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การสร้างฟังก์ชั่นจำ�แนกปัจจัยความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
ของครูผู้สอน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
ของครูผู้สอน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และ (2) วิเคราะห์จำ�แนกปัจจัย
ความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน จำ�นวน 380 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random
sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิควิธกี ารการวิเคราะห์จ�ำ แนกพหุ
(discriminant analysis)
คำ�สำ�คัญ: การวิเคราะห์จ�ำ แนกพหุ; การสร้างฟังก์ชนั่ จำ�แนกปัจจัย; ปัจจัยความคิดเห็นทีส่ ง่ ผลต่อการทำ�วิจยั
ในชั้นเรียน
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ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนที่ทำ�วิจัย
ในชัน้ เรียนเห็นด้วยอย่างยิง่ มากเป็นอันดับ 1 คือ ด้านที่ 3 ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน
รองลงมาคือด้านที่ 4 ความคิดเห็นด้านทัศนคติในการวิจัยในชั้นเรียน และด้านที่ 2 คุณสมบัติของผู้วิจัย
ตามลำ�ดับ ส่วนด้านที่คะแนนความคิดเห็นน้อยที่สุด คือด้านที่ 5 ความคิดเห็นด้านการสนับสนุนการทำ�วิจัย
ในชัน้ เรียนส่วนปัจจัยความคิดเห็นด้านการสนับสนุนการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียนของครูผสู้ อนทีไ่ ม่ท�ำ วิจยั ในชัน้ เรียน
เห็นด้วยอย่างยิง่ มากเป็นอันดับ 1 คือด้านที่ 3 ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน รองลงมาคือ
ด้านที่ 4 ความคิดเห็นด้านทัศนคติในการวิจยั ในชัน้ และด้านที่ 2 ความคิดเห็นด้านคุณสมบัตผิ วู้ จิ ยั ตามลำ�ดับ
ส่วนด้านที่คะแนนความคิดเห็นน้อยที่สุด คือด้้านที่ 1 ความคิดเห็นด้านความรู้เกี่ยวกับการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
2. การสร้างฟังก์ชันจำ�แนกปัจจัยความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครูที่ทำ�และไม่ทำ�วิจัย
ในชั้นเรียน โดยวิธีการวิเคราะห์ แบบ Stepwise ตัวแปรที่มีค่านํ้าหนักสูงที่สุดในฟังก์ชั่นแบ่งกลุ่ม คือ
ความคิดเห็นด้านความรูเ้ กีย่ วกับการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน เท่ากับ .739 รองลงมาคือความคิดเห็นด้านการสนับสนุน
การทำ�วิจัยในชั้นเรียน เท่ากับ .301 และความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการวิจัยในชั้นเรียน เท่ากับ .214 และ
ตัวแปรทั้งสามตัวนี้สามารถทำ�นายสมาชิกของกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 86.60 ซึ่งฟังก์ชั่นการแบ่งกลุ่มในรูป
คะแนนมาตรฐาน คือ
Z = .739 ความคิดเห็นด้านความรู้เกี่ยวกับการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
		 + .301 ความคิดเห็นด้านการสนับสนุนการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
		 + .214 ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
Abstract
In this thesis, the researcher examines (1) the opinions affecting action research of
teachers under the jurisdiction of Surin Educational Service Area Office Two; and constructs
(2) a discriminant function of the opinions affecting action research of these teachers.
The sample population consisted of 380 teachers using the method of stratified
random sampling. The research instrument was a questionnaire. Data were analyzed using
discriminant analysis.
Findings are as follows:
1. The analysis of opinions affecting action research of the teachers under study
found that the opinion of agreeing at the highest level was the third aspect of the
motivation for conducting action research. Next in descending order were the fourth aspect
of the attitudes toward action research and the second aspect of the researchers’ qualifications.
The aspect with the lowest score was the fifth aspect of the support for action research.
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The opinion regarding the support for action research of the teachers not conducting
action research at the highest level was the third aspect of the motivation for conducting
action research. Next in descending order were the fourth aspect of the attitudes toward
action research and the second aspect of researchers’ qualifications. The aspect with the
lowest score was the first aspect of the knowledge of action research.
2. The construction of a discriminant function of opinions affecting action research
of teachers conducting and not conducting action research using stepwise analysis found
that the variable with the highest weight in the group function was the knowledge of action
research at .739. Next in descending order was the support for action research at .301 and
the motivation for action research at .214. All of these three variables could predict the
members of the group accurately at 86.60 percent. The group function in the form of a
standard score was as follows:
Z = .739 the opinion in the aspect of the knowledge of action research
		 + .301 the opinion in the aspect of the support for action research
		 + .214 the opinion in the aspect of the motivation for action research
Keywords: Discriminant Analysis; Creating a Factorization Function; opinions affecting action
research
บทนำ�

ในศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษเดิมระบบการศึกษาต้องมีการพัฒนา
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงทำ�ให้หลาย ๆ ประเทศเกิดความตระหนักถึงการปฏิรปู การศึกษาเพื่อ
เตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญของกระแสโลกในการปรับเปลี่ยนทางสังคม
ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อการดำ�รงชีพในสังคม ครูจึงจำ�เป็นต้องมีความตื่นตัวในการจัดการเรียนรู้
เพือ่ เตรียมความพร้อมให้นกั เรียนมีทกั ษะเพือ่ ออกไปดำ�รงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากศตวรรษ
ที่ 20 และ 19 โดยในศตวรรษที่ 21 มีทักษะที่สำ�คัญ คือ ทักษะการเรียนรู้ (learning skill) ส่งผลให้มีการ
เปลีย่ นแปลงของการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้เด็กในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำ�เป็นในการ
ดำ�เนินชีวติ ทีเ่ ป็นผลจากการปฏิรปู เปลีย่ นแปลงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
ด้านต่าง ๆ การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสูก่ ารเรียนรู้ “ทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21”
(21 st Century skills) ซึง่ ครูจะเป็นผูส้ อนไม่ได้ ครูจะต้องออกแบบการเรียนรูฝ้ กึ ฝนให้ตนเอง เป็นโค้ช (coach)
และอำ�นวยความสะดวก (facilitator) ในการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียน มีการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ใหม่
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การวิจัยในชั้นเรียนเป็นลักษณะ กระบวนการที่ครูจำ�เป็นต้องศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบจุดเน้นการวิจัยในชั้นเรียน คือ การแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบขั้นตอน รวมถึงการบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร ลักษณะการวิจัย
ในชัน้ เรียนจึงเป็นการศึกษาค้นคว้าและกระทำ�ควบคูไ่ ปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจยั ในชัน้ เรียน
จึงมีจดุ ประสงค์ส�ำ คัญเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนให้ดขี น้ึ ดังนัน้ ครูผสู้ อนจึงมีความเหมาะสมทีจ่ ะเป็นนักวิจยั
ทำ�วิจัยในชั้นเรียนเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและผลพลอยได้ที่ตามมา คือครู
ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ด้วยความสำ�คัญของการวิจัยในชั้นเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของครู
ดังกล่าว สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานที่กำ�กับดูแลส่งเสริมสนับสนุนครู
ในสังกัดได้พัฒนาการเรียนการสอน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียนได้มีผู้ศึกษาไว้ ดังนี้ นํ้าฝน
พลอยนิล และปัญจา ชูช่วย (2559) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์จำ�แนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ระดับของปัจจัยในการทำ�วิจัยของอาจารย์ในสถาบัน
อุดมศึกษาจังหวัดสงขลา ได้แก่ ด้านประโยชน์หรือคุณค่าของการทำ�วิจยั ด้านครอบครัว/เพือ่ นร่วมงาน ด้านความรู้
ในการวิจยั และด้านผลตอบแทนในการทำ�วิจยั ส่วน ปรานี ลีลาโคตร (2553) ศึกษาเรือ่ ง การวิเคราะห์จ�ำ แนก
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียนของครูผสู้ อน สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 การศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่สามารถจำ�แนกกลุ่มครูที่ทำ�วิจัยในชั้นเรียนและกลุ่มครูที่ไม่ทำ�วิจัยในชั้นเรียนมี 6 ปัจจัย
ได้แก่ ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียน (X1) ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X10) ปัจจัยด้านการ
พัฒนาตนเองทางการวิจัยในชั้นเรียน (X7) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (X6) ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนของผู้บริหาร (X5) และปัจจัยที่เอื้อต่อทำ�การวิจัยในชั้นเรียนที่สมการจำ�แนกประเภทได้ สามารถ
คาดคะเนการเป็นสมาชิกกลุม่ ครูทที่ �ำ วิจยั ในชัน้ เรียนได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 94.7 กลุม่ ครูทไี่ ม่ท�ำ วิจยั ในชัน้ เรียน
ได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 93.6 และทัง้ สองกลุม่ ได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 94.2 และสุพตั รา บุญเมือง (2557) วิจยั เรือ่ ง
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียนของครูผสู้ อนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการ
วิจัยพบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลการ
ทำ�วิจยั ในชัน้ เรียนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยทีม่ คี วามคิดเห็นมากสุด คือ วัสดุอปุ กรณ์และ
แหล่งวิชาการ และผูว้ จิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็นบุคลากรปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุรนิ ทร์
เขต 2 ตระหนักถึงความสำ�คัญของการวิจยั ในชัน้ เรียนจึงสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน
ของครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผู้วิจัยทำ�งานอยู่เพื่อใช้เป็น
สารสนเทศให้กบั ผูบ้ ริหารในหน่วยงานและผูบ้ ริหารโรงเรียนได้ทราบถึงปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน
ของครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์และเพื่อหาแนวทางพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข
ปัญหาของครูผู้สอนที่ไม่ทำ�วิจัยในชั้นเรียน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
2. เพื่อวิเคราะห์จำ�แนกปัจจัยความคิดเห็นที่ส่งผลการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ครูผสู้ อน สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สุรนิ ทร์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำ�นวน 1,913 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ครูผสู้ อนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำ�นักงานการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
(Stratified random sampling) จำ�นวน 380 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
		 1.1 ครูผู้สอนที่ทำ�วิจัยในชั้นเรียน จำ�นวน 288 คน
		 1.2 ครูผู้สอนผู้ไม่ทำ�วิจัยในชั้นเรียน จำ�นวน 92 คน
การทบทวนวรรณกรรม
บทบาทของครูในฐานะนักวิจัย
บทบาทสำ�คัญของครูในฐานะที่เป็นหัวใจของการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของประชากร
ได้เป็นที่ตระหนักและยอมรับกันทั่วไปในสังคมทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยยังอยู่ในช่วงการ
เปลี่ยนแปลง และเร่งที่พัฒนาประเทศ ย่อมมีความจำ�เป็นและความต้องการอย่างยิ่งที่จะได้มีหลักประกัน
ความมัน่ คง และความเป็นไปได้ส�ำ หรับความเจริญก้าวหน้าในอนาคต การทีร่ ะบบการศึกษาและครูทสี่ ามารถ
สร้างกำ�ลังได้คนเหมาะสมกับแผนงานและเป้าหมายของประเทศ (มณฑา วุฒิชัย, 2554, หน้า 32) และ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กำ�หนดบทบาท และหน้าที่ของครูเกี่ยวกับการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พอสรุปได้ คือโรงเรียนมีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีคุณภาพ สำ�หรับครูต้องใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และหมวด 4 แนวการ
จัดการศึกษา มาตรา 24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผสู้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สือ่ การเรียน
การสอน และอำ�นวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้และสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทัง้ นีผ้ สู้ อนและผูเ้ รียนอาจเรียนรูไ้ ปพร้อมกันจากสือ่ การเรียน
การสอนและแหล่งวิทยาการใประเภทต่าง ๆ
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มาตรา 30 ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา จะเห็นได้ว่าแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีนัยสำ�คัญ คือ การวิจัยเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาและพัฒนาที่ควบคู่กับ
การจัดการเรียนรูแ้ ละกระบวนการปฏิบตั งิ านของผูเ้ รียน ครู และผูบ้ ริหาร (กรมวิชาการ, 2545, หน้า 2) สำ�หรับ
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 27) ระบุให้สถานศึกษา
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถ
ใช้การวิจยั เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรียนรู้ ผูส้ อนต้องการใช้การวิจยั เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรียนรู้
นอกจากนีผ้ มู้ หี น้าทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานควรดำ�เนินการศึกษาค้นคว้าวิจยั เพือ่ พัฒนาสือ่ การเรียนการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาศักยภาพครูเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะพัฒนา
ให้ครูเป็นมืออาชีพ โดยให้ผู้สอนนำ�กระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการดำ�เนินการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
และการรายงานผลการเรียนรู้ และการนำ�ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้กระบวนการวิจัยเกี่ยวข้อง
ทั้งนักเรียน ครู และผู้จัดการศึกษาทุกระดับ จึงทำ�ให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมาย
มุ่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำ�คัญเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบและ
ยั่งยืน ครูผู้สอนในฐานะนักการสอน นักพัฒนาหลักสูตร นักวิจัยทำ�การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาตนเองโดยทำ�การวิจัยควบคู่กับการพัฒนาการเรียนการสอนโดย
ทำ�การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใ้ นแผนการเรียนรูก้ ารหาความและรูว้ ธิ กี ารใหม่ ๆ เพือ่ นำ�มาประยุกต์ใช้กบั สภาพการเรียน
การสอนในชั้นเรียน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนและบุคลิกภาพของผู้เรียนให้เป็นไปในแนวทาง
ทีพ่ งึ ประสงค์ซงึ่ เป็นการศึกษารายกรณี (case study) ผูบ้ ริหารต้องส่งเสริมบุคลากรด้านการวิจยั เช่น ส่งเสริม
ให้เกิดความสำ�เร็จของงานวิจัย การให้ความยอมรับนับถือครูทำ�วิจัย การมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ทำ�วิจัย
การส่งเสริมความก้าวหน้าในตำ�แหน่งงานของครูผทู้ �ำ วิจยั สรุปได้วา่ ครูเป็นบุคลากรทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในการ
ที่จะพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีและสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักคิดและนักพัฒนา
ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ครูออกแบบ
การเรียนรู้ เป็นผู้แนะนำ� และอำ�นวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับเด็ก ทั้งนี้เพื่อให้เด็กสามารถสร้างสรรค์
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการสร้างสรรค์ด้วยตัวเองนี้คือแนวทางสำ�คัญแห่งศตวรรษที่ 21 และ
ครูต้องใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปรานี ลีลาโคตร (2553) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์จำ�แนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
ของครูผู้สอน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่สามารถจำ�แนก
กลุ่มครูที่ทำ�วิจัยในชั้นเรียนและกลุ่มครูที่ไม่ทำ�วิจัยในชั้นเรียนมี 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการ
ทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน (X1) ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ (X10) ปัจจัยด้านการพัฒนาตนเองทางการวิจยั ในชัน้ เรียน
(X7) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ นร่วมงาน (X6) ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผูบ้ ริหาร (X5) และปัจจัย
ทีเ่ อือ้ ต่อทำ�การวิจยั ในชัน้ เรียนซึง่ มีสมการจำ�แนกประเภททีส่ ามารถคาดคะเนการเป็นสมาชิกกลุม่ ครูทที่ �ำ วิจยั
ในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องร้อยละ 94.7 กลุ่มครูที่ไม่ทำ�วิจัยในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 93.6 และ
ทั้งสองกลุ่มได้อย่างถูกต้องร้อยละ 94.2
สุพัตรา บุญเมือง (2557) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี มีระดับความคิดเห็นการทำ�งานวิจยั ในชัน้ เรียนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนปัจจัย
ที่มีความคิดเห็นมากสุด คือ วัสดุอุปกรณ์และแหล่งวิชาการและน้อยสุดคือ ทัศนคติในการวิจัยในชั้นเรียน
2 ตัวแปรที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 เรียงตามลำ�ดับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ตำ�แหน่งหน้าที่ และวิทยฐานะ ครู คศ.3 ขึ้นไป (X11) อายุ 30–45 ปี (X2) ความรู้การทำ�วิจัยในชั้นเรียน (X12)
และแรงจูงใจการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน (X14) โดยสามารถพยากรณ์การทำ�วิจยั ในชัน้ เรียนของ ครูผสู้ อนในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร้อยละ 12.80 ได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
วิธีดำ�เนินงานวิจัย
1. ศึกษาเอกสาร ตำ�รา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ศึกษาหรือตัวแปรที่ส่งผลต่อการ
ทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครู ตลอดจนปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อหาแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ดำ�เนินการสร้างแบบสอบถามและพัฒนาแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับตัวแปรที่ศึกษา
3. นำ�แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้
ภาษาตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามทีอ่ าจารย์ทปี่ รึกษาให้ขอ้ เสนอแนะ
4. นำ�แบบสอบถามทีป่ รับปรุงแล้วเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิ จำ�นวน 3 ท่าน เพือ่ พิจารณาและตรวจสอบ
ความตรงของเนือ้ หาและความเหมาะสมในการใช้ภาษา และผลจากการวิเคราะห์คา่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ระหว่างข้อคำ�ถามกับนิยามศัพท์พบว่าข้อคำ�ถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00
5. นำ�เครือ่ งมือไปทดลองใช้ (try-out) กับครูผสู้ อนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 2 ในโรงเรียนจำ�นวน 40 คน
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6. หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α–Coefficient)
ของครอนบาค (cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .85
7. จัดพิมพ์แบบสอบถามเรื่อง ปัจจัยความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เพื่อนำ�ไปใช้เก็บข้อมูลจริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยขอหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงถึงผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแต่ละโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง แล้วทำ�การตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับตรวจให้คะแนนเพื่อเตรียมการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์สถิตเิ ชิงบรรยาย การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
2. วิเคราะห์จำ�แนกพหุ (Discriminant analysis) แบบมีขั้นตอน (Stepwise method) โดยใช้
โปรแกรมสำ�เร็จรูปเพื่อวิเคราะห์จำ�แนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์จำ�แนกพหุปัจจัยความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ที่ทำ�วิจัยและไม่ทำ�วิจัยในชั้นเรียน
ตาราง 1
การจำ�แนกกลุ่มปัจจัยความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรนิ ทร์ เขต 2 ทีท่ �ำ วิจยั และไม่ท�ำ วิจยั ในชัน้ เรียน โดยวิธกี ารวิเคราะห์แบบ Stepwise
ที่
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การทำ�วิจัย

Wilk’s Lambda

1

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้การทำ�วิจัยในชั้นเรียน

.610

2

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนการทำ�วิจัยในชั้นเรียน

.576

3

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการวิจัยในชั้นเรียน

.567
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จากตาราง 1 พบว่า การทำ�วิจัยสามารถจำ�แนกปัจจัยความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
ของครูผู้สอนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทีร่ ะดับ .05 มีจ�ำ นวน 3 ตัวแปร ได้แก่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับความรูก้ ารทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน ความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การสนับสนุนการทำ�วิจัยในชั้นเรียน และความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
ตาราง 2
ผลการจำ�แนกกลุ่ม (Hit ratio)โดยวิธีการวิเคราะห์ แบบ Stepwise
กลุ่มทำ�วิจัยในชั้นเรียน
กลุ่มทำ�วิจัยในชั้นเรียน
กลุ่มไม่ทำ�วิจัยในชั้นเรียน

สมาชิก
กลุ่มจริง กลุ่มทำ�วิจัยในชั้นเรียน (%)
กลุ่มไม่ทำ�วิจัยในชั้นเรียน (%)

กลุ่มจากการทำ�นาย

รวม

กลุ่มทำ�วิจัยในชั้นเรียน กลุ่มทำ�วิจัยในชั้นเรียน
250
13

38
79

288
92

86.60
14.10

13.20
85.90

100
100

ฟังก์ชั่นที่สร้างขึ้นทำ�นายสมาชิกของกลุ่มที่ทำ�และไม่ทำ�วิจัยในชั้นเรียนได้ถูกต้องร้อยละ 86.60
จากตาราง 2 พบว่า ฟังก์ชั่นจำ�แนกที่สร้างขึ้นทำ�นายปัจจัยความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัย
ในชั้นเรียนกลุ่มครูที่ทำ�วิจัยและไม่ทำ�วิจัยในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 86.60
การทดสอบความแม่นยำ�ในการจำ�แนก โดยการใช้สดั ส่วนของจำ�นวนกลุม่ ตัวอย่างในกลุม่ ทีม่ ากกว่า
(maximum chance criterion) เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบสัดส่วนที่ต้องการเท่ากับ 288/380 เท่ากับ
28.8/38 หรือมีค่าเท่ากับ .75 ซึ่งน้อยกว่าแสดงว่าผลการจำ�แนกเป็นที่ยอมรับได้
สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาปัจจัยความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนสังกัดสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุรนิ ทร์ เขต 2 พบว่า ปัจจัยความคิดเห็นด้านการสนับสนุนการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน
ของครูผู้สอนที่ทำ�วิจัยในชั้นเรียนเห็นด้วยอย่างยิ่งมากเป็นอันดับ 1 คือ ด้านที่ 3 ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจ
ในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับครูผู้สอนไม่ที่ทำ�วิจัยในชั้นเรียนที่คะแนนความคิดเห็นรายด้านมาก
ที่สุด คือด้านที่ 3 ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
2. การวิเคราะห์จำ�แนกประเภทปัจจัยความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สรุปผลได้ดังนี้
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2.1 การสร้างฟังก์ชนั่ ทำ�นายกลุม่ ทีท่ �ำ วิจยั ในชัน้ เรียนและไม่ท�ำ วิจยั ในชัน้ เรียนด้วยวิธกี ารวิเคราะห์
แบบ Enter พบว่า ปัจจัยความคิดเห็นที่ใช้ในการศึกษามีส่วนในการจำ�แนกครูผู้สอนที่ทำ�และไม่ทำ�วิจัย
ในชัน้ เรียนได้แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และสามารถจำ�แนกกลุม่ ได้อย่างถูกต้องร้อยละ
85.50 โดยฟังก์ชั่นการแบ่งกลุ่มในรูปคะแนนมาตรฐาน โดยวิธิวิเคราะห์ แบบ Enter คือ
		 Z = .903 ความคิดเห็นด้านความรู้เกี่ยวกับการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
		 + .728 ความคิดเห็นด้านคุณสมบัติผู้วิจัย
+ .634 ความคิดเห็นด้านการสนับสนุนการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
+ .625 ความคิดเห็นด้านทัศนคติในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
			 + .605 ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
2.2 การสร้างฟังก์ชั่นทำ�นายกลุ่มที่ทำ�วิจัยในชั้นเรียนและไม่ทำ�วิจัยในชั้นเรียน ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์แบบ Stepwise พบว่า ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาในสมการมี 3 ตัวแปร คือ ความคิดเห็น
ด้านความรู้เกี่ยวกับการทำ�วิจัยในชั้นเรียน ความคิดเห็นด้านการสนับสนุนการทำ�วิจัยในชั้นเรียน และ
ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน ปัจจัยความคิดเห็นดังกล่าวนี้มีส่วนในการจำ�แนก
ครูผสู้ อนทีท่ �ำ และไม่ท�ำ วิจยั ในชัน้ เรียนได้แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และตัวแปรทัง้ สาม
ตัวนี้สามารถจำ�แนกกลุ่มได้อย่างถูกต้องร้อยละ 86.60 โดยฟังก์ชั่นการแบ่งกลุ่มในรูปคะแนนมาตรฐาน โดย
วิธิวิเคราะห์แบบ Stepwise คือ
		 Z = .739 ความคิดเห็นด้านความรู้เกี่ยวกับการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
+ .301 ความคิดเห็นด้านการสนับสนุนการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
+ .214 ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาปัจจัยความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการทำ�วิจัยในชั้นเรียนโดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์สูงที่สุดคือ ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Maslow
(1970, pp. 24-25) 2 ข้อ ความต้องการการยอมรับนับถือ หรือความผูกพัน ความต้องการทางสังคม
เป็นความต้องการให้บุคคลอื่นและสังคมยอมรับ เช่น การเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
และความต้องการความสำ�เร็จในชีวิตเป็นความต้องการระดับสูงสุดของบุคคลเป็นความปรารถนาที่สามารถ
จะประสบความสำ�เร็จเพื่อเพิ่มศักยภาพและบรรลุความสำ�เร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระดับสูงและยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ์ ปริพัฒน์ตันติกร (2556) พบว่า ด้านแรงจูงใจในการวิจัยมีความสัมพันธ์กับ
สภาพการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียนของครูผสู้ อนทีร่ ะดับ นัยสำ�คัญ .05 นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ของอัญชลี
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จีระศักดิ์ จันทร์สว่าง (2558) และ สัญลักษณ์ (2555) ที่พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ทำ�วิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการวิเคราะห์จำ�แนกพหุปัจจัยความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียน พบว่า ปัจจัย
ความคิดเห็นด้านความรู้เกี่ยวกับการทำ�วิจัยในชั้นเรียนซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำ�คัญที่สุดที่สามารถจำ�แนกกลุ่ม
ครูผสู้ อนทีท่ �ำ วิจยั ในชัน้ เรียนและกลุม่ ครูทไี่ ม่ท�ำ วิจยั ในชัน้ เรียน ข้อค้นพบนีช้ ใี้ ห้เห็นว่าในการทีค่ รูจะดำ�เนินการ
ทำ�วิจยั ในชัน้ เรียนนัน้ จะต้องความรูเ้ กีย่ วกับการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน และแสวงหาความรูเ้ กีย่ วกับการวิจยั ในชัน้ เรียน
โดยการประชุม อบรม สัมมนาเพิ่มเติม สอดคล้องกับ พิสณุ ฟองศรี (2549) กล่าวว่า ผู้วิจัยที่ดีควรมีความรู้
ด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ในเนื้อหาของเรื่องที่จะวิจัย ความรู้ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยมีขั้นตอน กระบวนการ
ระเบียบวิธีตามหลักวิชาการ ความรู้ในการเลือกพัฒนาสร้างเครื่องมือในการวิจัย ความรู้ทางสถิติ การวิจัย
เชิงปริมาณต้องใช้สถิตปิ ระเภทต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึง่ สอดคล้องกับ สุพตั รา บุญเมือง (2557) พบว่า
ความรู้ ความเข้าใจ ความสนใจ ครูมีความปรารถนาที่จะทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จนประสบ
ความสำ�เร็จในการทำ�งานวิจยั นอกจากนี้ ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการวิจยั ในชัน้ เรียน การทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน
เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ครูจะนำ�มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้สอดคล้องกับ เจตนารมณ์ของหลักสูตร แต่การทำ�วิจัยในชั้นเรียนก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายทีเดียวจำ�เป็น
ต้องมีการเรียนรู้การดำ�เนินการ การวางแผน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลผล รวมถึงการสรุป
ผลข้อมูลเหล่านี้ล้วนจะต้องอาศัยแรงจูงใจในการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของแต่ละบุคคลที่จะต้องทำ�ความเข้าใจ
และนำ�ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับทฤษฎีของ McClelland (1961, pp. 36-62) ที่ได้
ศึกษาแรงจูงใจภายในของบุคคลและแบ่งประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
คือ ความปรารถนาทีจ่ ะกระทำ�สิง่ หนึง่ สิง่ ใดให้ส�ำ เร็จลุลว่ งไปด้วยดี โดยพยายามแข่งขันกับมาตรฐานอันดีเลิศ
มีความสบายใจเมือ่ ประสบความสำ�เร็จและมีความวิตกกังวลเมือ่ ประสบความล้มเหลว (2) แรงจูงใจใฝ่สมั พันธ์
หมายถึง ความปรารถนาทีจ่ ะเป็นทีย่ อมรับของคนอืน่ ต้องการเป็นทีน่ ยิ มชมชอบหรือรักใคร่ชอบพอของคนอืน่
จึงเป็นแรงจูงใจที่จะทำ�ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับจากบุคคล (3) แรงจูงใจใฝ่อำ�นาจ
หมายถึง ความปรารถนาทีจ่ ะได้มาซึง่ อิทธิพลทีเ่ หนือกว่าคนอืน่ ๆ ในสังคมทำ�ให้บคุ คลแสวงหาอำ�นาจ เพราะ
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจหากทำ�อะไรได้เหมือนคนอื่น ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่อำ�นาจสูงเป็นผู้ที่พยายามจะควบคุม
สิง่ ต่าง ๆ เพือ่ ให้ตนเองบรรลุความต้องการทีจ่ ะมีอทิ ธิพลเหนือคนอืน่ และจากการศึกษาคุณลักษณะของบุคคล
ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา บุญเมือง (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี จากการศึกษา
พบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีมีระดับความคิดเห็นการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
ด้านแรงจูงใจการทำ�วิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ในกลุ่มครูผู้สอนที่ทำ�วิจัยในชั้นเรียนและไม่ทำ�วิจัยในชั้นเรียน ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน ดังนั้น ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูผู้สอนเห็นคุณค่า
และประโยชน์ของงานวิจัยว่า การทำ�วิจัยในชั้นเรียนเกิดประโยชน์กับผู้เรียนและครูผู้สอน สามารถนำ�ผล
ของการวิจัยมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดในกลุ่มครูผู้สอนที่ทำ�วิจัยในชั้นเรียนคือความคิดเห็นด้านการสนับสนุน
การทำ�วิจัยในชั้นเรียนควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรม สัมมนา จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร
ตำ�ราเกีย่ วกับการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียนอย่างถูกต้อง
ส่วนในกลุม่ ครูทไ่ี ม่ท�ำ วิจยั ในชัน้ เรียน ตัวแปรทีม่ คี า่ เฉลีย่ ตํ่าทีส่ ดุ คือ ความคิดเห็นด้านความรูเ้ กีย่ วกับ
การทำ�วิจยั ในชัน้ เรียนควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผสู้ อนแสวงหาความรูเ้ กีย่ วกับการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน
เพิ่มเติมโดยจัดให้มีการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการทำ�วิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การทำ�วิจัยในชั้นเรียนอย่างถูกต้อง
2. ตัวแปรที่ส่งผลต่อการจำ�แนกกลุ่มที่ทำ�วิจัยในชั้นเรียนและไม่ทำ�วิจัยในชั้นเรียน 3 ตัวแปร คือ
ความคิดเห็นด้านความรูเ้ กีย่ วกับการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน ความคิดเห็นด้านการสนับสนุนการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน
และความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน ควรมีการส่งเสริม ให้ครูผู้สอนหาความรู้เกี่ยวกับการ
ทำ�วิจัยในชั้นเรียนให้เกิดความชำ�นาญ สนับสนุนผลงานการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครูโดยการมีการนําเสนอ
ผลงานที่ดีมีคุณภาพ ให้กับครูท่านอื่น ๆ ได้รับรู้และให้เกิดความยอมรับกับครูท่านอื่น มีการกำ�หนดนโยบาย
ที่มีความสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานให้กับครูผู้ที่ทำ�ความดีความชอบมาโดยตลอดและ
ต่อเนื่องมีแรงบันดาลใจในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรปัจจัยส่งผลต่อการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียนโดยการศึกษาเชิงคุณภาพ
เพื่ออธิบายถึงตัวแปรปัจจัยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและมีความชัดเจน
2. ควรศึกษาคุณลักษณะที่ต่างกันของครูผู้สอนที่ทำ�วิจัยและไม่ทำ�วิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูล
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