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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร 
ในสถานศึกษา 2) ระดับการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในสถานศึกษา และ 3) ทักษะ 
การนิเทศการศึกษาของผูบริหารซ่ึงเปนปจจัยที่สงผลตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู 
ในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 334 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น
ตามสัดสวน กระจายตามอำเภอ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีสรางขึ้นโดยผูวิจัย 
วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารในสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและ

รายดานประกอบดวย ทกัษะดานกระบวนการกลุม ทกัษะดานการเปนผูนำ ทกัษะดานการบริหารงาน
บุคคล ทักษะดานการประเมินผล ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ตามลำดับ  

2. การสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในสถานศึกษา อยูในระดับมากท้ังในภาพรวม
และรายดานประกอบดวย ดานการสงเสริมใหครูนำผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ดานการสงเสริมใหความรูครูผูทำวิจัยในช้ันเรียน ดานการสงเสริมความกาวหนาตำแหนงหนาท่ี 
การงานของครูผูทำการวิจัยในชั้นเรียน ดานการยกยองเชิดชูครูผูทำวิจัยในชั้นเรียน และ 
ดานการสงเสริมใหครูทำการวิจัยในชั้นเรียน ตามลำดับ  

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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3. ทกัษะการนเิทศการศกึษาของผูบรหิารในสถานศกึษา ประกอบดวย ทกัษะดานการบรหิาร

งานบุคคล ทักษะดานกระบวนการกลุม ทักษะดานการประเมินผล เปนปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริม 

การวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 59.60 อยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01   

 

คำสำคัญ: ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร  การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

This research aimed to study: 1) the level of administrators’ supervisory skills;  
2) the level of classroom research promotion; and 3) administrators’ supervisory skills 
affecting classroom research promotion of teachers in educational institutions. The research 
sample, derived by proportional stratified random sampling which distributed by district, 
was 334 administrators and teachers in educational institutions under the jurisdiction of 
Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2. The research instrument was a 
questionnaire constructed by the researcher. Data were analyzed with percentage, mean, 
standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. 

The findings of this research were as follows: 
1. Overall and in specific aspects, the administrators’ supervisory skill was at a 

high level. They were group process skills, leadership skills, personnel administration skills, 
evaluation skills, and human relations skills, respectively. 

2. Overall and in specific aspects, classroom research promotion was at a high 
level. They were the aspect of promoting the employment of classroom research results in 
teaching and learning development; providing teachers’ knowledge in doing classroom 
researches, enhancing professional advancement of teachers; honoring teachers who 
conducted classroom research, and encouraging teachers to do classroom researches, 
respectively. 

3. The administrators’ supervisory skills in the aspects of personnel administration 
skills, group process skills and evaluation skills together predicted promoting teacher 
classroom research in educational institutions at the percentage of 59.60 with statistical 
significance at .01. 

 
Keywords: administrators’ supervisory skill,  classroom research promotion,  primary  
   education 
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บทนำ 
ปจจุบันงานในดานการศึกษาไดมีการพัฒนาและเจริญกาวหนาไปมาก มีการเปล่ียนแปลง

ในหลาย ๆ ดาน ทั้งในดานหลักสูตรการศึกษา วิธีการสอน รวมถึงการบริหารจัดการภายใน 

สถานศึกษา การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นสงผลใหบุคลากรตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาในยุคปจจุบันท่ีมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต

อยางมีคุณภาพ โดยดูไดจากการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-

2561) ที่เนนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของไทย มีการเพ่ิมโอกาส

ทางการศึกษา และเรียนรูไดทั่วถึงอยางมีคุณภาพ ซึ่งโดยท่ัวไปการบริหารจัดการงานในโรงเรียน

ประกอบดวยงานหลัก 4 งาน คือ งานวิชาการ งานบริหารท่ัวไป งานบุคลากร และงานงบประมาณ

การเงิน ตองอาศัยกระบวนการท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการ

บรหิาร และกระบวนการนิเทศการศึกษา หน่ึงในกระบวนการน้ีคอืการนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการ

ทำงานรวมกัน ปรับปรุงงานในดานตาง ๆ เปนการสงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

อันจะนำมาซึ่งคุณภาพของสถานศึกษาและของผูเรียนใหอยูในระดับที่นาพึงพอใจ ผูรับการนิเทศ 

ไดแก ครูผูสอน และบุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคน (จันทรานี สงวนนาม, 2551: 159) โดยการท่ี

ครูจะมีความสามารถจัดการเรียนการสอนไดดีนั้น จะตองไดรับการพัฒนา ชวยเหลือและไดรับ 

การช้ีแนะแนวทางใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และส่ิงท่ีจะชวยเหลือใหครู

สามารถพัฒนาคุณภาพการสอนไดดีก็รวมอยูในการนิเทศการสอน (สายใจ ประยูรสุข, 2551: 1)  

โดยกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม และการพัฒนา

คุณภาพในการบริหารจัดการใหม บุคคลที่มีความสำคัญอยางย่ิงท่ีจะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ดังกลาว คือ ผูบริหารสถานศึกษา (สุรพล วังสินธ, 2545: 29-30) เปนผูดำเนินการบริหารงาน 

ดานตาง ๆ และเปนผูนำนโยบายมาสูการปฏิบัติ โดยการทำหนาท่ีในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

ตลอดจนบริหารสถานศึกษาใหมีความเจริญกาวหนา บรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว ผูบริหารท่ีมี

ความสามารถจะไดรับความรวมมือรวมใจจากผูรวมงานและผูที่มีสวนเก่ียวของ ในการท่ีจะทำใหงาน

ประสบความสำเร็จ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใชความสามารถของตนเองใหเหมาะสมกับตำแหนง 
เพ่ือใหเกิดการยอมรับและศรัทธาในการบริหารงานจากผูรวมงาน                              

กระบวนการท่ีสำคัญประการหน่ึงในการบริหารจัดการงานในโรงเรียน คือกระบวนการนิเทศ

การศึกษา การท่ีจะปรับปรุง สงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในโรงเรียนไดอยางดีนั้น จะตองมี 

การรวมมือกันระหวางบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือใหทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน ซึ่งในอดีต 

ที่ผานมาพบวา การนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารสวนใหญเนนในเร่ืองงานเอกสารเพ่ือรองรับ
การประเมินตาง ๆ ไมวาจะเปนรองรับการประเมินภายใน รองรับการประเมินจากสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มากกวาท่ีจะมีการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
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การเรียนการสอนในโรงเรียน แตการท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานในโรงเรียนจำเปน

ตองมีการสรางความรูความเขาใจ เพ่ือปรับเปลี่ยนบทบาท (นันทากร คัมภีรพงศ, 2551: 1) การนิเทศ

ภายในสถานศึกษาใหมของผูบริหาร มาเปนการนิเทศบุคลากร โดยกระบวนการน้ีจะตองเร่ิมจาก 

การสรางความรูความเขาใจในการทำงาน การเปนผูนำ การวางแผนการทำงาน ตลอดจนนำปญหา 

ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมารวมกันแกปญหาตามความเหมาะสมของแตละบุคคล ผูบริหารสถานศึกษา 

จึงจำเปนตองเปนผูที่มีความรูในการนิเทศการศึกษาและมีทักษะในการนิเทศทางการศึกษาซึ่ง Wiles 

and Lovell (1967: 18-26 อางถึงใน พีรพัฒน รุงเรือง, 2553: 29-30) ไดเสนอทักษะการนิเทศ 

การศึกษา 5 ดาน คือ ทักษะดานการเปนผูนำ ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดานกระบวนการ 

กลุม ทักษะดานบริหารงานบุคคล และทักษะดานการประเมินผล เพ่ือที่ผูบริหารจะไดมีทักษะ 

ในการนิเทศการศึกษาท่ีมีคุณภาพและสามารถนำไปปรับใชในสถานศึกษาของตนเองไดอยางดี  

จากการจัดการเรียนการสอนท่ีผานมาเปนลักษณะการแกปญหาท่ีปลายเหตุ คือ การสอน

โดยเนนเน้ือหาลักษณะการทบทวนเน้ือหากอนมีการสอบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือระดับประเทศ 

เปนการสอนโดยเนนแคเฉพาะเน้ือหาสำคัญของการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ไมไดคำนึงถึงปญหาท่ีแทจริง

ในหองเรียนเพราะนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน ผลจากการท่ีมีการประกาศผลสรุป 

การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (LAS) ปการศึกษา 2557 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  

เขต 2 นั้น พบวา รายวิชาพ้ืนฐานสวนใหญมีคะแนนผลการทดสอบต่ำกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ  

วิธีการแกปญหาในช้ันเรียนอีกวิธีหน่ึงที่ไดผลดีคือการวิจัยในชั้นเรียน เพราะการวิจัยในชั้นเรียน 

เปนกระบวนการแสวงหาความจริง ที่กระทำโดยครูผูสอนในชั้นเรียน มีจุดประสงคเพ่ือแกปญหา 

ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน มีการดำเนินการ วางแผน และนำผลท่ีไดจากการวิจัยมาใชปรับปรุงการเรียน 

การสอนโดยมีจุดเนนท่ีเปนประโยชนตอนักเรียนมากท่ีสุด (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน, 2550: 120) ดังน้ัน การท่ีครูจะทำการวิจัยในช้ันเรียนไดดีก็ตองไดรับการสนับสนุน 
จากผูบริหารในการสงเสริมใหครูทำการวิจัยในช้ันเรียน โดยผูบริหารจะตองสงเสริม วางแผน สนับสนุน

และยกยองครูที่ทำการวิจัยในชั้นเรียนใหไดรับผลตอบแทนที่ดีในหนาท่ีการงาน ซึ่งงานวิจัยของ
ไพเราะ พัตตาสิงห (2554: 4) ไดทำการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการกับ 

การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาอางทอง พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก 

โดยดานการยกยองเชิดชูครูทำวิจัยในชั้นเรียนเปนดานท่ีผูบริหารสถานศึกษาใหความสำคัญมาก

ที่สุด รวมถึงดานการสงเสริมใหครูนำผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน อีกท้ังผูบริหาร 
ยังสงเสริมความกาวหนาในตำแหนงหนาท่ีการงานของครูผูวิจัยในชั้นเรียน สงเสริมครูทำวิจัย 

ในชั้นเรียน และสงเสริมใหความรูครูทำวิจัยในชั้นเรียน 
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จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาทักษะการนิเทศการศึกษาของ 

ผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพียงใด ผลการวิจัยสามารถใชเปนขอมูลสำหรับผูบริหาร

สถานศึกษา สามารถนำผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง เพ่ือมีทักษะ

การนิเทศการศึกษาของผูบริหารท่ีสามารถสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู อีกท้ังครูผูสอนสามารถ

นำผลการวิจัยคร้ังน้ีนำไปปรับปรุงตนเอง และสรางความสัมพันธที่ดีดานการทำงานของผูบริหาร

สถานศึกษาได และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สามารถนำผล 

การวิจัยไปใชประกอบการวางแผนพัฒนาและเสริมสรางทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร 

ที่สงผลตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู ในสังกัดของตนเองไดเปนอยางดี 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาระดับทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารในสถานศึกษา 

2. เพ่ือศึกษาระดับการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนใหแกครูของผูบริหารสถานศึกษา 

3. เพ่ือศึกษาทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการสงเสริม 

การวิจัยในชั้นเรียนของครู 

  

ตัวแปรการวิจัย 
1. ตัวแปรตน ไดแก ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร ประกอบดวย 5 ทักษะ คือ 

1) ทักษะดานการเปนผูนำ 2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ 3) ทักษะดานกระบวนการกลุม 4) ทักษะ

ดานการบริหารงานบุคคล และ 5) ทักษะดานการประเมินผล   

2. ตัวแปรตาม ไดแก การสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู ประกอบดวย 5 ดาน คือ 
1) การสงเสริมใหความรูครูผูทำวิจัยในชั้นเรียน 2) การสงเสริมใหครูทำการวิจัยในชั้นเรียน  

3) การสงเสริมใหครูนำผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 4) การสงเสริมความกาวหนา

ตำแหนงหนาท่ีการงานของครูผูทำการวิจัยในชั้นเรียน และ 5) การยกยองเชิดชูครูผูทำวิจัยในชั้นเรียน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร ประกอบดวย ทักษะดานการเปนผูนำ ทักษะ 

ดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดานกระบวนการกลุม ทักษะดานการบริหารงานบุคคล และทักษะ 
ดานการประเมินผล เปนปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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คำจำกัดความตัวแปรการวิจัย 
1.  ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร หมายถึง ทักษะดานการเปนผูนำคือเนน 

ในการเปนผูริเร่ิม วางแผน การชักชวนผูอื่นมาทำงาน ทักษะดานมนุษยสัมพันธ คือ เนนในการสราง

ความพยายามท่ีทำใหคนทำงานในกลุมรวมกันทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะดานกระบวนการ

กลุม คือเนนในการรูจักการวางแผนการทำงานรวมกันในกลุม ทักษะดานการบริหารงานบุคคล คือ

เนนในการวางตัวบุคคลใหเหมาะกับการทำงานในดานตาง ๆ และทักษะดานการประเมินผล คือ 

เนนในการท่ีผูนิเทศจะตองมีทักษะการประเมินเปนรายบุคคลและกลุม 

2.  การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การใหความรูครูผูสอนเก่ียวกับการวิจัย 

ในชั้นเรียน สงเสริมใหครูทำการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารเพ่ือไปประยุกตใชในการแกปญหาท่ี 

เกิดข้ึนในช้ันเรียน อีกท้ังเปนการสงเสริมใหครูเปนตนแบบในการวิจัยในช้ันเรียน รวมถึงการยกยอง

สนับสนุนใหครูมีผลงานท่ีนำไปใชเสนอผลงานเพ่ือเลื่อนตำแหนงได 

 

วิธีดำเนินการ  
การวิจัยเร่ือง ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารท่ีสงผลตอการสงเสริมการวิจัยใน 

ชั้นเรียนของครู เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชผูบริหารสถานศึกษาและครู

เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)   

ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2557 ประกอบดวย จำนวนผูบรหิาร 108 คน ครูจำนวน 

992 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2557 จำนวน 364 คน โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง
จากการใชตารางสำเร็จรูป ของ Krejcie and Morgan (1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 

2551: 179) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงประเภทตามสัดสวน (proportional stratified random 

sampling) กระจายตามอำเภอ จากผูบริหารท้ังหมด 108 คน ไดจำนวนกลุมตัวอยางผูบริหาร 86 คน 

และจำนวนครูทั้งหมด 992 คน ไดจำนวนกลุมตัวอยางครู 278 คน รวมทั้งสิ้น 364 คน ดังแสดง 

ในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

  50  55 514 44 144 

  28  29 281 23 79 

  23  24 197 19 55 

 101 
108 992 86 278 

   1,100    364 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยศึกษา

เอกสารท่ีเก่ียวของกับทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารและการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

ของครูแลวกำหนดรูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็น สรางแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับราง 

เพ่ือใหไดโครงสรางเน้ือหาของแบบสอบถามความคิดเห็น นำแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ 

พิจารณาความสอดคลองของขอคำถามกับพฤติกรรมบงชี้ของตัวแปรเพ่ือวิเคราะหความตรงตาม

เน้ือหา (validity) ดวยการหาคาความสอดคลอง (index of item objective congruence: IOC)  

ไดคาเฉล่ียท่ียอมรับไดมีคาเทากับ 0.67 และ 1.00 ไดขอคำถามทักษะการนิเทศการศึกษา 

ของผูบริหาร จำนวน 34 ขอ และการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู จำนวน 29 ขอ จากนั้น 

นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับครูผูสอน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือพิจารณา
ความเที่ยงของขอคำถามโดยใชการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   - Coefficient) ของครอนบาค 

ไดคาความเท่ียงของทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.97 

และคาความเท่ียงของการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.96    
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใหขอมูล แบงออกเปน 
4 ตอน โดยตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 และ 3 

เปนแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) กำหนดคาคะแนนเปน 

5 ระดับ แบบสอบถามเก่ียวกับทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร มีโครงสรางประกอบดวย 

1) ทักษะดานการเปนผูนำ 2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ 3) ทักษะดานกระบวนการกลุม 4) ทักษะ
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ดานการบริหารงานบุคคล และ 5) ทักษะดานการประเมินผล สำหรับแบบสอบถามเก่ียวกับ 

การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู มีโครงสรางประกอบดวย 1) ดานการสงเสริมใหความรูครูผูทำ

วิจัยในชั้นเรียน 2) ดานการสงเสริมใหครูทำการวิจัยในชั้นเรียน 3) ดานการสงเสริมใหครูนำผล 

การวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 4) ดานการสงเสริมความกาวหนาตำแหนงหนาท่ีการงาน

ของครูผูทำการวิจัยในช้ันเรียน และ 5) ดานการยกยองเชิดชูครูทำวิจัยในช้ันเรียน และ ตอนท่ี 4  

เปนคำถามปลายเปดเก่ียวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับทักษะการนิเทศการศึกษา

ของผูบริหารและการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 364 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาท่ีมี 

ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติการสอนที่เปนกลุมตัวอยาง เพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

โดยผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และทางไปรษณีย ระหวางเดือนกุมภาพันธ  

2558-เมษายน 2558 ไดรับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 334 ฉบับ คิดเปน 

รอยละ 91.76    

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ดวยวิธีการแจกแจงความถ่ี (frequency) และคารอยละ (percentage) วิเคราะหระดับทักษะ 

การนิเทศการศึกษาของผูบริหารและการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูโดยใชคาเฉล่ีย ( x̄ ) และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารท่ีสงผลตอ 
การสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 

โดยนำเสนอผลการวิจัยในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารท่ีสงผลตอการสงเสริมการวิจัย 

ในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหระดบัทกัษะการนิเทศการศกึษาของผูบรหิารในสถานศกึษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และขอมูลมีการกระจายตัวนอยมาก ( x̄ = 4.01,  
S.D. = 0.68) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีระดับมากทุกดาน เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ไดแก ทักษะดานกระบวนการกลุม อยูในระดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.04, S.D.= 0.70)  
รองลงมา ไดแก ทักษะดานการเปนผูนำ ( x̄ = 4.04, S.D.= 0.73) ทักษะดานการบริหารงานบุคคล 
( x̄  = 4.02, S.D. = 0.70) ทักษะดานการประเมินผล ( x̄  = 3.98, S.D. = 0.72) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ  
( x̄ = 3.98, S.D. = 0.75) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร 

 ในสถานศึกษา     

  (n = 334) 

 
 S.D.   

1.    

2.  

3.    

4.    

5.  

4.04 

3.98 

4.04 

4.02 

3.98 

0.73 

0.75 

0.70 

0.70 

0.72 

 

 

 

 

 

2 

5 

1 

3 

4 

 4.01 0.68         

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและขอมูลมีการกระจายตัวนอยมากเชนเดียวกัน 
( x̄ = 3.90, S.D. = 0.74) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู 
อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการสงเสริมใหครูนำผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
อยูในระดับสูงท่ีสุด ( x̄  = 3.95, S.D. = 0.80) รองลงมา ไดแก ดานการสงเสริมใหความรูครูผูทำวิจัย
ในชั้นเรียน ( x̄ = 3.93, S.D. = 0.76) ดานการสงเสริมความกาวหนาตำแหนงหนาท่ีการงานของครู 
ผูทำการวิจัยในชั้นเรียน ( x̄ = 3.93, S.D. = 0.80) ดานการยกยองเชิดชูครูผูทำวิจัยในชั้นเรียน 
( x̄  = 3.86, S.D. = 0.92) และดานการสงเสริมใหครูทำการวิจยัในชัน้เรียน ( x̄  = 3.85, S.D. = 0.78) 
ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู  

           (n = 334) 

  S.D.   
1.  

2.  

3.  

     

4. 

 

5.  

3.93 

3.85 

3.95 

 

3.93 

 

3.86 

0.76 

0.78 

0.80 

 

0.80 

 

0.92 
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4 

 3.90 0.74   

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารท่ีสงผลตอ 

การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร

ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกที่ระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธ

ระหวาง .81-.91 และเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของทักษะการนิเทศการศึกษาของ 

ผูบริหาร กับการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู (Y
tot

) พบวามีความสัมพันธทางบวกท่ีระดับสูง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 0.69-0.75 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารท่ีสงผล 

 ตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

                                                                                                                         

ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล (X
4
) ดานกระบวนการกลุม 

(X
3
) และทักษะดานการประเมินผล (X

5
) เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถ

อภิปรายความผันแปรของการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยมีคาสัมประสิทธิในการทำนาย (R2) เทากับ 0.596 ซึ่งแสดงวาทักษะการนิเทศการศึกษาของ 

ผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารดานกระบวนการกลุม 

และทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารดานการประเมินผล สงผลตอการสงเสริมการวิจัย 
ในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา และสามารถทำนายการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ในสถานศึกษา ไดรอยละ 59.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

 
 

 
 

  (
X 1)  (X

2) 

  
 

  
  (

X 3) 

  (
X 4) 

 (X
5) 

 

 (Y
to

t) 

  (X1) 1.00      

 (X2) 0.91** 1.00     

  (X3) 0.84** 0.84** 1.00    

 (X4) 0.86** 0.89** 0.90** 1.00   

 (X5) 0.81** 0.86** 0.83** 0.88** 1.00  

 

 (Ytot) 

0.69** 0.71** 0.74** 0.75** 0.73** 1.00 

**  .01 

                                                                                                                            (n = 334)
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

 

 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 

ดังปรากฏในตารางท่ี 5 

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร 

 ที่สงผลตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในภาพรวม (Y
tot

) 

       

 

 tot = 0.49 + 0.26 (X4) + 0.32 (X3) + 0.27 (X5) 

tot = 0.25 (Z4) + 0.30 (Z3) + 0.27 (Z5) 

       (n = 334) 

 df SS MS F Sig.

Regression 3 108.96 36.32 162.38** .00

Residual 330 73.82 0.22  

Total 333 182.78   

 b Beta SEb t Sig.

 0.49  0.16 3.16** .00

  (X4) 0.26 0.25 0.10 2.51** .01

  (X3) 0.32 0.30 0.09 3.64** .00

 (X5) 0.27 0.27 0.08 3.50** .00

**  .01 

R = 0.772 R2 = 0.596 SEE. = 0.473 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยเร่ือง ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารที่สงผลตอการสงเสริมการวิจัย 

ในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สามารถ

อภิปรายผลในประเด็นสำคัญ ดังน้ี 
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1.  จากผลการวิจัยพบวา ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน 

ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามีทักษะท้ังดานกระบวนการกลุม ความเปนผูนำ การบริหารงาน

บุคคล การประเมินผลและดานมนุษยสัมพันธ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพีรพัฒน รุงเรือง (2553: 

114) ไดวิจัยเร่ือง ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1 พบวา ทักษะการนิเทศการศึกษาของ 

ผูบรหิารสถานศึกษาสงักัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1 ทัง้ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

แสดงใหเห็นวาผูบรหิารในยุคปจจบุนัมกีารพัฒนาทักษะของตนเอง โดยเฉพาะทักษะดานกระบวนการกลุม 

สังเกตไดจากผูบริหารมีการสงเสริมใหมีการทำงานเปนทีม วางแผนการทำงานรวมกันโดยให 

ทุกคนไดแสดงความคิดเห็น มีการตัดสินใจโดยฟงเหตุผลของผูรวมงาน มอบหมายงานใหสมาชิก 

ในกลุมอยางท่ัวถึง โดยใหมีความรับผิดชอบรวมกันรวมถึงมีการประเมินผลงานรวมกันกับผูรวมงาน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนันทากร คัมภีรพงศ (2552: 55) ไดทำการวิจัยเร่ือง ทักษะการนิเทศ 

ของผูทำหนาท่ีนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ผลการวิจัย 

พบวา ทักษะการนิเทศของผูทำหนาท่ีนิเทศท้ังภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา ทักษะดานกระบวนการกลุมมีคาระดับมากท่ีสุด ทั้งน้ีเปนเพราะผูบริหารสงเสริม

ใหมีการทำงานเปนทีม มีการวางแผนการทำงานรวมกันโดยใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น 

โดยมอบหมายงานและรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรไดอยางดี และสอดคลองกับผลงานวิจัย 

ของสุพร ธงชัย (2554: 103) ไดทำการวิจัยเร่ือง การนิเทศของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงาน

วิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา การนิเทศ

การศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

โดยมีการพัฒนาดานกระบวนการกลุมอยูในระดับมาก สวนทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร 
สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 2 ในดานการเปนผูนำอยูในระดับมาก 

ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารมีการสงเสริม ยอมรับการตัดสินใจของครู มีการสงเสริมความเปนผูนำให 

เกิดขึ้นกับครู สอดคลองกับงานวิจัยของกมลเทพ ลำเหลือ (2552: 74) ไดทำการวิจัยเร่ือง การศึกษา
ทักษะการนิเทศของผูท่ีทำหนาท่ีการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน 

เขต 1 พบวา ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมาก 

ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ดานการประเมินผล รองลงมาคือ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการเปนผูนำ ตามลำดับ สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุด ไดแก ดานกระบวนการกลุม  

2.  จากผลการวิจัยพบวา การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงให

เห็นวา ผูบริหารมีการสงเสริมการใหครูไดมีความรูในการทำการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือแกปญหาท่ี 

เกิดข้ึนภายในหองเรียน โดยเปนพ้ืนฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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โดยความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนก็คือ การแกปญหาและไดผลิตส่ือการเรียนการสอนให

นักเรียนสามารถเขาใจบทเรียนมากย่ิงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของพัชวิชญ โฮงยากุล (2552: 120) 

ไดทำการวิจยัเร่ือง บทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาในการสงเสริมการวิจยัในช้ันเรียนของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม

อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของไพเราะ พัตตาสิงห (2554: 92) ทำการวิจัยเร่ือง  

การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการกับการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษามีการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณา 

เปนรายดาน พบวา ดานการสงเสริมใหครูนำผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองจากสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 2 ไดมีการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนใหกับครูผูสอน และเมื่อครูไดเคร่ืองมือสำหรับการวิจัย 

ในชั้นเรียนแลวก็สามารถนำเครื่องมือที่ไดไปใชแกปญหาการเรียนการสอนในหองเรียนได สอดคลอง

กับงานวิจัยของพิษณุ คนซื่อ (2550: 61) ไดทำการวิจัยเร่ือง บทบาทการสงเสริมการทำวิจัย 

ในช้ันเรียนของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดแสงสรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 พบวาดานการสงเสริมใหเกิดความสำเร็จของการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ระดับ คือ ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีการประชุม

ชี้แจงเพ่ือใหคณะครูทราบนโยบาย วัตถุประสงค และความสำคัญของการทำวิจัยในช้ันเรียน  

เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน รองลงมา ผูบริหารโรงเรียนจัดหาอุปกรณ สิ่งอำนวย 

ความสะดวกตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน สวนดานการสงเสริมใหความรูครูผูทำวิจัย 

ในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

อยูในระดับมาก เน่ืองจากสถานศึกษามีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับวจิยัในชัน้เรียน มกีารจัดวิทยากรเพ่ือพัฒนาความรูและใหคำปรกึษาแกครผููทำวิจยัในชัน้เรียน 
จัดกิจกรรมเสริมความรูดานเทคโนโลยีแกครูเพ่ือนำมาประยุกตใชในการทำวิจัยในช้ันเรียน สอดคลองกับ

งานวิจยัของวิชาสทุธ์ิ ทพิยวงศ (2552: 60) ไดทำการวิจยัเร่ือง บทบาทผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู กลุมโรงเรียนเกาะจันทร 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเก่ียวกับบทบาท 

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในภาพรวมอยูในระดับมาก 

โดยเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหครูมีความรูและประสบการณ

เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
3.  จากผลการวิจัยพบวา ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารสงผลตอการสงเสริม 

การวิจัยในช้ันเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  

เขต 2 เน่ืองจากทักษะการนิเทศการศึกษาเปนพ้ืนฐานของผูบริหารท่ีควรมี ไมวาจะเปนทักษะ 
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ดานผูนำ มนุษยสัมพันธ กระบวนการกลุม การบริหารงานบุคคลและการประเมินผล ซึ่งทักษะเหลาน้ี

มีผลตอการท่ีจะทำใหครูมีแรงจูงใจและใหความสำคัญตอปญหาท่ีเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา 

จนกอใหเกิดการแกปญหาโดยการทำวิจัยในชั้นเรียนตอไปได ซึ่งสอดคลองกับกับงานวิจัย 

ของไพเราะ พัตตาสิงห (2554: 92) ทำการวิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำ 

ทางวิชาการกับการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาอางทองพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสงเสริมใหครู 

นำผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด โดยความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนำทางวิชาการกับการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ภาวะผูนำ

ทางวิชาการกับการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกันอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง ภาวะผูนำทางวิชาการ 

มีความสัมพันธกับการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน กลาวคือ เมื่อผูบริหารมีภาวะผูนำทางวิชาการ 

มากข้ึนการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนจะเพ่ิมขึ้นดวย และภาวะผูนำทางวิชาการสามารถอธิบาย 

การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมขึ้นของการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนไดรอยละ 64  

4. จากผลการวิจัย พบวา ทักษะดานการเปนผูนำและทักษะดานมนุษยสัมพันธไมสงผล 

ตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แสดงใหเห็นวาผูบริหารยังไมสามารถสงเสริมความเปนผูนำ 

ใหเกิดขึ้นแกครู รวมทั้งการชักนำใหครูยอมรับวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน รวมถึงผูบริหารยังขาด

ความสนใจปญหาและขอเสนอแนะของครู สอดคลองกับงานวิจัยของสุระ พราหมณกระโทก 

(2545: 128) ไดศึกษาเร่ือง ทักษะการนิเทศของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติตามเกณฑ มาตรฐาน

วิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของครูในเขตการศึกษา 11 พบวา ทักษะท่ีสงผลตอการปฏิบัติ 
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 คือทักษะเชิงเทคนิควิธีกับทักษะเชิง 

การจดัการโดยทักษะเชงิมนษุยไมสงผลตอการปฏิบตั ิแตมคีวามสมัพนัธกับเกณฑมาตรฐานวชิาชพีครู

อยูในระดับปานกลาง ในเร่ืองการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนโดยเนนผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน  

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 1.1 ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 2 ควรนำผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงทักษะการนิเทศการศึกษา 
ที่สงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูมากข้ึน โดยเฉพาะในดานการบริหารงานบุคคล กระบวนการ
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กลุมและการประเมินผลที่สงผลตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู โดยผูบริหารควรเปดโอกาส

ใหครูไดใชความสามารถของตนเองไดอยางเต็มที่ คอยใหคำปรึกษา ชวยเหลือ บริหารจัดการหนาท่ี 

ที่ครูทุกคนทำรวมกัน รวมถึงมีการใหครูประเมินผลการทำงานของตนเองได 

 1.2  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นำผลการวิจัยไปใช

ประกอบการวางแผนพัฒนาและเสริมสรางทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารท่ีสงผล 

ตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัด โดยเร่ิมจากมีการอบรมผูบริหารและมีการประเมิน

ผลการทำงานของผูบริหาร เพ่ือใหผูบริหารมีทักษะของตนเองมากย่ิงขึ้น อันจะนำไปสูการวางแผน 

การทำงานของครูไดอยางดี 

2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารท่ีสงผล 

ตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ 

 2.2  ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหาร 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

สรุป 
ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

มีระดับมากทุกดาน การสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู อยูในระดับมากทุกดาน ทักษะการนิเทศการศึกษา 

ของผูบริหารที่เปนปจจัยสงผลตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู เรียงอิทธิพลจากมาก 

ไปหานอยดังนี้ 1) ทักษะดานการบริหารงานบุคคล 2) ทักษะดานกระบวนการกลุม 3) ทักษะ 
ดานการประเมินผล เปนปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ี

พบวา ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล ทักษะการนิเทศการศึกษา

ของผูบริหารดานกระบวนการกลุม และทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารดานการประเมินผล 

สงผลตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในสถานศึกษา และสามารถทำนายการสงเสริม 
การวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา ไดรอยละ 59.60 
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