
 

บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูกลุมโรงเรียนเกาะจันทร 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี  เขต 2  ตามความคิดเห็นของครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาจํานวน  5  ดาน  ไดแก  
ดานการใหความสําคัญกับงานวิจัยในช้ันเรียน  ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัย
ในช้ันเรียน  ดานการใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน  ดานการมีความรับผิดชอบ
ตอครูผูทําการวิจัยในช้ันเรียน  ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําการวิจัย
ในช้ันเรียน                 
              วิธีดําเนินการวิจัย  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
ในกลุมโรงเรียนเกาะจันทร 2  จํานวน  12  โรงเรียน  จํานวนท้ังส้ิน  138  คน  ใชประชากรทั้งหมด               
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามแบงเปน  3  ตอน 
คือ 

    ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
   ตอนท่ี 2  แบบสอบถามบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
รวม  5  ดาน 

                    ตอนท่ี  3  แบบสอบถามปลายเปด 

                 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  ความถี่  คารอยละ   คาเฉลี่ย   (μ)  และ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (σ )   
            

5.1  สรุปผลการวิจัย       
  
  ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   

      ผลการวิจัย  พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม เปนผูบริหารสถานศึกษา  12  คน  
คิดเปนรอยละ   8.70  ครูผูสอน  126  คน  คิดเปนรอยละ  91.30  รวมเปนรอยละ  100      

 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามบทบาทผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสงเสริม
การวิจยัในช้ันเรียนของครูกลุมโรงเรียนเกาะจันทร 2  สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบรีุ เขต 2                      
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                           ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับ
บทบาทผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุมโรงเรียน

เกาะจันทร 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2  โดยภาพรวม  จํานวน  5  ดาน  อยูใน
ระดับปานกลาง  เรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  ดังนี้  1.  ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนง
การงานของครูผูทําการวิจัยในช้ันเรียน  2.  ดานการใหความสําคัญกับงานวิจัยในช้ันเรียน  
3.  ดานการมีความรับผิดชอบตอครูผูทําการวิจัยในช้ันเรียน  4.  ดานการใหความยอมรับนับถือ
ครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน  และ  5.  ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน     
                       เม่ือพิจารณาแตละดานมีรายละเอียดดังนี้ 
  1)  ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําการวิจัยในช้ันเรียน  
                             ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับ
บทบาทผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุมโรงเรียน
เกาะจันทร 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  ในภาพรวม  อยูในระดับมาก   
                         เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ  ผูบริหารสถานศึกษา
สนับสนุนและสงเสริมความกาวหนาทางอาชีพของครูโดยใชการวิจัยในช้ันเรียน  ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด
คือ  ผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาใหความดีความชอบแกครูผูทําการวิจยัในชัน้เรียนโดยคํานงึถึง

ผลงานการทําวิจัย 
       2)  ดานการใหความสําคัญกับงานวิจัยในช้ันเรียน   
                                ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับ
บทบาทผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุมโรงเรียน
เกาะจันทร  2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2  ในภาพรวมอยูในระดับมาก   
                            เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา
สนับสนุนใหครูศึกษาหาความรูและประสบการณเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ  ผูบริหารสถานศึกษาเชิญวิทยากร  ครูตนแบบ  ดานการวิจัยในช้ันเรียน
มาใหความรูแกครู   
                         3)  ดานการมีความรับผิดชอบตอครูผูทําการวิจัยในชั้นเรียน  ผลการวิจัยพบวา    
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูกลุมโรงเรียนเกาะจันทร 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 2  ในภาพรวมอยูในระดับมาก    
                             เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา
มีความพึงพอใจในผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู  ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด   คือ  ผูบริหารสถานศึกษา
ใหความชวยเหลือครูในการแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอการทําวิจัยในช้ันเรียน   
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     4)  ดานการใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน   
                              ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับ
บทบาทผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุมโรงเรียน
เกาะจันทร 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง     
                              เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ ผูบริหารสถานศึกษา
จัดและสงเสริมใหครูมีสวนรวมรับผิดชอบในโครงการวิจัยในช้ันเรียน  ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ  
ผูบริหารสถานศึกษาใหเกียรติบัตร  รางวัลแกครูผูทําการวิจัยในช้ันเรียน  
       5)  ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียน  ผลการวิจัยพบวา    
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูกลุมโรงเรียนเกาะจันทร 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 2  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง    
                               เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา
กระตุนใหครูเห็นความสําคัญ  และทําวิจัยในช้ันเรียนอยางตอเนื่อง  ขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ  
ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีคณะกรรมการการวิจัยประจําโรงเรียนเพื่อเปนท่ีปรึกษาในการทําวิจัย

ในช้ันเรียนใหกับครู 

    
5.2  อภิปรายผล 
  

                 ผูวิจยันําสาระสําคัญมาอภิปรายดังนี้ 
                5.2.1  ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับบทบาท
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูกลุมโรงเรียนเกาะจันทร 2  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยภาพรวมจํานวน  5  ดาน  อยูในระดับปานกลาง  
ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารยังไมเขาใจในนโยบายการวิจัยเทาที่ควรและยังไมไดรับการเอาใจใส

อยางจริงจัง  สอดคลองกับ บัญชา  อ๋ึงสกุล  (2537, หนา 59)  กลาววาหนวยงานตนสังกัดท่ีมีโรงเรียน
อยูในควบคุม  จะตองกําหนดนโยบายหลักที่ชัดเจนวา  การสนับสนุนและสงเสริมใหครูพัฒนา 
การเรียนการสอนบนพื้นฐานของการวิจัย  เปนหนาท่ีของผูบริหาร  ซ่ึงผูบริหารจะตองปฏิบัติตาม
ภาระหนาท่ีท่ีจะละเลยไมได  และผูบริหารในหนวยงานทางการศึกษาจะตองทําหนาท่ีเปนผูสงเสริม
และยั่วยุใหครูเกิดความตองการในการสรางผลงาน  ทั้งเพื่อประโยชนตอการเรียนการสอนและ
การเลื่อนตําแหนงการทํางาน  และมนัส  ไชยศักดิ์  (2544, หนา 53)  กลาววา  ผูบริหารเปนผูมี
บทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมการวิจัย   ทั้งนี้ เพราะไดถูกกําหนดบทบาทไวแลว
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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 หมวด 4  มาตรา 30  ไดกําหนดใหสถานศึกษา
สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา  
จึงถือเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองใหความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุน

ใหครูทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน   
   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสอดคลองกับงานวิจัยของ บัญชา  อึ๋งสกุล (2537, 
บทคัดยอ)  ท่ีศึกษาเร่ืองบทบาทของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  
สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  12  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทตอการสงเสริมการวิจัย
ในโรงเรียน  โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับงานวิจัยของอนงค  เพชรรักษ   
(2544, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองบทบาทการสงเสริมงานวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามทัศนะของครูและผูบริหาร  สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดตรัง  ผลการวิจัยพบวา  
ระดับบทบาทการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และ
สอดคลองกับ  ทักษิณ  เช้ือสูง  (2547,  บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองบทบาทผูบริหารสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ  เขต  2   
ผลการวิจัยพบวาผูบริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทในฐานะผูนําในการวิจัยในช้ันเรียนในระดับปานกลาง  
และสอดคลองกับ กัลยา  สุบรรณาจ  (2546, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยความคิดเห็นของครู
ตอการดําเนินงานสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารสถานศึกษา  จังหวัดสุรินทร  ผลการวิจัย
พบวา  ความคิดเห็นของครูตอการดําเนินงานสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เชนกัน  สอดคลองกับ อนันท  ยิ่งนอก  (2544, หนา 67)  ไดศึกษาเร่ือง
การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ที่มีตอการสงเสริมวิจัยในชั้นเรียน  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ในภาพรวม  ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับปานกลาง   
สอดคลองกับบุญลือ  ไชยชิต  (2545, หนา 83)  ไดศึกษาเร่ืองบทบาทของผูบริหารโรงเรียน  ท่ีมีตอ
การสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ผลการวิจัยพบวา  บทบาท
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  มีบทบาทตอ
การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับวิรุฬพร  แกวกลา 
(2545, หนา 115)  ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ตามทัศนะของผูบริหารและอาจารยสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษากลุมภาคเหนือ  พบวา  ผูบริหาร
โรงเรียนมีบทบาทในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  โดยภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  
สอดคลองกับเบญจพร  ทองโอ  (2546, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองบทบาทการสงเสริมการวิจัย
ในช้ันเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูและผูบริหารสังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา  พบวา   ทัศนะของครูและผูบริหาร ท่ีมีตอบทบาทการสงเสริมการวิจัย
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ในช้ันเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลาในภาพรวมและ
รายองคประกอบอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับ เพียงใจ  พรหมทัศนานนท  (2541, บทคัดยอ)  
ไดทําการวิจัยเร่ืองศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีตอการสงเสริมการวิจัยในโรงเรียนสาธิต 
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  พบวา  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอการสงเสริมการวิจัย
ในโรงเรียนสาธิต  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับ 
สมโภชน  ฉลาดคิด  (2546, หนา 67)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริม
การวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  พบวา
บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง   
               เม่ือพิจารณาแตละดานมีรายละเอียด ดังนี้    
  1)  ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําการวิจัยในช้ันเรียน  
                             ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับ
บทบาทผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุมโรงเรียน
เกาะจันทร 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานการสงเสริมความกาวหนา
ในตําแหนงการงานของครูผูทําการวิจัยในช้ันเรียน  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ท้ังนี้เพราะการสงเสริม
ใหมีความกาวหนาในตําแหนงของครูผูวิจัยในโรงเรียนเปนการบริหารงานกับบุคลากรภายในโรงเรียน

โดยใชผลงานวิจัยของครูเปนเกณฑสวนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการเล่ือนตาํแหนง
หนาท่ีการงานของครูใหสูงข้ึนโดยการปูนบําเหน็จความชอบตามภาระหนาท่ีของครู  ท่ีแสดงผลของ
การท่ีครูไดจัดทําการวิจัยในโรงเรียนแลวสามารถนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหเกิดประโยชน

ตอนักเรียนซ่ึงสอดคลองกับ วัลลภ  กันทรัพย  (2534, หนา 74-75; อางถึงใน บรรจง  สังฆะ, 2547, 
หนา 76-77)  ใหความเห็นวา  ความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัยในโรงเรียน 
เปนบําเหน็จความชอบตามภาระหนาที่ของครู  ที่เกิดจากผลการที่ครูไดทําการวิจัยในโรงเรียน  
ซ่ึงผูบริหารตองบริหารงานบุคคลในโรงเรียนโดยใชผลงานการวิจัยของครูเปนเกณฑสวนหนึ่ง 
เพ่ือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนงหนาท่ีการงานของครูใหสูงข้ึน 
สอดคลองกับ ครุรักษ  ภิรมยรักษ  (2543, หนา 5-6; อางถึงใน วิรุฬพร  แกวกลา, 2545, หนา 118) 
กลาววาการวิจัยในชั้นเรียน  เปนเครื่องมือสําคัญที่สงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงาน
ของครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน  งานวิจัยท่ีดีนอกจากจะไดรับการเผยแพรโดยท่ัวไปแลว  ยังเปนการกระตุน
ใหมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการอยางไมหยุดยั้ง  ทําใหภาพลักษณของผูมีอาชีพครูดีขึ้น  และ
เปนท่ียอมรับอยางกวางขวางจากการทํางานอยางเปนระบบซ่ึงสอดคลองกับ บรรจง  สังฆะ  (2547,  
บทคัดยอ)  ไดศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของสํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2  พบวาผูบริหารมีบทบาทตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงานของครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน  โดยรวมอยูใน
ระดับบอย  และสอดคลองกับ อนันท  ยิ่งนอก  (2544, หนา 69-70)  ไดศึกษาระดับการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน เขตปฏิบัติการทางการศึกษาท่ี 4  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษานครราชสีมา  ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน
ของครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน  โดยภาพรวมผูบริหารและครูผูสอนมีความเห็นวามีระดับการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก  เชนกัน     
                              เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ  ผูบริหารสถานศึกษา
สนับสนุนและสงเสริมความกาวหนาทางอาชีพของครูโดยใชการวิจัยในชั้นเรียน  ท้ังนี้เพราะครูและ
ผูบริหาร  มีความเห็นวา  ผูบริหารสถานศึกษา  ไดมีการสงเสริมสนับสนุนใหครูมีความเจริญกาวหนา
ในการประกอบอาชีพของตนเอง  ซ่ึงหมายถึงการเปนผูท่ีมีผลงานเปนท่ีประจักษ  ผลงานเปนประโยชน
ตอการพัฒนาการเรียนการสอน  มีคุณภาพ  ครูจึงไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากผูบริหาร  ใหครู
นําผลงานวิจัยไปขอเล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึน  การสนับสนุนใหไดรับการคัดเลือกเปนครูดีเดน  ครูตัวอยาง  
ครูตนแบบ  การมอบหมายใหมีความรับผิดชอบงานท่ีตองใชความรูความสามารถมากข้ึน  ซ่ึงส่ิงเหลานี้ 
เปนบทบาทหนาท่ีของผูบริหารจะตองสงเสริมใหเกิดข้ึนกับครู  ทําใหครูมีความกระตือรือรน  ม่ันใจ 
มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานทํางานวิจัยในช้ันเรียน  เปนผลใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอน
สงผลดีตอนักเรียนในที่สุด  ซึ่งแสดงใหเห็นวา  ผูบริหารไดใหความสําคัญในการสงเสริมใหครู
มีความกาวหนาในอาชีพในตําแหนงการงาน ของครู  สอดคลองกับ Bissex  (1987; อางถึงใน ปราณี  
นุนนอย, 2540, หนา 1)  กลาววา  การวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชนอยางยิ่งตอกระบวนการจัดการเรียน 
การสอน  เพราะวาครูผู สอนสามารถนําผลการวิจัยที่ไดมาใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ใหประสบผลสําเร็จและใชเปนผลงานทางวิชาการเพ่ือการขอเล่ือนตําแหนง  และสงเสริมครูนักวิจัย
สูการเปนครูมืออาชีพตอไป  ซ่ึงในการสงเสริมการทําวิจัยในโรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียนจะตองให
การสนับสนุนและชวยเหลือใหครูไดมีการศึกษาคนควาดานการวิจัย  เพื่อหาความรูใหม ๆ และสามารถ
นําไปใชในการพัฒนา  และแกปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนในช้ันเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สมพงศ  เกษมสิน  (2521, หนา 397)  ไดใหความเห็นวาสภาพ
ในการปฏิบัติงานขององคกรใดก็ตาม  ควรใหมีการใหบําเหน็จรางวัล การเล่ือนตําแหนงแกผูปฏิบัติงานดี  
ยอมเปนเคร่ืองจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงานปฏิบัติงานมีความกระตือรือรนตอ

การปฏิบัติหนาท่ีการงานดวยความขยันขันแข็ง  มีขวัญกําลังใจดีตอการปฏิบัติงานไดอยางดี   
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   ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ  ผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาใหความดีความชอบ
แกครูผูทําการวิจัยในช้ันเรียนโดยคํานึงถึงผลงานการทําวิจัย  ท้ังนี้เพราะเนื่องจากมีขอจํากัดเกี่ยวกับ
จํานวนครูผูทําผลงานวิจัยในชั้นเรียน  ซึ่งมีนอยมากที่ครูใหความสนใจมาทําการวิจัยเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนและการทําวิจัยในชั้นเรียนถือเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบ

ของผูบริหาร  ซ่ึงตองคํานึงถึงคุณภาพและประโยชนท่ีไดรับดวย  ประกอบกับเกณฑในการพิจารณา
ความดีความชอบในระดับโรงเรียนมีหลากหลาย  ไมใชเฉพาะการทําวิจัยในชั้นเรียนเทานั้น  จึงมีผลตอ
การใหความคิดเห็นท่ีเสมือนวา  ผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาใหความดีความชอบแกครูผูทําการวิจัย
ในช้ันเรียนโดยคํานึงถึงผลงานการทําวิจัยนอย  คาเฉล่ียจึงตํ่าสุดในขอนี้  สอดคลองกับกรมวิชาการ  
กองวิจัยทางการศึกษา  (2529, หนา 33; อางถึงใน วิรุฬพร  แกวกลา, 2545, หนา 120)  กลาววา  
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาโรงเรียน  ยังไมมีมาตรการท่ีจะม่ันใจไดวา  จะเปนงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพพอท่ีจะนําไปพัฒนาโรงเรียนได  และไมมีการศึกษาวิจัยเฉพาะเร่ืองท่ีตรงกับปญหาท่ีโรงเรียน
ตองการอยางเพียงพอ  บุรินทร  ทองแมน (2544, หนา 4; อางถึงใน วิรุฬพร  แกวกลา, 2545, หนา 120) 
ใหความเห็นวา  สําหรับครูไทย  ไดรับการสงเสริมใหทําผลงานวิจัยเปนผลงานทางวิชาการเล่ือนระดบั
และตําแหนงที่สูงขึ้นได  ซึ่งงานวิจัยของครูที่ผานมาอิงลักษณะงานวิจัยเชิงวิชาการคอนขางมาก     
จึงเปนงานท่ีหนักและสงผลตอคุณภาพนักเรียนคอนขางนอย  หรือเม่ือครูทํางานวิจัยมักจะทําเปน
งานเฉพาะกิจหรืองานเฉเพาะบุคคลในสถานศึกษา 
                          2)  ดานการใหความสําคัญกับงานวิจัยในช้ันเรียน   
                            ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับ
บทบาทผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  ของครูกลุมโรงเรียน
เกาะจันทร 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ท้ังนีเ้พราะ
ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการวิจัยในช้ันเรียนโดยการกระตุนใหครูเห็นความสําคัญของการวิจัย 
สนับสนุนใหครูศึกษาหาความรูและประสบการณเพิ่มเติมเปดโอกาสใหครูศึกษาหาความรูจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ การจัดใหมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจ  ดานการวิจัย  รวมท้ังกระตุน 
สงเสริมใหครูปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน  ดังท่ีสุวัฒนา  
สุวรรณเขตนิคม  (2538, หนา 10)  กลาววา  เปนท่ีคาดหวังวา เม่ือครูผูสอนไดทําการวิจัยในชั้นเรียน
ควบคูไปกับการปฏิบัติงานสอนอยางเหมาะสมแลว  จะกอใหเกิดผลดีตอวงการศึกษา และวิชาชีพครู
อยางนอย  3  ประการ  คือ  (1)  นักเรียนจะมีการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(2)  วงวิชาการการศึกษาจะมีขอความรูและ/หรือนวัตกรรมทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนจริง
เกิดมากข้ึนอันจะเปนประโยชนตอครูและเพื่อนครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเปนอยางมาก 
และ  (3)  วิถีชีวิตของครู  หรือวัฒนธรรมในการทํางานของครู  จะพัฒนาไปสูความเปนครูมืออาชีพ 
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(Professional  Teacher)  มากยิ่งข้ึน  ท้ังนี้เพราะครูนักวิจัยจะมีคุณสมบัติของการเปนผูแสวงหาความรู
หรือผูเรียน  (Learner)  ในศาสตรแหงการสอนอยางตอเนื่องและมีชีวิตชีวา  จนในท่ีสุดก็จะเปนผูท่ีมี
ความรูความเขาใจท่ีกวางขวาง  และลึกซ้ึงในศาสตรและศิลปแหงการสอน  เปนครูท่ีมีวิทยายุทธแกรงกลา
ในการสอนสามารถท่ีจะสอนนักเรียนใหพัฒนากาวหนาในดานตาง ๆ ในหลายบริบทหรือท่ีเรียกวา
เปนครูผูรอบรู  หรือครูปรมาจารย  (Master  Teacher)  ซึ่งถามีปริมาณครูนักวิจัยดังกลาวมากขึ้น
จะชวยใหการพัฒนาวิชาชีพครูเปนไปอยางสรางสรรคและม่ันคง  สอดคลองกับนันทวัน สวัสดิ์ภูมิ
(2540, บทคัดยอ; อางถึงใน บุญมี  มุยสุข, 2548, หนา 42-43) ไดศึกษาวิจัยเสนทางการพัฒนาครู
นักวิจัยพบวาประโยชนจากการวิจัยคือ  การพัฒนานักเรียน  พัฒนาตนเองใหสามารถพัฒนาการสอน
นักเรียน  ใหถูกตองและสรางสรรคยิ่งข้ึน  สอดคลองกับ อนันท   ยิ่งนอก  (2544, หนา 69)  ไดศึกษา
เร่ืองการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ท่ีมีตอการวิจัยในช้ันเรียน  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ผลการวิจัยพบวา  ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน
ดานการใหความสําคัญกับการวิจัยในช้ันเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ กัลยา  สุบรรณาจ  
(2546, หนา 89)  ไดศึกษาความคิดเห็นของครูตอการดําเนินงานสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร  ผลการวิจัยคนพบวาดานการใหความสําคัญกับ
งานวิจัยในชั้นเรียนอยูระดับมาก สอดคลองกับ บุญมี  มุยสุข  (2548, หนา 81)  ไดศึกษาบทบาท
ในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารโรงเรียนความคิดเห็นของขาราชการครู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5  ผลการวิจัยพบวา  ดานการใหความสําคัญกับงานวิจัย
ในช้ันเรียน อยูในระดับมากเชนกัน                                                                                                
                              เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา
สนับสนุนใหครูศึกษาหาความรูและประสบการณเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  
ท้ังนี้เพราะผูบริหารไดเห็นความสําคัญกับงานวิจัยในชั้นเรียนไดสงเสริมสนับสนุนใหครูไดศึกษา

หาความรูและประสบการณเกี่ยวกับการวิจัยดวยเทคนิควิธีการตาง ๆ ทําใหครูไดเกิดแนวคิด  
เกิดการเรียนรู  เกิดการเสริมสรางความรูทางวิชาการของตนเอง  มีความเขาใจเกี่ยวกับบริบท  ช้ันเรียน
ของตนเอง  ทําใหครูมี นวัตกรรม ส่ือการสอน และวิธีการสอนท่ีดีมีคุณภาพไปใช   ซ่ึงสงผลใหเกิด
มาตรฐานคุณภาพในการเรียนการสอน  ดังที่ รวีวัตร  สิริภูบาล  (2544, หนา 2; อางถึงใน วิรุฬพร  
แกวกลา, 2545, หนา 9-10)  กลาววา  การที่ครูทําวิจัยในชั้นเรียน  จะเปนการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอน  เพราะการวิจัยในช้ันเรียน  มีจุดประสงคสําคัญเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
และบัญชา อ๋ึงสกุล  (2539, หนา 31-39; อางถึงใน วิรุฬพร  แกวกลา, 2545, หนา 31-39)  ใหความเห็นวา 
การใหความสําคัญกับงานวิจัยในชั้นเรียน  เปนการมองเห็นประโยชนของงานวิจัยท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา 
ซ่ึงผูบริหารตองกระตุนใหครูเห็นความสําคัญของการวิจัยเพื่อแสวงหาความรูใหม ๆ สนับสนุนครู
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ใหไดศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม  จัดการอบรมสัมมนา  เพื่อพัฒนาความรูทางดานการวิจัยแกครู  
สงเสริมครูใหนําผลวิจัยไปใช  และปฏิบัติงานดวยกระบวนการวิจัยอยูเสมอ  เพื่อเปนประโยชนตอ
การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  สอดคลองกับ  อนันท  ยิ่งนอก  (2544, หนา 69)  ไดศึกษา
เร่ืองการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ท่ีมีตอการวิจัยในชั้นเรียน  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ผลการวิจัยพบวาระดับการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน   
ดานการใหความสําคัญกับการวิจัยในช้ันเรียน  ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือผูบริหารสถานศึกษาสนบัสนนุ
ใหครูศึกษาหาความรูและประสบการณเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเชนกัน    
สอดคลองกับบุญมี  มุยสุข  (2548, หนา 81)  ไดศึกษาบทบาทในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ของผูบริหารโรงเรียนความคิดเห็นของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน 
เขต 5 ผลการวิจัยพบวา  ดานการใหความสําคัญกับงานวิจัยในชั้นเรียน  ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ
ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหครูศึกษาหาความรูและประสบการณเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือปรับปรุง

การเรียนการสอน  อยูในระดับมากเชนกัน 
   ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ  ผูบริหารสถานศึกษาเชิญวิทยากร  ครูตนแบบ  
ดานการวิจัยในชั้นเรียนมาใหความรูแกครู  ทั้งนี้เพราะผูบริหารมีขอจํากัดในการจัดวางแผน
จัดการอบรม  โดยเฉพาะการประสานงานกับวิทยากรที่จะมาชวยครูใหมีความรูและทักษะในเร่ืองการวิจัย  
ซ่ึงเปนผูมีสวนสําคัญในการเรียกศรัทธา  ความเชื่อถือ  และอาจกลาวไดวาวิทยากรที่มีชื่อเสียง 
เปนท่ีรูจักกันจนเปนท่ียอมรับมีอยูไมมากนัก  การประสานงานหาวิทยากรท่ีดีจึงหาไดยาก  และ
ปจจุบันไดมีหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ  ไดมีการอบรมการวิจัย
ทางการศึกษามากข้ึน  จึงทําใหผูบริหารมีความคิดท่ีจะเปนผูจัดการอบรมใหความรูดานการวิจัยนอยลง  
คาเฉล่ียในขอนี้จึงตํ่า  สอดคลองกับ บุญมี  มุยสุข  (2548, หนา 81)  ไดศึกษาบทบาทในการสงเสริม
การวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของขาราชการครู  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5  ผลการวิจัยพบวา  ดานการใหความสําคัญกับงานวิจัยในชั้นเรียน   
ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด  คือผูบริหารสถานศึกษาเชิญวิทยากร  ครูตนแบบ  ดานการวิจัยในช้ันเรียน
มาใหความรูแกครู  เชนกัน 
                          3)  ดานการมีความรับผิดชอบตอครูผูทําการวิจัยในช้ันเรียน  ผลการวิจัยพบวา  
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอนเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูกลุมโรงเรียนเกาะจันทร 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 2  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ท้ังนี้เพราะผูบริหารไดใหความสนใจ  ดูแลเอาใจใส
แนะนําการปฏิบัติงานทําวิจัยของครูอยางเต็มท่ี  ครูไดรับความชวยเหลือทั้งในดานความรูและมีทักษะ
การปฏิบัติการการวิจัย  มีการจัดบรรยากาศ  จัดระบบงานในโรงเรียนใหเอ้ือตอการปฏิบัติหนาท่ีของครู  
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ดูแลเอาใจใสใหครูทําวิจัยท่ีสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง  รวมท้ังเปดโอกาสใหครู
มีสวนรวมในการแสวงหาทางเลือกใหมในการแกปญหาในการวิจัย สอดคลองกับ ธํารง  ชูทัพ   
(อินเทอรเน็ต, 2544; อางถึงใน วิรุฬพร  แกวกลา, 2545, หนา  118)  กลาววาในการสงเสริมการวิจัย
ในช้ันเรียน ส่ิงท่ีสําคัญคือ  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองชวยกันกระตุนและสนับสนุนใหครูทําวิจัย
ในช้ันเรียนจนบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  โดยเฉพาะการใหความสนใจในการจัดกระบวนการบริหาร
ใหเอ้ือตอการดําเนินการวิจัยในช้ันเรียน  เชน  การชวยเหลือดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย
ในช้ันเรียน  ตลอดจนการรับรูปญหาขอบกพรอง  จุดเดน  จุดดอย  ของครู  จนไดจุดท่ีควรปรับปรุง
ใหครูทําวิจัย  และใหครูผูสอนมีความตระหนักในเร่ืองของความรับผิดชอบในการแกไขปญหา
ท่ีเกิดจากการเรียนการสอนในช้ันเรียนของตนเอง  สอดคลองกับแนวคิดของ วิเชียร  เกตุสิงห  (2544, 
หนา 49; อางถึงใน ดุสิต  จันทรผง, 2548, หนา 27-28)  กลาววา  ผูบริหารชวยครูนักวิจัย  
โดย  (1)  ตองคิดวา  การเรียนการสอน  การวิจัย  และการปรับปรุงการเรียนการสอน  เปนงานท่ีสงเสริมกัน  
(2)  จัดสรรโอกาสเร่ืองการอบรม  คนควาในแหลงเรียนรูตาง ๆ ใหแกครู  สงเสริมระบบการนิเทศภายใน  
(3)  จัดเวทีใหแลกเปล่ียนเรียนรูและสงเสริมเครือขายในเร่ืองสงเสริมการวิจัยตาง ๆ ตองใหโอกาส  
(4)  เตรียมอุปกรณท่ีจําเปนใหสอดคลองกับผลการวิจัยของสอดคลองกับ พีรวัฒน  วงษพรหม  (2533, 
หนา ง; อางถึงใน ไตรภพ  เงินแกว, 2544, หนา 115)  ไดศึกษาเรื่องสภาพการวิจัยชั้นเรียนของครู
ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ  เขตการศึกษา 10 พบวา  
ดานความตองการความชวยเหลือในดานตาง ๆ อยูในระดับมาก สอดคลองกับเพียงใจ  พรหมทัศนานนท  
(2541, หนา 98-99)  ท่ีศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียน  ท่ีมีตอการสงเสริมการวิจัยในโรงเรียนสาธิต 
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  ดานการมีความรับผิดชอบตออาจารยผูทําวิจัยในโรงเรียน  ผลการศึกษาพบวา  
อยูในระดับมาก  สอดคลองกับ ไตรภพ  เงินแกว  (2544, หนา 115)  ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียน
ท่ีมีตอการสงเสริมการวิจัยของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย  พบวา
ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  ดานการมีความรับผิดชอบตอการทําวิจัย
ของครูผูทําวิจัย  โดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน    
                            เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา
มีความพึงพอใจในผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครู  ท้ังนี้เพราะผลที่เกิดจากการสงเสริม  รับผิดชอบ
ดูแล  ชวยเหลือแนะนําครูใหมีความรูความสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนไดประสบผลสําเร็จ  ทําให
เกิดผลงานวิจัยท่ีเกิดจากใชแกปญหา  ตรงกับปญหาการเรียนการสอนของครูหรือของสถานศึกษา  
เกิดมีผลงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น หลากหลายขึ้นและสามารถนําผลงานวิจัย   ไปใชประโยชนวางแผน    
กําหนดนโยบาย  ปรับปรุงการเรียนการสอนในช้ันเรียนหรือในสถานศึกษาได  จึงทําใหผูบริหาร
มีความพึงพอใจในผลงานการวิจัยของครู 
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                              ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด   คือ  ผูบริหารสถานศึกษาใหความชวยเหลือครูในการแกไข  
ปญหาท่ีมีผลกระทบตอการทําวิจัยในช้ันเรียน  ท้ังนี้เพราะผูบริหารมีความรูดานการวิจัยไมเพียงพอ  
ขาดความรูพื้นฐานในการวิจัย  และเทคนิควิธีการท่ีจะมาเรงเราท่ีจะชวยเสริมทักษะและความสามารถ
ทางการวิจัยใหแกครู  ท่ีจะชวยเหลือแกไขปญหา  แนะนํา  หรือนิเทศครูเกี่ยวกับงานวิจัยไดสงผลกระทบ
ตอครูที่จะทํางานวิจัย  เพราะผูบริหารเปนผูควบคุมปจจัยหลายอยางในหนวยงาน  ที่กอใหเกิด
ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในการทํางาน  ดังนั้นผูบริหารจึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมครู
และแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีกระทบตอการวิจัยในชั้นเรียน  ผูบริหารจึงตองพัฒนาตนเองใหมีความรู
เกี่ยวกับวิจัยเพ่ือสามารถสรางผลงานวิจัยท้ังโดยผูบริหารเองและใหความสําคัญตอความรับผิดชอบ 
แนะนําดูแล  ชวยเหลือแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอการวิจัยในชั้นเรียนของครู  ซ่ึงสอดคลองกับ    
กระทรวงศึกษาธิการ (2534, หนา 3)  ไดกลาววา  ผูบริหารขาดความรูความสามารถในการวิจัย 
รวมท้ังขาดเทคนิค  ขาดการใหคําปรึกษาแนะนําในการทําวิจัยในสถานศึกษา ยังไมมีประสิทธิภาพ    
และดังท่ี วิจิตร ศรีสุพรรณ (2523, หนา 10; อางถึงใน วิรุฬพร  แกวกลา, 2545, หนา 23) ใหความเห็นวา 
การทําวิจัยในชั้นเรียนนั้น  นอกจากผูวิจัยจะตองมีความรูในกระบวนการวิจัยแลว  ยังตองมีปจจัย
ที่ทําใหการวิจัยสําเร็จไดอีกหลายประการ  ปจจัยเหลานั้น  ไดแก  การไดรับการสนับสนุนและรวมมือ
จากผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน  มีเวลาเพียงพอสําหรับทําวิจัย  มีเงินสนับสนุนสําหรับคาใชจาย
ในการวิจัยอยางเพียงพอ    
                          4)  ดานการใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน  ผลการวิจัยพบวา  
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      
ในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูกลุมโรงเรียนเกาะจันทร 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 2  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้เพราะผูบริหารสถานศึกษายังไมมีมาตรการ 
ท่ีจะสรางขวัญและกําลังใจแกครูผูทําวิจัยในโรงเรียนท่ีเดนชัด  การใหความยอมรับในผลงานวิจัย
จะเนนไปในรูปท่ีแสดงออกทางดานคําพูดมากกวาการกระทําโดยแทจริง  สอดคลองกับผลการวิจัย
ของวุฒิศักดิ์  แดงสกุล  (2546, หนา 178)  ไดศึกษาเร่ืองบทบาทหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนท่ีสงเสริม
การทําวิจัยในชั้นเรียน  ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สหวิทยาเขตปอมปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียน  มีบทบาท
ตอการสงเสริมการวิจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ดานการยอมรับนับถือครูผูวิจัยในชั้นเรียน  โดยเฉล่ีย
ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองบัญชา  อึ๋งสกุล  (2537, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่องบทบาท
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  
เขตการศึกษา  12  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทตอการสงเสริมการวิจัยในโรงเรียน  ดานการให
ความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับ
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วิลัยพรณ  เสรีวัฒน  (2544, บทคัดยอ)  พบวาผูบริหารมีบทบาทตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน   
ตามความคิดเห็นของครูแกนนํา  อยูในระดับปานกลางสอดคลองกับ บุญลือ  ไชยชิต  (2545, หนา 84) 
ไดศึกษาเร่ืองบทบาทของผูบริหารโรงเรียน  ท่ีมีตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน  ในโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย  ผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมยมีบทบาทตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  ดานการใหความยอมรับนับถือครู
ผูทําวิจัยในช้ันเรียน  โดยรวมปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับ บุญมี  ปะพะวะ  (2541, 
หนา 85)  ศึกษาบทบาทผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีตอการสงเสริมการวิจัยในโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู  ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมและรายดาน
ดานการใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน   อยูในระดับปานกลาง 
                  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ ผูบริหารสถานศึกษาจัด
และสงเสริมใหครูมีสวนรวมรับผิดชอบในโครงการวิจัยในชั้นเรียน  ท้ังนี้เพราะผูบริหารไดมีมาตรการ 
เตรียมการวางแผนในการทําวิจัยในชั้นเรียน  มีการมอบหมายงานและกําหนดใหครูรับผิดชอบ 
โดยมีการวางแผนการดําเนินการวิจัยในโรงเรียนและจัดทําแผนงานโครงการไวในแผนปฏิบัติการประจําป

ของโรงเรียน  แสดงใหเห็นวาผูบริหารไดพิจารณาครูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะรับผิดชอบงานได 
ซ่ึงถือวาผูบริหารไดใหเกียรติใหการยอมรับในความรูความสามารถในดานการวิจัย  จึงไดมอบหมาย
ใหมีสวนรวมรับผิดชอบในโครงการวิจัยในช้ันเรียน 
   ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ  ผูบริหารสถานศึกษาใหเกียรติบัตร   รางวัลแก
ครูผูทําการวิจัยในชั้นเรียน  ท้ังนี้เพราะผูบริหารสถานศึกษายังไมมีมาตรการ  ท่ีจะสรางขวัญและกําลังใจ
แกครูผูทําวิจัยในโรงเรียนท่ีเดนชัด  การใหความยอมรับในผลงานวิจัยจะเนนไปในรูปท่ีแสดงออก
ทางดานคําพูดมากกวาการกระทําโดยแทจริง  และผูบริหารคิดวาผลงานวิจัยของครูยังไมมีมาตรฐานดีพอ  
ท่ีจะยกยองใหเกียรติยอมรับได  สอดคลองกับ รุง  แกวแดง  (2540, หนา 146-147; อางถึงใน สาคร 
วังชวย, 2548, หนา 36)  กลาววา  “ผูบริหารจะตองเนนการใหขวัญและกําลังใจแกครูแตละคน
โดยการยกยองใหเกียรติและรางวัล  เพื่อใหครูมีความภูมิใจในความสําเร็จทางการทํางานของตนเอง  
แลวครูก็จะทํางานอยางมีความสุขและมีพลังไปกระตุนเด็ก”  การที่ผูบริหารใหการยอมรับในความสามารถ
และใหการยกยองเชิดชูความสามารถของครูท่ีมีผลงานทางการวิจัยในช้ันเรียน  ยอมทําใหครูมีความต้ังใจ
ที่จะทํางาน  มีแรงจูงใจและมีกําลังใจในการทํางานไมยอทอตออุปสรรคทั้งปวงสอดคลองกับ 
ทักษิณ  เช้ือสูง  (2547, หนา 65)  ไดศึกษาเรื่อง  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย
ในช้ันเรียน  ในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ เขต 2  ผลการศึกษาพบวา  
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการใหรางวัลในรูปแบบตาง ๆ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
โดยเฉพาะขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  คือการมอบประกาศเกียรติบัตรใหแกครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน 
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 5)  ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียน  ผลการวิจัยพบวา    
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูกลุมโรงเรียนเกาะจันทร 2  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 2  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้เพราะผูบริหารยังไมเขาใจในนโยบาย
ของการวิจัยในช้ันเรียนจึงไมทราบทิศทางการสงเสริมการวิจัยแกครู  และไมไดใหการเอาใจใส
ชวย เหลือและสนับสนุนอย างจริงจัง   รวมท้ังขาดการนิ เทศ   ติดตามผลอย างตอ เนื่อง   
    จากเหตุการณดังกลาวนี้สอดคลองกับแนวคิดของ มนัส  ไชยศักดิ์  (2544, หนา 5; 
อางถึงใน วิรุฬพร  แกวกลา, 2545, หนา 121)  กลาววา การสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน  ผูบริหาร
ตองคอยประสานงานใหคําแนะนํา  ชวยเหลือ  รวมคิดรวมทํา  พรอมกับติดตามทุกขั้นตอน
ของการทําวิจัยในช้ันเรียน  เพื่อใหครูทําวิจัยไดสําเร็จ  สอดคลองกับแนวคิดของ บัญชา  อ๋ึงสกุล  
(2539, หนา 15)  กลาววา  บทบาทของผูบริหารท่ีเกี่ยวของกับการทําวิจัยในช้ันเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
ของครูประการหน่ึง  คือ  มีสวนรวมในการนิเทศเกี่ยวกับการวิจัยในการเรียนของครู  สอดคลองกับ 
อนันท  ยิ่งนอก  (2544, หนา 68)  ไดศึกษาเร่ืองการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ท่ีมีตอการวิจัยในชั้นเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ผลการวิจัยพบวา  
ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จในการวิจัยในช้ันเรียน

อยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับ วุฒิศักดิ์  แดงสกุล (2546, หนา 74)  ไดศึกษาเร่ืองบทบาทหนาท่ี
ของผูบริหารโรงเรียนท่ีสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของของผูบริหารโรงเรียน

และครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา  สหวิทยาเขตปอมปราการจังหวัดสมุทรปราการ  ผลการวิจัย
พบวา  ผูบริหารโรงเรียน มีบทบาทตอการสงเสริมการวิจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาดานการสงเสริม
ใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับ 
บุญลือ  ไชยชิต  (2545, หนา 82)  ไดศึกษาเร่ืองบทบาทของผูบริหารโรงเรียน ท่ีมีตอการสงเสริม
การวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย   ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย มีบทบาทตอการสงเสริมการวิจัยใน
ช้ันเรียนดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
สอดคลองกับ ทักษิณ  เช้ือสูง  (2547, หนา 63)  ไดศึกษาเรื่องบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนในโรงเรียน  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ  เขต 2  
ผลการวิจัยพบวา  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จ
ในการวิจัยในช้ันเรียนอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับวิรุฬพร  แกวกลา  (2545, หนา 119)  
ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนตามทัศนะของผูบริหาร

และอาจารยสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  กลุมภาคเหนือ  พบวาผู บริหารโรงเรียนมีบทบาท
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ในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียนอยูใน
ระดับปานกลาง  สอดคลองกับนงพงา  พิชัย  (2543, หนา 145-146)  ไดศึกษาเรื่องบทบาทของ
ผูบริหารโรงเรียน  ในการสงเสริมการวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
กําแพงเพชร  พบวามีบทบาทตอการสงเสริมการวิจัยในโรงเรียน  ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จ
ของงานวิจัยในช้ันเรียน  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง   
                                เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา
กระตุนใหครูเห็นความสําคัญ  และทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง  ท้ังนี้เพราะผูบริหารตองมีหนาท่ี
ปฏิบัติตามภารกิจหลักของการปฏิรูปการศึกษา  ที่ตองใหมีการเปลี่ยนแปลง  ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ ิ่มเติม  ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545  โดยการประชุมช้ีแจงใหครู
ทราบนโยบายวัตถุประสงคและบทบาทหนาท่ีของครู ท่ีตองมีการวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
และกระตุนใหครูเห็นความสําคัญ  และทําวิจัยในช้ันเรียนอยางตอเนื่อง  ซ่ึงขอบังคับท่ีผูบริหารโรงเรียน
และครู  ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2545)  กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษา ตามมาตรา 24 (5)  กลาววาสงเสริมสนับสนุนให
ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอมส่ือการเรียน  และอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ท้ังนี้
ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 
และมาตรา 30 ไดย้ําเนนถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนวา  ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสม
กับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา   
   ขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด  คือ  ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีคณะกรรมการการวิจัย
ประจําโรงเรียนเพื่อเปนท่ีปรึกษาในการทําวิจัยในช้ันเรียนใหกับครู  ท้ังนี้เพราะผูบริหารยังขาดความรู
ความเขาใจในเร่ืองการวิจัยในชั้นเรียนทําใหกําหนดแนวทาง  หรือนโยบายท่ีจะเอ้ือตอการพัฒนา
สงเสริมการวิจัยใหเกิดความสําเร็จได  ขาดการใหครูมีสวนรวมในการเสนอนโยบาย  หรือบริหาร
งานวิจัย  ทําใหไมรูปญหาและแกไขขอบกพรองได  และอีกประการหนึ่ง  อาจเปนเพราะการพิจารณา
แตงต้ังบุคลากรหรือครูในโรงเรียนท่ีจะเปนกรรมการท่ีเหมาะสมนั้น  ตองพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถหรือเคยมีประสบการณ  มีผลงานวิจัยท่ีไดรับการยอมรับ  เช่ือม่ัน  จึงจะเปนท่ียอมรับ
ของทุกฝาย  ซ่ึงในสถานศึกษาสวนใหญ  ยังมีจํานวนนอยอยูท้ังผูบริหารและครู  จึงมีผลใหความคิดเหน็
ในขอนี้  มีคาเฉล่ียต่ํา  สอดคลองกับสอดคลองกับ ทักษิณ  เชื้อสูง  (2547, หนา 62)  ไดศึกษาเร่ือง  
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ  เขต 2  ผลการศึกษาในฐานะนักวิจัย  พบวา  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  
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ในการปฏิบัติดานการจัดใหมีคณะกรรมการการวิจัยในชั้นเรียน  โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง  และเห็นวา  ผูบริหารสถานศึกษาไมใหความสําคัญเทาที่ควร  โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
การเปนประธานกรรมการการวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนมีการปฏิบัติมากกวาขออ่ืนโดยใหเหตผุลวา  
เพราะการเปนประธานกรรมการเปนบทบาทท่ีกฎหมายกําหนดไว  สวนการช้ีแจงและการกําหนด
บทบาทหนาท่ีของการวิจัยในช้ันเรียนอยางชัดเจน  อยูในลําดับสุดทาย  เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษา
ขาดความรูความเขาใจในเร่ืองการวิจัยในช้ันเรียน   ทําใหไมสามารถกําหนดบทบาทและช้ีแจงไดชัดเจน 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

  5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
  จากผลการวิจัยพบวา  บทบาทผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสงเสริมการวิจัย
ในช้ันเรียนของครูกลุมโรงเรียนเกาะจันทร 2  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2     
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง     
                     1)  ดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุดคือ  ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัย
ในช้ันเรียน  ดังนั้นผูบริหารจะตองดําเนินการดังนี้   
                               (1)  ผูบริหารควรทําความเขาใจ ศึกษานโยบายของการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อให
ทราบทิศทางในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อจะไดนํามาเปนแนวทางในการวางแผนเพ่ือปฏิบัติ 
และสามารถประชุมช้ีแจงใหครูไดทราบนโยบายวัตถุประสงคบทบาทหนาท่ีของครูท่ีตองมีการวิจัย

เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  อันเปนการปฏิบัติตามภารกิจหลักของการปฏิรูปการศึกษาท่ีตองมี
การเปล่ียนแปลง ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  
โดยตองกระตุนใหครูเห็นความสําคัญและทําวิจัยอยางตอเนื่อง 
                               (2)  ผูบริหารควรจัดใหมีนโยบายหรือขอกําหนดของโรงเรียนในการสงเสริม
สนับสนุนการทําวิจัยอยางชัดเจน  มีการติดตามดูแลการทําวิจัยของครูใหเปนไปตามเปาหมายของ
แผนปฏิบัติการวิจัย  และเอาใจใสอยางจริงจังมากข้ึนกวานี้ 
                               (3)  ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการนิเทศติดตามกํากับอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอพรอมท้ังจะตองเปนผูรอบรูในการวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อที่จะนิเทศครูเกี่ยวกับการวิจัย
ในช้ันเรียนได 
                               (4)  ผูบริหารควรสงเสริมพัฒนาครูใหมีความรูในดานการวิจัย  โดยจัดอบรม
อบรม หรือสงเขารับการอบรม  การเชิญวิทยากรมาใหความรู  รวบรวมจัดหาเอกสารตําราใหศึกษา    
จัดใหมีสถานท่ีคนควาในโรงเรียน  สงเสริมใหมีการมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกันระหวางครู     
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                                (5)  ผูบริหารตองใหความสําคัญกับการจัดสนับสนุนงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  
ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหแกครูเพื่อสงเสริมการวิจัยใหเพียงพอ                                                                           
                        2)  ดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่ารองลงมาคือ  ดานการใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัย
ในช้ันเรียน  ดั้งนั้นผูบริหารจะตองแสดงออกใหครูเห็นเปนท่ีประจักษวา  ผูบริหารไดใหความยอมรับ
ในความรูความสามารถของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียนท่ีประสบผลสําเร็จและมีการนําไปใชใหเกิด

ประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอน  โดยแสดงออกถึงการใหเกียรติและการยกยองครูท่ีมี
ความรูความสามารถ  เชน  การใหครูไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายในการบริหารงานวิจัย  
การมอบหมายงานใหรับผิดชอบงานโครงการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน  การสงเสริมใหครูท่ีมี
ความรูความสามารถเปนวิทยากรถายทอดความรูและเปนวิทยากรพี่เล้ียงใหแกครู  การยกยองครูผูมี
ผลงานวิจัยโดยจัดมอบโลหรางวัลหรือเกียรติบัตรให  การสงครูเขาประกวดเพื่อรับรางวัล        
                         3)  ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงกวาดานอ่ืน ๆ คือ  ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนง
การงานของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน  ดั้งนั้นผูบริหารจึงตองดําเนินการสงเสริมบุคลากรในหนวยงานทุกคน  
ใหไดรับความสําเร็จความกาวหนาในตําแหนงการงานในวิชาชีพ  ผูบริหารตองสรางขวัญและกําลังใจ
แกผูผลิตงานวิจัยท่ีเปนประโยชนเพื่อการปรับปรุง การแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
อยางแทจริง  การพิจาณาความดีความชอบตองพิจารณาอยางเปนธรรม  และกําหนดเปนนโยบายและ
มีมาตรการท่ีชัดเจนและใหถือวาการทําวิจัยในช้ันเรียนเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาความดี  ความชอบ  
เปดโอกาสใหครูท่ีมีผลงานวิจัยไดศึกษาตอสูงข้ึน  การสงเสริมใหนําผลงานวิจัยไปขอเล่ือนตําแหนง
ใหสูงข้ึน  การสนับสนุนใหครูท่ีมีผลงานวิจัยเปนครูดีเดน  ครูตัวอยาง  ครูตนแบบ  รวมท้ังสงเสริม
ใหครูสรางผลงานวิจัยใหม ๆ ใหมากข้ึนเพื่อประโยชนตอการเรียนการสอนและการเล่ือนตําแหนง
การงาน  นอกจากนี้ผูบริหารจะตองใหความสําคัญกับการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยของครู
ใหมากข้ึน  ดวยวิธีการตาง ๆ เชน  การรวมแสดงผลงานวิจัยตามวาระโอกาสตาง ๆ การจัดนิทรรศการ
เผยแพรผลงานวิจัย  การเผยแพรทางวารสารของหนวยงาน  อันเปนการแสดงถึงการยกยองในผลงาน
ของครู  ใหเปนท่ีรูจักกันแพรหลายยิ่งข้ึน        
           5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
                        1)  ควรศึกษาปญหาการวิจัยในชั้นเรียนของครูในกลุมโรงเรียนเกาะจันทร 2  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2 
                       2)  ควรศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสงเสริมการวิจัย
ในช้ันเรียนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2 
                       3)  ควรศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสงเสริมการวิจัย
ในช้ันเรียนของครู  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ ในจังหวัดชลบุรี  
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