรื่องใด ก็ตาม ย่อมต้อง
อาศัยการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเป็นพ้ืนฐาน   ซึ่ง Chansurin (1998) ได้กล่าวว่า การที่จะศึกษา
และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะครูผู้สอนจ าเป็นต้องอาศัยพ้ืนฐาน การค้นคว้าวิจัยและ
ทดลองเพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในด้านการศึกษานั้นทุกประเทศทั่วโลก
ต่างให้ความส าคัญในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้ครูได้ค้นหารูปแบบวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ อัน
น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ ในห้องเรียน เรียกว่า การวิจัยในชั้นเรียน (CAR: Classroom Action 
Research) ซึ่งหมายถึงการแสวงหาความรู้และวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนใน
ห้องเรียน ขณะที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาหรือ พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาที่ครู รับผิดชอบ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีสอนหรือการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือ ผู้เรียน
ให้ประสบความส าเร็จทางการเรียน เป็นต้น ครูมีบทบาทส าคัญในการเป็นนักวิจัยและด าเนินการวิจัยให้
เป็นกิจกรรมส าคัญที่จะส่งเสริมการเรียนการสอน ซึ่งเป็น การพัฒนาผลงานทางวิชาการในโรงเรียนบน
พ้ืนฐานของการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยากรต่าง ๆ รวมทั้งให้สถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ระดับการศึกษา จึงเห็นได้ว่า ครูมีความจ าเป็นที่ต้องเพ่ิมบทบาทเป็นนักวิจัย 
โดยไม่ว่าจะเป็นผู้สอนในต าแหน่งครูผู้สอนระดับอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษา งานวิจัยในชั้นเรียนเป็น
งานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นอยู่กับระดับของผู้เรียน ปัญหาและสภาพแวดล้อม จึงสามารถท างานวิจัย
ในชั้นเรียนได้ทุกระดับการศึกษา 
 จากบทบัญญัติอันเป็นแนวทางนี้เอง ท าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจและให้ความส าคัญกับ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ซึ่ งการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการวิจัยนี้จะมุ่ งเน้นไปที่การวิจัย 
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ การน าผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู้ 
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (Ministry 
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of Education, 2000) ซึ่งการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนับเป็นนวัตกรรมที่บุคคลหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
นักการศึกษา นักวิจัย ผู้บริหารในโรงเรียน และครู อาจารย์ มุ่งหวังที่จะใช้เป็นยุทธวิธีในการพัฒนาศาสตร์
ของวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งขึ้น (Wongwanich, 2000) การวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและเป็นสิ่งจ าเป็นที่ครูทุกคนควรให้ความสนใจ และควร
ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพราะครูมีหน้าที่พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์การวิจัยในชั้นเรียนช่วยให้ครูมีวิถีชีวิตของ
การท างานอย่างเป็นระบบ มีการตัดสินใจที่มีคุณภาพ สามารถคาดคะเนผลลัพธ์จากการจัดการเรียนการ
สอน ควบคุม ก ากับ และพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง รวมทั้งผลจากการท าวิจัยในชั้นเรียนช่วยให้ครู
ได้ตัวบ่งชี้ที่ เป็นรูปธรรมของผลส าเร็จในการปฏิบัติงานของครู ซึ่งสอดคล้องกับ Department of 
Curriculum and Instruction Development (2001) ที่น าเสนอแนวคิดไว้ว่า หากครูสามารถใช้ การวิจัย
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนแล้วย่อมเป็น
แนวทางในการน าไปสู่ความส าเร็จของผู้เรียนในอนาคต 
 จากสภาพปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนยังขาดคุณภาพเนื่องจากครูไม่มีความรู้ เรื่องวิจัย 
ในชั้นเรียนครูไม่เห็นคุณค่าของการวิจัยในชั้นเรียนครูเห็นว่างานวิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องยากขาดผู้ให้
ค าแนะน าในการท างานวิจัยในชั้นเรียนขาดเอกสารให้ครูดูเป็นแบบอย่างครูไม่มีเวลาที่จะท างานวิจัยในชั้น
เรียนครู (Chaisak, 2001) ผู้บริหารโรงเรียนควรแก้ปัญหาโดยการส่งเสริมให้ครูท างานวิจัยในชั้นเรียน การ
บริหารเพ่ือการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนอย่างมีก าลังใจและความสามารถท างานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแรงจูงใจที่มีอยู่ในหน่วยงานซึ่งมีปัจจัยส าคัญ ได้แก่ การส่งเสริม
ความส าเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียน การให้การยอมรับนั บถือครูผู้ท าการวิจัยในชั้นเรียน การให้
ความส าคัญกับการวิจัยในชั้นเรียน การมีความรับผิดชอบต่อครูที่ท างานวิจัยในชั้นเรียน การส่งเสริม
ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของครูผู้ท างานวิจัยในชั้นเรียน  (Ungsakun, 1994; Department of 
Curriculum and Instruction Development, 2001) และจากการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ท างานวิจัยในชั้นเรียนของครู ยังพบว่า มีปัจจัยที่ส าคัญในองค์การที่ไม่เอ้ือต่อการเสริมสร้างพลังความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคลให้งอกงาม ทั้งปัจจัยของผู้บริหาร ที่ไม่ก าหนดปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนใน
การท างานวิจัยในชั้นเรียน ปัจจัยครูที่ไม่เห็นความส าคัญของการท างานวิจัยในชั้นเรียนอันเนื่องจาก การ
สอนมุ่งเพียงการถ่ายทอดเนื้อหา ไม่เน้นกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวทางการปฏิรูปที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด ครูต้องได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้านทั้งทางกาย จิตใจหรืออารมณ์ ทางสังคม 
และทางสติปัญญา (Ministry of Education, 2000) 
 นอกจากนี้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยอีกหลายประการของ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของการวิจัยในชั้นเรียนของครู ได้แก่ 1) ภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหาร ดังเช่น Klincharoen (2002) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารว่า ถ้าผู้บริหารมีความสามารถในการน าความรู้ ทักษะและเทคนิควิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการจัด
การศึกษา จะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อครู นักเรียน และโรงเรียน 2) การก าหนดนโยบายกลยุทธ์และ
แผนการวิจัยในชั้นเรียน ดังที่ Sutthichatwan (2014) สรุปไว้ว่า การก าหนดนโยบายกลยุทธ์และแผนการ
วิจัยในชั้นเรียน เป็นวิธีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนตามกระบวนการ
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ด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาสถานภาพของหน่วยงานการก าหนดทิศทางของหน่วยงาน และการ
ก าหนดกลยุทธ์ มีแผนงานโครงการในการพัฒนางานวิจัย ในชั้นเรียน 3) การนิเทศภายใน อาจเป็นที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่ง เนื่องจากเป็นวิธีการก ากับติดตามโดยให้ผู้บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเพ่ือร่วมมือ
ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนโดย
การวิจัยในชั้นเรียน (Sanguannam, 2002; Paje, 2000) 4) การจัดทีมพ่ีเลี้ยงการวิจัย เป็นกระบวนการใน
การส่งเสริมให้การวิจัยในชั้นเรียนของครูประสบความความส าเร็จและมีคุณภาพมากข้ึน โดยผู้บริหาร
จะต้องจัดให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียน ได้แก้ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การสนับและร่วมมือในการวิจัยในชั้นเรียนด้วยการเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐาน การค้นคว้า 
การแก้ปัญหาในกระบวนการท างานวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น (Thosuwonchinda, 1992; Parker, 1990) 
5) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (Office of 
the National Education Commission, ตตภ) ได้ท าการศึกษาสภาพการวิจัยทางการศึกษาในประเทศ
ไทย พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมการท าวิจัยนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสนใจและการสนับสนุน
ทั้งด้านทุนและข้อมูลพ้ืนฐานที่ทันสมัย และ Chootap et al (1998) ได้เสนอวิธีเพ่ิมแรงจูงในการท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาการศึกษาว่าการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัยเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษามีแรงจูงใจในการท าวิจัยมากขึ้น และ 6) การประเมินและการเผยแพร่การวิจัย ดังที่  
Sutthichatwan (2014) สรุปไว้ว่า การศึกษา การเผยแพร่หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียน
ซึ่งกันและกัน จะท าให้ครูมีมุมมองในการท างานและการแก้ปัญหาในชั้นเรียนที่หลากหลายจาก
ประสบการณ์ของความเป็นครูที่สั่งสมกันมา มีความม่ันใจที่จะคิดริเริ่มแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางของตนเองเพ่ิมขึ้น 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการท าวิจัยในชั้นเรียน
ของครูตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานซึ่งผลงานวิจัยที่ได้และสารสนเทศที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง ส่งเสริมและสนับสนุน 
รวมทั้งพัฒนาให้ครูมี การท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาเป็นรูปแบบการพัฒนางานวิจัย
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้บริหาร ได้แก่ ภาวะผู้น าทางวิชาการ  การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายและ
แผนการวิจัยในชั้นเรียน การนิเทศภายในโรงเรียน การจัดทีมพ่ีเลี้ยงการวิจัย การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และ
งบประมาณ และการประเมินและการเผยแพร่การวจิัย มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
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1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร 

  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากผู้บริหารในโรงเรียน ในปีการศึกษา 2560
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 15,057 คน    
   1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยน ามาศึกษาในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของทาโร ยามาเน่ และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) ได้
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 393  คน  
 2.  ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้   
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 
  2.1  ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ ปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้บริหาร 
ประกอบด้วยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร การก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย และแผนการวิจัยในชั้น
เรียนการนิเทศภายในโรงเรียน การจัดทีมพ่ีเลี้ยงการวิจัย การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ
การประเมินและการเผยแพร่การวิจัย 

2.2  ตัวแปรตาม  คือ คุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลทั่วไป
ของผู้บริหารโรงเรียน 2) ระดับคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีค่า
ความตรงเชิงเนื้อหาโดยให้ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบคุณภาพด้านความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามรายข้อ
กับนิยามเชิงปฏิบัติการ พบว่า มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 และมคี่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.93  

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งการวิเคราะห์ออก เป็น 3ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ 2) การวิเคราะห์ระดับ 
คุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ด้วยค่าเฉลี่ยค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย 3) การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนตาม
การรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
correlation coefficient) และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
 
ผลการวิจัย 
             สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้  
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1. ข้อมูลพ้ืนฐานของตัวแปรต้นทุกปัจจัยโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ มาก โดยด้านภาวะผู้น า
ทางวิชาการอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.054  มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.6188  
ด้านการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และการวางแผน การวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.079  มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.5259 ด้านการสนับสนุนสร้างแรงจูงใจในท าการ
วิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.844  มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.6439  ด้านการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.585 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.8288 ด้านการสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจั ยอยู่ในระดับมากค่า
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.538 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.9075 ด้านการประเมิน และการ
เผยแพร่งานวิจัยอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.619  มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.8214 และตัวแปรตามคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.736 มีค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.5260 แสดงดังตารางที่ 1   
 
ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด ของ ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม 
 

ตัวแปร n �̅� S.D. 
1. ตัวแปรต้น    
   1.1 ภาวะผู้น าทางวิชาการ (TADX1) 393 4.054 0.619 
   1.2 การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ 
        และการวาง แผนการวจิัยในช้ันเรียน(TADX2) 

 
393 

 
4.079 

 
0.526 

   1.3 การสนับสนุนสรา้งแรงจูงใจในการท า 
วิจัยในช้ันเรียน(TADX3) 

393 3.844 0.644 

   1.4 การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ(TADX4) 393 3.585 0.829 
    1.5 การสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพื่อการวิจัย(TADX5) 393 3.522 0.854 
    1.6 การประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย(TADX6) 393 3.619 0.821 
2. ตัวแปรตาม  
    คุณภาพงานวิจัยในช้ันเรียน (QUALITY)  

 
393       

 
3.736 

 
0.526 

 
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน ตัวแปรการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวาง

แผนการวิจัยในชั้นเรียน (TADX2)  ถูกคัดเลือกเข้าสมการถดถอยเป็นอันดับแรกสามารถท านายคุณภาพ
งานวิจัยในชั้นเรียน ได้ร้อยละ 38.6 ตัวแปร การประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย(TADX6) ถูกคัดเลือกเข้า
สมการถดถอยเป็นอันดับสองสามารถท านายคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 11.2 ภาวะผู้น า
ทางวิชาการ (TADX1) ถูกคัดเลือกเข้าสมการถดถอยเป็นอันดับสาม  สามารถท านายคุณภาพงานวิจัยในชั้น
เรียน ได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.40 การสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย(TADX5) ถูกคัดเลือกเข้าสมการถดถอยเป็น
อันดับสี่ สามารถท านายคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.60 และการก าหนดนโยบาย กล
ยุทธ์และการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน (TADX2) การประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย (TADX6) ภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ (TADX1) และการสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย (TADX5) สามารถร่วมกันท านายคุณภาพ
งานวิจัยในชั้นเรียน ได้ร้อยละ 51.90 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงในตารางที่ 2    



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการ
วางแผนการวิจัยในชั้นเรียน (TADX2) การประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย (TADX6) ภาวะผู้น าทาง
วิชาการ (TADX1) การสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย (TADX5) โดยมีค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรใน
รูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ .336, .193, .188, และ.139 ตามล าดับในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 
.336, .123, .160, และ .086 ตามล าดับ นอกจากนี้ยัง พบว่า ตัวแปรการก าหนดนโยบายกลยุทธ์และการ
วางแผนการวิจัยในชั้นเรียน (TADX2) ส่งผลทางบวกต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนสูงที่สุด และตัวแปร
การสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย (TADX5) ส่งผลทางบวกต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนต่ าที่สุด 
นอกเหนือจากนั้นตัวแปรการสนับสนุนสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน (TADX3) และตัวแปรการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ (TADX4) ไม่มีน้ าหนักเพียงพอแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 2  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรต้นภาวะผู้น าทางวิชาการ (TADX1) การก าหนด

นโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน (TADX2) การสนับสนุนสร้างแรงจูงใจใน
การท าวิจัยในชั้นเรียน (TADX3) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ (TADX4) การ
สร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย (TADX5) การประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย (TADX6) 

 

ล าดับตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน  R R2 
Adj 
R2 

R2 
Change 

F  

1. การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการวิจัย
ในช้ันเรียน (TADX2)  

.621 .386 .384 .386 245.80* 

2.การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการวิจัย
ในช้ันเรียน (TADX2), การประเมินและการเผยแพร่
งานวิจัย (TADX6) 

.706 .498 .496 .112 193.61* 

3. การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการวิจัย
ในช้ันเรียน (TADX2), การประเมนิและการเผยแพร่
งานวิจัย(TADX6) ภาวะผู้น าทางวชิาการ (TADX1)  

.716 .513 .509 .014 136.40* 

4. การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการวิจัย
ในช้ันเรียน (TADX2), การประเมนิและการเผยแพร่
งานวิจัย (TADX6) ภาวะผู้น าทางวิชาการ (TADX1)  
การสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพื่อการวิจัย (TADX5) 

.720 .519 .514 .006 104.49* 

*P < .05 
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรต้นภาวะผู้น าทางวิชาการ 
(TADX1) การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน (TADX2) การ
สร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย (TADX5) การประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย (TADX6)  
 

ตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน  B S.E. Beta t sig. 
(Constant) = .966      
การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการวิจยัใน
ช้ันเรียน (TADX2) 

.336 .046 .336 7.358** .000 

การประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย (TADX6) .123 .045 .193 2.731** .007 
ภาวะผู้น าทางวิชาการ (TADX1) .160 .044 .188 3.626 ** .000 
การสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพื่อการวิจัย (TADX5) .086 .039 .139 2.188** .029 

*P < .05 
 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า คุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน สามารถท านายได้ด้วย
ปัจจัยด้านการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน (TADX2) การประเมิน
และการเผยแพร่งานวิจัย (TADX6) ภาวะผู้น าทางวิชาการ (TADX1) การสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย
(TADX5) โดยร่วมกันท านายได้ร้อยละ 51.90 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสมการที่ได้
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่เข้าสมการมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถน ามาเขียนในรูปคะแนนดิบและมีคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
ในรูปคะแนนดิบ 

QUALITY = .966 + .336 (TADX2) + .123 (TADX6) + .160 (TADX1) +.086 (TADX5)  
ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  Z (QUALITY) = .336(TADX2) + .193 (TADX6) + .188 (TADX1) + .139 (TADX5) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย พบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจและสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน (TADX2) การ
ประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย (TADX6) ภาวะผู้น าทางวิชาการ (TADX1) การสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการ
วิจัย (TADX5) โดยจะเห็นได้ว่า ปัจจัยด้านการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และการวางแผนการวิจัยในชั้น
เรียน พบว่า สามารถท านายคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการก าหนด
นโยบาย กลยุทธ์ และการวางแผน การวิจัยในชั้นเรียนเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญและเป็นขั้นตอนใน
ล าดับแรก ๆ ที่จะน าสู่กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนได้ในล าดับถัดไป หากการ
วางแผนกลยุทธ์ที่ดีและมีความเหมาะสมแล้วอาจน าไปสู่การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Sutthichatwan (2014) ซึ่งได้สรุปไว้ว่า การก าหนดนโยบายกลยุทธ์และแผนการวิจัยในชั้น
เรียน เป็นวิธีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนตามกระบวนการด าเนินงาน 3 
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ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาสถานภาพของหน่วยงานการก าหนดทิศทางของหน่วยงาน และการก าหนดกล
ยุทธ์ มีแผนงานโครงการในการพัฒนางานวิจัย ในชั้นเรียน อีกทั้งการวางแผนกลยุทธ์ยังเป็นกระบวนการที่
ให้ความส าคัญกับการมองไปสู่อนาคตภายใต้การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ในการใช้ความสามารถของ
สถานศึกษาเพ่ือระดมทรัพยากรมาใช้ และการพิจารณาถึงทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบคอบและชัดเจนว่าจะ
สามารถน าสถานศึกษาไปสู่ภารกิจและเป้าหมายที่วางไว้ 

2. จากผลการวิเคราะห์การถดถอยจากงานวิจัยนี้ พบว่า มีสัมประสิทธิ์ในการท านายคุณภาพ
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูได้ร้อยละ 51.9 นั่นคือ สามารถอธิบายหรือท านายได้ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ 
อาจมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของการศึกษา อีกร้อยละ 49.1 ดังนั้น ถึงเป็นความท้าทายของ
นักวิจัยอ่ืน ๆ ที่สนใจในตัวแปรเดียวกันนี้ท าการศึกษาต่อไป เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัย  
ในชั้นเรียน ทั้งนี้หากพบว่าปัจจัยที่ได้จากผลการวิจัยสามารถร่วมกันอธิบายหรือท านายตัวแปรตามได้ใน
ร้อยละที่สูงขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น 

3. จากการผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 ปัจจัย ได้แก่ การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการ
วิจัยในชั้นเรียน (TADX2) การประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย (TADX6) ภาวะผู้น าทางวิชาการ (TADX1) 
การสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย (TADX5) ซึ่งการส่งเสริมปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยต้องท าให้เกิดขึ้นในบริบท
เดียวกัน พร้อม ๆ กัน จึงจะสามารถร่วมกันท านายได้ร้อยละ 51.9 แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยทีถูกคัดเลือกเข้า
สมการถดถอยใน 3 ล าดับแรก โดยตัดปัจจัยด้านการสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย (TADX5) พบว่า 3 ปัจจัย
ดังกล่าวร่วมกันท านายคุณภาพงานวิจัยในชันเรียนได้ร้อยละ 51.3 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง 2  โมเดล
แล้วจะเห็นได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์การท านายไม่ได้เพ่ิมขึ้นมากนัก ดังนั้น ส าหรับในกรณีที่ต้องการแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วน ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจพัฒนาส่งเสริมปัจจัยเพียง 3 ปัจจัยแรกก่อนก็ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. คุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน สามารถท านายได้ด้วยปัจจัยด้านการก าหนดนโยบายกลยุทธ์และ
การวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน การประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย ภาวะผู้น าทางวิชาการ และการสร้าง
ทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย โดยร่วมกันท านายได้ร้อยละ 51.90ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ควรด าเนินการเพ่ือส่งเสริมปัจจัยที่ส าคัญทั้ง 4 ปัจจัย ไป
พร้อม ๆ กันเนื่องจากสมการถดถอยที่ได้ดังกล่าวเกิดขึ้นในบริบทเดียวกันในลักษณะของการส่งผลร่วมกัน 
 2. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างครูในระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น ผลการวิจัย หรือสมการท านายที่ได้จากงานวิจัยนี้ สามารถ
น าไปใช้ได้ดีกับบริบทของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา หากจะน าผลการวิจัยไปใช้กับบริบทอ่ืนอาจต้อง
ตระหนักและพิจารณาในประเด็นนี้ด้วย  
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phatthanā khunnaphāp [Classroom action research, new options for supervision of 
teaching to improve quality]. Academic journal. 2(1), 5-16. 
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academic affairs administration of education opportunity extended schools 
administrators under the office of Nakhon Ratchasima primary educational service]. 
Master’s thesis. Faculty of Education, Kasetsart University. 
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