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บทคัดย่ อ
ชื่อเรื่ องที่ศึกษา : การศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการเกี่ยวกับการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
ของครู โรงเรี ยนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย
ชื่อผูศ้ ึกษา :
นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิ ริโชติ
สังกัด :
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ปี ที่ศึกษา :
2561

การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหา และเพื่อศึกษาความต้องการ
เกี่ยวกับการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ของครู โรงเรี ยนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู โรงเรี ยนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดเชี ยงราย ที่ทาการสอน
ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 310 คน เครื่ องมือที่ใช้ในศึกษา เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ได้แก่ ค่ าความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ยเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติ
ทดสอบเอฟ (F-Test)
ผลการศึกษา พบว่า
1. สภาพปั จจุบนั เกี่ยวกับการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู เอกชน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่ า ด้านครู ผู ส้ อน มี ความคิ ดเห็ นต่ อการปฏิ บ ัติ มากที่ สุ ดคื อ ขั้นการ
ดาเนินการ รองลงมาคือ ขั้นการเตรี ยมการ/การวางแผน และขั้นที่มีความคิดเห็นต่อการปฏิ บตั ิน้อยที่สุด
ในขั้นการรายงานผล ส่ วนด้านโรงเรี ยน พบว่า มีความคิดเห็ นต่อการปฏิ บตั ิอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดย
พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นต่อการปฏิ บตั ิมากที่สุด คือ โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้ครู เข้ารับการอบรมเกี่ ยวกับ
การทาวิจยั ในชั้นเรี ยน และคอยให้คาปรึ กษางานวิจยั รองลงมาคือ โรงเรี ยนมีการจัดหางานวิจยั ในชั้น
เรี ยนมาเผยแพร่ และเป็ นแบบอย่างแก่ครู และข้อที่มีความคิดเห็นต่อการปฏิ บตั ิน้อยที่สุด คือ โรงเรี ยน
จัดหาสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ หรื อสิ่ งอานวยความสะดวก เพื่อส่ งเสริ มการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
2. ปั ญหาเกี่ ยวกับ การท าวิ จ ัยในชั้ นเรี ยนของครู เอกชน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก
เมื่อพิ จารณาในรายข้อ พบว่า มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับปั ญหาอยู่ในระดับมากทุ กข้อ โดยพบว่า ข้อที่ มี
ความคิดเห็นต่อปั ญหามากที่สุด คือ ด้านการสนับสนุ นงบประมาณในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน รองลงมา
คือ ด้านการสนับสนุ นวัสดุ อุปกรณ์ ในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน และข้อที่มีความคิ ดเห็ นต่อปั ญหาน้อย
ที่สุด คือ ด้านแรงจูงใจในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
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3. ความต้องการในการท าวิ จยั ในชั้นเรี ยนของครู เอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อความต้องการในระดับมากทุกด้าน โดยพบว่า ด้านที่มี
ความคิ ดเห็ นต่อความต้องการมากที่ สุด คือ ด้านหัวข้อ/เรื่ องที่ ครู มี ความสนใจ ต้องการท าวิจยั ในชั้น
เรี ยน รองลงมาคื อ ด้านความรู ้ ในการท าวิจยั ด้านการสนับสนุ นการท าวิจยั ในชั้นเรี ยน และด้านที่ มี
คิดเห็นเห็นต่อความต้องการน้อยที่สุด คือ ด้านทักษะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
นอกจากนี้ พบว่า ครู ที่ทาการสอนในระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1-3) มีความต้องการ
ในการท าวิจยั ในชั้นเรี ยนมากกว่าครู ที่ ท าการในระดับชั้นปฐมวัย (อ. 1-3) อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 และครู ที่ทาการสอนในระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1-3) มีความคิดเห็นต่อความต้องการ
ในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนด้านหัวข้อ/เรื่ องที่มีความสนใจ ต้องการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก
ทุกข้อ โดยข้อที่มีความคิดเห็ นต่อความต้องการมากที่สุด คือ การพัฒนาทักษะด้านการคิดคานวณ และ
การพัฒนาความมีวินยั ของนักเรี ยน รองลงมาคือ การพัฒนาความมีจิตสาธารณะของนักเรี ยน และข้อที่
มีความคิดเห็ นต่อความต้องการน้อยที่สุด คือการพัฒนาทักษะด้านการอ่านของนักเรี ยนและการพัฒนา
ทักษะ ด้านการเขียนของนักเรี ยน

