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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
                 การศึกษาวจิัยในครั้งนี้ผูวิจัยมุงศกึษาบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนของครู  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  เพื่อใหการศึกษาวจิัยดําเนิน
ตามวัตถุประสงค  ผูทําวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วของ  ดังนี ้

2.1  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.2   บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

2.2.1    ความหมายของบทบาท 
2.2.2    ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 
2.2.3    บทบาทผูบริหารในการสงเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน 
 1)  ดานการวางแผน 
 2)  ดานการจัดองคการ 
 3)  ดานการจูงใจ 
 4)  ดานการควบคุมงาน 

2.3   การวิจัยในชั้นเรียน 
  2.3.1    ความหมายการทําวิจัยในชั้นเรียน 

2.3.2    ความสําคัญของการทําวิจัยในชั้นเรียน 
2.3.3    ลักษณะการทําวิจัยในชั้นเรียน 
2.3.4    ประโยชนการทําวิจัยในชั้นเรียน 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
 2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
2.5   สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

มีรายละเอียด  ดังนี้  
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2.1  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                        
 การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม  เปนการเสริมสรางความรู 
ความสามารถพื้นฐานที่จะชวยใหการดํารงชีวิตในสังคมเปนไปอยางสงบสุข ซ่ึงเปนการถายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยีจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง  ฉะนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  2540  จึงไดกําหนดไวในมาตรา  43  มีสาระสําคัญวา  ประชาชนไทยมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงมีคุณภาพ และไมเก็บ       
คาใชจายซ่ึงระบบการจัดการศึกษาโดยทั่วไปจะเริ่มตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที ่6  
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการจัดประสบการณดานความรู       
ความสามารถ ทักษะ  และคุณคาที่จําเปนตอการดํารงชีวิต  ซ่ึงไดแก  ความรู  ความสามารถ  และ
ทักษะในการสื่อสาร ทั้งดานการพูด และการเขียน  ดานการคิดคํานวณ  ดานการวิเคราะห          
ดานสังเคราะหดวยเหตุผล เชิงวิทยาศาสตร  ตลอดจนมีความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ที่จะใชใน   
การดํารงชีวิต  สวนดานคุณคานั้นรวมหมายความถึง การมีจิตใจอันงดงาม  ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  
ความมีคุณธรรมตามหลักศาสนา  การอนุรักษ สืบสานเอกลักษณของทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดี
งามของชาติและทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม ในขณะเดียวกันก็มีวิสัยทัศนที่ทันตอความ      
เปนไปในสังคมอื่น และความกาวหนาในสังคมโลก 
               วัตถุประสงคการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาขั้นพืน้ฐานมีพัฒนาการ
ทางรางกาย  สติปญญา  จิตใจ  อารมณ  และสังคม  เหมาะสมกับวยั  มีความรูคูคุณธรรม  ที่จะ
ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนสุขบนพื้นฐานความเปนไทยอยางมีศักดิ์ศรีและภาคภูมิใจ 
สามารถพึ่งตนเอง มีทักษะทีจ่ะแสวงหาความรูอยางตอเนือ่ง มีทักษะเบือ้งตนในการประกอบอาชีพ 
มีวิสัยทัศนอันกวางไกลพอทีจ่ะรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก มีจิตสํานึกที่ถูกตอง
ทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมี
ความมุงมั่นในการที่จะอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาของไทย รัฐจะจดัการศึกษา  
ไมนอยกวา  12  ปอยางทัว่ถึงใหกับทุกคนอยางมคีุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย  ดวยหลักการ
กระจายอํานาจ  และมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน  และการใชนวัตกรรม 
ตลอดจนรูปแบบที่หลากหลายใหสอดคลองกับสภาพความแตกตางของแตละบุคคลและ             
ความแตกตางของทองถ่ิน 
               ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะแรกแมวาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
12  ป  หมายถึง  การจัดการศึกษาตั้งแตประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6  ทั้งสายสามัญ และ
สายอาชีพก็จริงแตสภาพโครงสรางดานสุขภาพของเยาวชนไทยโดยทั่วไปยังต่ํากวามาตรฐาน      
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การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะแรกจึงรวมการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาอยูดวยทั้งนี้     
ก็เพื่อมุงเนนการพัฒนาดานสุขภาพเยาวชนไทยใหสูงขึ้นและเปนไปอยางตอเนื่องตั้งแตระดับ        
กอนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในระยะตอไป  เมื่อการพัฒนาดานสุขภาพ
ของเยาวชนไทยมีมาตรฐานประกอบกับเมื่อเศรษฐกิจของผูปกครอง  และชุมชนโดยสวนรวมดีขึ้น     
รัฐจะมอบการศึกษาในระดับกอนประถมใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูปกครอง และชุมชน      
โดยรัฐจะมุงเนนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป ตั้งแตประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 
ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ  โดยวิธีการ ทางนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ หลากหลาย
ท้ังในระบบ และนอกระบบโรงเรียนใหเหมาะสมกับความแตกตางของกลุมพื้นที่และกลุมคน 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป  บรรลุวัตถุประสงคและนโยบาย  ดังกาํหนด
ไวแลว จําเปนตองคิดวิเคราะห ใชมาตรการที่มีประสิทธิภาพ และมีความเปนไปไดในสภาวการณ
ปจจุบัน  มาตรการที่กําหนดไวตอไปนี้  สวนหนึ่งนํามาจากขอกฎหมายที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  
พุทธศักราช  2540  อีกสวนหนึ่งเปนมาตรการที่กําหนดขึ้นดวยความเชื่อวาจะทําใหการจัดการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน  12  ปทั่วถึงและมีคุณภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2541 : 15 – 17)   
 

2.2  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
  
 การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคของการบริหารจัดการศึกษา ในกระแสแหง       
ความเปนโลกาภิวัตน  สงผลตอวิชาชีพเปนอยางมาก  โดยเฉพาะดานการศึกษาซึ่งเปนผลสืบ
เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบใหม ภายใตสาระแหง            
บทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา  คือ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  เปนการจัด
โครงสรางการบริหารการศึกษาโดยการยึดหลักการมีเอกภาพเชิงนโยบาย มีความหลากหลายใน   
การปฏิบัติเนนระบบการกระจายอํานาจที่ เนนการมีสวนรวมของทองถ่ินเปนสําคัญ ดังนั้น               
ผูบริหารเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งที่จะสนับสนุนและสรางบรรยากาศ  คือ ผูบริหาร  
สถานศึกษาเปนผูนําในการสราง  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกาวสูความ    
เปนเลิศ  คือ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูบริหารมืออาชีพ  บทบาทหนาที่ของผูบริหาร คือ                 
ตองเปนผูนําในการปฏิบัติหนาที่บริหารงานจนเกิดประสิทธิผลใหแกองคกร  และจัดการใหองคกร
ไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค  ทั้งกอใหเกิดประโยชน เกิดความพึงพอใจขององคกรมีการ
ทํางานอยางจริงใจ  จริงจัง  และตอเนื่องบนพื้นฐานของการกําหนดบทบาทของตนในดานการเปน
คนที่มีวัฒนธรรมของการ ใฝรูใฝเรียน มีวิสัยทัศนในกระบวนการตาง ๆ บุคลิกภาพและ            
มนุษยสัมพันธของการเปน ผูนํา และเสียสละ การสรางศรัทธาซึ่งจะนําพาใหเกิดแรงจูงใจไปสู     
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จุดมุงหมายรวมกัน เปนนักแกไขปญหาดวยความรอบคอบ ใชความรูประสบการณใชขอมูล            
สารสนเทศประกอบการบริหารและมีโลกทัศนที่มุงสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เขาใจในบทบาท
หนาที่ในการบริหารจัดการ   

2.2.1 ความหมายของบทบาท 
   การที่บุคคลดํารงตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดจะตองมีบทบาทและความรับผิดชอบ
ที่กําหนดวาตองปฏิบัตอิยางไรมีรายละเอียดของงานเปนตัวกําหนดบทบาทของบุคคลในการทํางาน  
บุคคลตองศึกษารายละเอียดของงาน เพื่อจะไดรูวาตองมีหนาที่อะไรบาง รายละเอียดของงาน      
เปนขอมูลเบื้องตนใหบุคคลไดรูวา  ควรจะแสดงบทบาทอยางไรหรือตองทํางานอะไรบาง 
   สรวงทิพย  ภูกฤษณา (2541 : 22) ไดสรุปความหมายของบทบาทวา   บทบาท
หมายถึงการแสดงออกหรือพฤติกรรมที่บุคคลประพฤติปฏิบัติตามสิทธิ หนาที่ของสถานภาพที่ตน
ดํารงอยูและพฤติกรรมตามความคาดหวังของสังคมและบุคคลอื่น ซ่ึงสิทธิที่เปนตัวกําหนดบทบาท
ก็คือ ตําแหนงหรือสถานภาพการสังคม ของบุคคลนั้น  
  พิพัฒน  โกศัลวัฒน  (2531 : 7)  สรุปความหมายของบทบาทวา บทบาทคือ     
พฤติกรรมของบุตคคลที่ผูอ่ืนคาดหวังวาจะตองแสดงออกใหสอดคลองกับตําแหนงหนาที่การงาน
  สุพัตรา  สุภาพ  (2538 : 73)  ใหความหมายของบทบาทดังนี้  บทบาท  คือ
พฤติกรรมที่คาดหวังสําหรับผูที่อยูในสถานภาพตาง ๆ วาตองปฏิบัติอยางไร  เปนบทบาทที่คาดหวัง     
โดยกลุมคน หรือสังคม เพื่อใหคูสัมพันธมีการกระทําระหวางกันทางสังคมได  รวมทั้งสามารถ   
คาดการณพฤติกรรมที่เกิดขึ้น 
                              สันติ  โอวรางค  (2545 : 34)  ไดสรุป  บทบาทผูบริหาร  คือ  การปฏิบัติตาม            
สิทธิและหนาที่ ที่กําหนดไวตามตําแหนง  บุคคลอาจมีหลายบทบาทที่ไดรับ  การที่บุคคลมีหลาย
บทบาทอาจจะทําใหการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่นั้นขัดแยงกัน  ทั้งนี้    เนื่องจากบุคคลมีความหลัง     
ไดแก อายุ การศึกษา วัฒนธรรม ประสบการณ  คานิยม  ส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลตอการแสดงบทบาท 
  จักรรัช  ธีระกลุ  (2542 : 45) ไดสรุปความหมายของบทบาทไดวา เปนแบบแผน
นวัตกรรมอันเกี่ยวกับสถานภาพ หรือตาํแหนงทางสังคม บทบาทจึงเปนความเคลื่อนไหวของ
สถานภาพ หรือหนาที่ตามสถานภาพนัน่เอง  (Role  is  dynamic  aspect of status) 
  โสภา  ชูพิกุลชัย  (2535 : 45)  บทบาท  หมายถึง  การแสดงออกหรือการทํา    
หนาที่ของบุคคล ซ่ึงสมาชิกคนอื่นของสังคมมุงหวังที่จะใหเขากระทําภายใตสถานการณทางสังคม     
อยางหนึ่ง  เอาฐานะหนาที่ทางสังคมเปนมูลฐาน  เปนตนวา  บทบาทของ  พอแม  ลูก  สามี  ภรรยา       
บทบาทนั้นทําใหคนในสังคมสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของบุคคลอื่นรูวาบุคคลอื่นตองการอะไร
จากตน  ทําใหเกิดประโยชนในการที่จะทํางานรวมกนัเปนทีม 
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  กรีนนี่  (Greene, 1992 : 16 – 18, อางถึงใน  วราภรณ    มณีบางกา 2546  : 20)  
กลาวไววา     ผูบริหารนั้นควรจะมีบทบาท  2  ประการ คือ  ในฐานะผูบริหารหรือผูจัดการ         
และ      ในฐานะผูนํา  ผูบริหารทีบทบาทที่แตกตางกนัออกไปไมวาจะอยูในสํานกังาน หนวยงาน
หรือใน      โรงเรียน จะเปลี่ยนบทบาทไปตามสถานการณ  สําหรับผูบริหารสถานศึกษา  ซ่ึงตองทํา
หนาที่ที่เปนทัง้ผูที่คอยควบคุม  ดูแล  และบริหารงานภายในสถานศึกษาใหครอบคลุมทุกดาน และ
ยังตองคํานึงถึงความสอดคลองกับนโยบายของหนวยเหนอื  โดยใชความสามารถสวนบุคคลในการ
บริหารงาน และผูบริหารที่จะสรางบรรยากาศการทํางานใหทกุคนยอมรับ ศรัทธาและสงผลให
ผูรวมงานมีความมุงมั่น ทํางานอยางเต็มศกัยภาพไดนั้น  ควรเปนผูบริหารที่ใชการตัดสินใจอยาง
รอบคอบที่สุด 
  กูด  (Good,  1973 : 502)  อธิบายความหมายของบทบาทไว  2  ลักษณะ  คือ  
ลักษณะการแสดงออกของบุคคลภายในกลุม  และรูปแบบพฤติกรรมที่คาดหวังตามตําแหนงหนาที่ 
หรือการแสดงแตละบุคคลตามความมุงหวงัของสังคม 
  แสตนฟลิด  (Stanfeld,  1951 : 360)  กลาววา  บทบาทของบุคคลใดก็ตาม ก็คือ  
รูปแบบ หรือชนิดของพฤติกรรมทางสังคมที่นาจะเหมาะสมกับบุคลนั้น ๆ และเปนไปตามความ
ตองการและความคาดหวังของบุคคลกลุมนั้น 
  โอล่ี   (Hoyle, 1969 : 36)   กลาววา  บทบาท   หมายถึง     แบบแผนพฤติกรรมที่ 
เหมือนกันของบุคคลที่ดํารงตําแหนงเดียวกัน และรวมถึงแบบพฤติกรรที่ผูกพัน หรือท่ีขึ้นอยูกับ
ความคาดหวังของสมาชิกอื่น ๆ ของสังคมเดียวกันตางมีความคาดหวังในบทบาทซึ่งกันและกัน 
  ลิวินสัน (Levinson, 1983 : 30) สรุปความหมายของบทบาทไว  3 ประการ  คือ 
  1)  บทบาท หมายถึง ปทัสถาน  (Norms)  ความคาดหวัง  (Expectation)  ขอหาม  
(Taboos)  ความรับผิดชอบ  (Responsibility)  และอื่น ๆ ที่มีลักษณะในทํานองเดียวกัน  ซ่ึงผูกพัน
อยูกับตําแหนงทางสังคมที่กําหนดให  บทบาทตามความนี้คํานึงถึงตัวบุคคลนอยที่สุด แตมุงไปที่
การบงถึงหนาที่อันควรกระทํา 
  2)  บทบาท  หมายถึง  ความคิดเห็นของบุคคลผูดํารงตําแหนงเองที่คิด  และทํา  
เมื่อดํารงตําแหนงนั้น ๆ 
  3) บทบาท หมายถึง  การกระทําของบุคคลแตละคนที่จะกระทํา  โดยใหสัมพันธ
กับโครงสรางทางสังคม จะกลาวอีกนยัหนึ่ง ก็คือ แนวทางอันบุคคลพึงกระทําเมื่อดํารงตําแหนงนั้น 
  จากการศึกษาความหมายของบทบาท สรุปไดวาบทบาท  หมายถึง  แบบแผน
พฤติกรรมที่ถูกคาดหวังอยางมีเหตุผลตามตําแหนงทีก่ําหนดและการแสดงของบุคคลใด บุคคลหนึ่ง
ที่แสดงออกตามหนาที่ที่รับผิดชอบ ซ่ึงการแสดงของบทบาทนั้นจะขึ้นอยูกับตําแหนงทางสังคม
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ยอมรับบทบาทเปนคุณลักษณะการแสดงออกของผูดํารงตําแหนงหนาที่ที่ผูนั้นไดมีความรับผิดชอบ
อยู การที่บุคคลจะดํารงตําแหนงตองมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบกําหนดควบคูกับตําแหนง  
บทบาทที่กําหนดตองเปนที่เขาใจของผูดํารงตําแหนง และบุคคลอื่นวา ควรจะประพฤติปฏิบัติ
อยางไรจะทํางานใดบาง และความสามารถในการดําเนินงานตามบทบาทนั้น 
 2.2.2  ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 
  ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
องคกร  โดยเฉพาะองคกรภาคเอกชนนั้น  เห็นไดชดัวาความอยูรอดขององคกรขึ้นอยูกับผูบริหาร
เปนสําคัญ   ดังนั้น  ภาคเอกชนไมวาจะเปนเรื่องการเงนิ  การธนาคาร  การบริหารธุรกิจ  การคา  
การอุตสาหกรรม  รวมทั้งการศึกษาเอกชน  ตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา  จึงตองสรรหา
ผูบริหารที่มีฝมือหรือมีความสามารถสูง  เพื่อความสําเร็จในการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค
ขององคกร  (ธีระ  รุญเจริญ, ปราชญา  กลาผจัญ และ สัมมา รธนิธย.  2545 : 1)  คําวา  “ผูบริหาร”  
ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ   มี  2  ความหมาย  คือ  ผูบริหารการศึกษา  หมายถึง  
บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแตระดับเขตพืน้ที่การศึกษา
ขึ้นไป  ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแตละ
แหงทั้งของรัฐและเอกชน 
  สําหรับผูบริหารที่มีบทบาทเกี่ยวกับการบรหิารสถานศึกษาและการจัดการตาง ๆ 
ในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาจงึมีความสําคัญตอสถานศึกษา
อยางมาก เนื่องจากสถานศึกษาเปนหนวยงานของสังคม การจัดการศึกษาในสถานศึกษาจึงตอง      
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม     อีกทั้งความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่มีความกาวหนา จะตองมีบุคคลหนึ่งทําหนาที่เปนหวัหนา หรือที่เรียกวา “ผูบริหาร”  
(Administrator)  บุคคลเชนนี้อาจจะเปนผูบริหารโดยการงานที่กระทํา  เชน  ในสมาคมหนึ่งหรอื
สํานักงาน  บคุคลที่ทําหนาที่เรียกประชุมติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ บคุคลอีกประเภท
หนึ่งเปนผูบริหาร โดยการแตงตั้งจากผูมอํีานาจ  และโดยการมอบอาํนาจบังคับบญัชามาพรอมกับ
ความรับผิดชอบ  บุคคลเชนนี้ในโรงเรยีนก็ไดแก  ครูใหญ  หรืออาจารยใหญ  หรือผูอํานวยการ  
(พนัส  หันนาคินทร.  2524 : 5)   
  เบอนารด  (Barnard,1972  : 65,  อางถึงใน  วุฒวิรรณ  คงคามาศ.  2544 : 17)     
ใหความหมาย ผูบริหารสถานศึกษาคือ ผูที่มีหนาที่รักษาองคการใหดํารงอยูในสังคมอยางมั่นคง
และพัฒนาองคการใหมีความกาวหนาสูงยิง่ขึ้นไป 
  ผกา  แสงสุวรรณ  (ม.ป.ป. : 1)  กลาววา  ผูบริหารสถานศึกษา  คือ  บุคคลที่ทํา
หนาที่เปนหัวหนาหนวยงานในดานการศกึษาผูบริหาร หมายถึง ครูใหญ อาจารยใหญ  ผูอํานวยการ 
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ทั้งนี้ สถานภาพของสถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษานั้น ๆ ผูบริหารจะเปนผูที่มหีนาที่ดแูลและ
รวมวางนโยบายตาง ๆ ทุกดานเพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค 
  ธีระ  รุญเจริญ, ปราชญา กลาผจัญ  และสัมมา  รธนิธย  (2545 : 244)                     
ผูบริหารสถานศึกษา  คือ  ผูที่ทําหนาที่เปนหัวหนาของครู  อาจารย  และใชความรูความสามารถ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ 
  วิโรจน  สาระรัตนะ  (2547 : 3) ใหความหมายของผูบริหารสถานศึกษาสรุปได
วาผูบริหาร หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานขององคการเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  ตองจิตร โสมะภีร (2546 : 19) ใหความหมายของผูบริหารสถานศึกษาสรุปไดวา  
ผูบริหาร  หมายถึง  ผูที่มีหนาที่วางแผนควบคุม  ติดตามผลและประเมินผล  ใหขวัญและกําลังใจครู  
ตลอดจนรักษาองคกรใหสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมั่นคง  สามารถพัฒนาองคกรใหมี
ความกาวหนาสูงยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ผูที่ทําหนาที่รักษาคุณภาพในการปฏิบัติหนาที่ของครู คือ  
ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนผูบังคับบัญชาเบื้องตน ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม
ใหครูไดมีความรูความสามารถในดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหาร
ตองเขาใจถึงการเรียนรูของเด็กโดยมีแนวปฏิบัติ  ดังนี้ คือ การวางนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการเรียนรู มีการวางแนวปฏิบัติชัดเจนสอดคลองกับหลักนโยบายที่วางไว เชน บทบาทใหม
ของสถานศึกษา บทบาทของครูและวิธีดําเนินการ  การสรางกลไกในการจัดระบบการเรียนรูที่ครบ
วงจรวิธีการจัดการเรียนการสอนของคร แนวทางการจัดหลักสูตรใหม ระบบการวัดและประเมินผล   
การจัดสภาพแวดลอม  การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน การวางระบบมาตรฐานการศึกษา 
ทักษะพื้นฐานที่เด็กตองเรียนรูใหไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของระบบการศึกษากระบวนการเรียนรู
ที่เปนทักษะพื้นฐานสําคัญ เปนความตองการทางการศึกษาของนักเรียน ทั้งจากภายใน และภายนอก
สถานศึกษา 
  จากการศึกษาความหมายของผูบริหาร  สรุปไดวา  ผูบริหาร  คือ  ผูที่ดูแล  รักษา  
พัฒนาองคกรใหดํารงอยูดวยความมั่นคงเจริญกาวหนา และใชความรู  ความสามารถ  ความพยายาม
ปฏิบัติหนาที่ใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมาย นโยบายขององคกร โดยหลักการและ
เหตุผลที่เปนที่ยอมรับและประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารมาผสมผสาน       
เพื่อจะพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ ผูบริหารที่จะเปนผูที่ทํางานประสบผลสําเร็จตองรูและเขาใจ
บทบาทของตนเองวาควรปฏิบัติอยางไรตองานที่รับผิดชอบ เพื่อการบริหารงานเปนไปอยางราบรื่น  
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญที่สุดในฐานะที่เปนผูมีสวน
รวมรับผิดชอบอยางใกลชิดตอการจัดการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนแบบอยางของผูนําการ
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เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําทางวิชาการ โดยตองใหความสําคัญตอการสงเสริม                 
และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่สุด  และ
ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรในสถานศึกษา  และตองเปนผูที่
เกี่ยวของในการสรางความประสานสัมพันธอันดีกับทุกฝาย  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนําที่
มีความรูทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู       

สงเสริมพัฒนาครูใหจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร  ความตองการของผ ูเรียน และทองถ่ิน  

สนับสนุนการนํานวัตกรรม  เทคโนโลยี  การสื่อสารมาใชในการเรียนรู 
 2.2.3   บทบาทผูบริหารในการสงเสริมงานวิจยัในชั้นเรยีน  4  ดาน 
  ผูบริหารสถานศึกษาเปนบคุคลสําคัญ ในการผลักดันการทําวิจยัในชั้นเรียนของ
ครูผูสอนใหเกดิประสิทธิภาพ  มนีักการศกึษาและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  เสนอ
แนวคดิเกีย่วกบับทบาทผูบริหารในการสงเสริมการทําวิจยัในชัน้เรียน  ดังนี ้
  ลัสดา  กองคํา  (2541 : 44)  กลาววา  การทําวิจยัในชั้นเรียนใหไดผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ  และนําผลการวิจยัไปใชแกปญหา  และปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้น           
ผูบริหารตองมีบทบาทในการสงเสริม และสนับสนนุในดานการดาํเนินการวิจยัดานวัสดุอุปกรณ  
และแหลงขอมูลในการทําวจิัย 
  สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  (2542 : 1 – 12)  ไดกําหนด 
มาตรการใหผูบริหารสถานศึกษาไดสงเสริม สนับสนุนการทําวิจยัในชั้นเรียน ในดานของการสราง
บรรยากาศในการทําวิจยั การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการทําวจิัย การพัฒนาบุคลากรในการวิจยั  
การยกยองเชิดชูเกียรตแิกบุคลากร 
  จิรพันธ  ไตรทิพยจรัส  (2543 : 68)  กลาวถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ในการสงเสริม และสนับสนุนการทําวจิยัปฏิบัติการในชั้นเรียนที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพไดนั้นตอง  สงเสริมงบประมาณ  วัสดุ  หองสมุด  ศูนยวิชาการ  การพัฒนาบุคลากร
ไปศึกษาดูงาน  การเผยแพรผลงานวิจยัและการใหกาํลังใจ 
  นงเยาว  บัวทอง  (2543 : 60 – 62)  กลาวถึง  บทบาทผูบริหารในการสงเสริม
การทําวิจยัในชั้นเรียนเปนการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข สนุกสนาน มีสวนรวม
ในกิจกรรมในชั้นเรียน  จะตองสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม  ส่ือ  อุปกรณ  และส่ิงอํานวย
ความสะดวกแกครูผูสอน 
  ตองจิตร  โสมะภีร  (2546 : 25)  กลาววา  ผูบริหารจะตองใหการสงเสริม          
เพื่อเสริมใหการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพ  กอใหเกดิประสทิธิผลตอผูเรียนและองคกร 
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  บทบาทผูบริหารในการสงเสริมงานวิจยัในชั้นเรียน เปนพฤติกรรมในการปฏิบัติ
หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา โดยมวีัตถุประสงคเพื่อสงเสริมงานวิจยัในชั้นเรยีน  ดงันั้น  บทบาท
ผูบริหารที่จะดําเนินการสงเสริมใหครูทําวจิัยในชั้นเรยีนแบงเปน 4 ดาน คือ บทบาทดานการ
วางแผน บทบาทดานการจดัองคกร บทบาทดานการจงูใจ บทบาทดานการควบคมุงาน และมี
รายละเอียด  ดงันี้ 
  1)  ดานการวางแผน  คําวา  Planning  ซ่ึงแปลวา  การวางแผน  หรืออาจแปลวา  
การจัดทําแผน  อาจมีผูใชเปนอยางอื่น  เชน To  plan หรือ  Plan formulation  บางตําราใชคําวา  
Plan development การจัดทาํแผน หมายถึง การจัดทําเอกสารแผนเปนกระบวนการในการจัดทําแผน
ใหสําเร็จเปนรูปเลมใหไดผลผลิตเปนแผนงานเปนโครงการตาง ๆ (อุทัย บุญประเสริฐ.  2538 : 5)  
เมื่อการวางแผนถูกนํามาใชในการบริหารไดมีนักวิชาการ และนักการศึกษาใหความหมายของการ
วางแผน  ไวดงันี้ 
  ฮาโรลด  คูนทซ  และซีริล  โอ  ดอนเนลล  (Harold  Koontz  and O’Donnell, 
1972 :  32  อางถึงใน  จันทรานี  สงวนนาม 2545 : 24)  กลาววา  การวางแผน  ประกอบดวยการ
กําหนด      เปาหมาย  และวตัถุประสงคขององคการและการปฏิบัติเพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงค 
  อุทุมพร  จามรมาน  (2544 : 7)  กลาววา  การวางแผน  คือ  กอนสั่งการใด ๆ     
จะตองมีขอมลูมาประกอบแนวคดิ  เพื่อวธิีการที่จะดําเนินงานตามวตัถุประสงค 
  กระทรวงศกึษาธิการ (2547 : 226)  กลาววา  คําวา “แผน” หรือ “การวางแผน”    
“การวางแผนการศึกษา” ซ่ึง “แผน” ก็คือ ส่ิงที่แสดงความตั้งใจลวงหนาทีจ่ะดําเนินการภายใน
ระยะเวลาหนึง่  เพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคที่วางไว 
  วิโรจน  สาระรัตนะ  (2542 : 35)  กลาววา  การวางแผนเปนกระบวนการของ
การกําหนดองคประกอบตาง ๆ ที่สําคัญ  เร่ิมจากภารกิจตามดวยจุดหมาย และแผนที่บรรลุจุดหมาย 
  อุทัย  บุญประเสริฐ  (2538 : 5)  กลาววา  การวางแผนเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่ง
สําหรับการบริหารที่มีประสิทธิภาพสูง และเปนสิง่จําเปนสําหรบัการบริหารที่เนนการทํางานใน
แบบที่เปนระบบเนนการทํางานเพื่อประโยชนของระบบหรือของหนวยงานโดยตรง โดยใชตวัแผน
เปนเครื่องบอกแนวทางปฏบิัติ แสดงรายละเอียดของสิง่ที่จะปฏิบัติจดัทําในอนาคต  ซ่ึงจะบอกใหรู
ถึงจุดที่มุงหมาย  ส่ิงที่คาดหวัง  บอกถึงวัตถุประสงคที่ตองการ  ที่ไดกําหนดไว  บอกถึงเปาหมาย
ของการปฏิบัติการ แสดงถึงวิธีดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย และวตัถุประสงค  เพื่อใหนําไปสู
ความสําเร็จของภารกิจของหนวยงานหรอืองคกรหรือของระบบงานนั้น ๆ 
  สุรพงษ  ปนาทกูล  (2526 : 6)  กลาววา  การวางแผน  คอื  กระบวนการพิจารณา
ตัดสินวาจะทําอยางไร เลือกวัตถุประสงค นโยบาย โครงการวิธีปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคนั้น 
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  เสนาะ  ติเยาว  (2546 : 83)  ใหความหมายของการวางแผน  คือ  กระบวนการใน
การกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการวาจะทาํอยางไรใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น 
  เอกสารการสอน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (หนวย 1 – 8 : 5)  กลาววา  
การวางแผน คือ การกําหนดวัตถุประสงค การจูงใจและการสื่อความ การวัดผลงาน และการ     
พัฒนาคน การวางแผนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ตองกระทําอยางตอเนือ่ง  ครอบคลุม
ถึงงานทุกอยางขององคกร 
  ความสําคัญของการวางแผน การวางแผนเปนเรื่องของการกําหนดความตองการ  
วิธีการดําเนินการและความคาดหมายผลการดําเนินการในอนาคต โดยใชหลักวิชา เหตุผล  มีขอมูล
ตัวเลขประกอบ มีการเสนอปญหาที่ขจัดอุปสรรคที่มาถึงเปาหมายขางหนาไดทําใหผูปฏิบัติรูไดวา  
จะทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด กับใคร ทําอยางไรและทําเพื่ออะไรไดอยางชัดเจนซึ่งนําไปสูแนวทาง 
การปฏิบัติงานที่ถูกตองและไดผลเพื่อลดความไมแนนอนลงหรือความเสี่ยงนอยที่สุดเพราะ     
สถานการณตาง ๆ ไมมีความแนนอนหรือมีความเสี่ยง จึงตองมีการวางแผน กลาวไดวา การวางแผน
มีความสําคัญตอความสําเร็จของวัตถุประสงคขององคกร ดังตอไปนี้ ใหการดําเนินงานของ
บุคลากรประสานงานซึ่งกันและกันโดยมีแผนเปนกรอบในการดําเนินงานใหเกิดการประหยัดใน
การบริหาร  ใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงโดยรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงเปนการแบงเบา
ภาระหนาที่ของหัวหนางาน สามารถระดมสรรพกําลังของทรัพยากรไดอยางถูกตอง และมี        
ประสิทธิภาพ ผูบังคับบัญชาสามารถทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามแผน 
กระบวนการวางแผน โดยภาพรวมการวางแผนเปนกระบวนการของการกําหนดองคประกอบที่
สําคัญตาง ๆ เริ่มจาก   ภารกิจ  จุดหมาย และแผนที่จะใหบรรลุเปาหมาย  องคประกอบของ         
การวางแผน  การวางแผนเปนการเตรียมการเพื่อปฏิบัติการในอนาคต  การวางแผนจําเปนตองอาศัย
การคาดคะเนที่แมนยําเกี่ยวกบัสภาพแวดลอม ทรัพยากร และขอจํากัดที่อาจจําแนกองคประกอบได  
6  ลักษณะ  คือ  อนาคต     การวางแผนเปนการมองอนาคตการปฏิบัติแผนแตละแผนมีความ
จําเปนตองปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ผู รับผิดชอบแผนแตละแผนจําเปนตองมี
ผูรับผิดชอบดําเนินการ  การตัดสินใจ   การวางแผนตองมีการตัดสินใจเลือกทางเดินสําหรับอนาคต  
มาตรฐานหรือเกณฑ แผนจําเปนตองระบุเปาหมาย หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนตัวบงชี้
วาเมื่อประเมินแลวแผนจะบรรลุ   เปาหมายหรือไม การประหยัด และการตรงตอเวลา  แผนแตละ
แผนตองใชทรัพยากรอยางประหยัดแตใชสมรรถภาพของบุคคลสูงสุด (ดิลก บุญเรอืงรอด.  2534 : 
133) 
  กระบวนการวางแผน แผนทีเ่ปนทางการจดัทําขึ้นอยางมทีิศทางชัดเจน ผูบริหาร
สามารถควบคุมได  ขณะเดียวกันจะสอดคลองกับความรู ความสามารถ  และประสบการณของ        
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ผูปฏิบัติงาน ในการวางแผนจะตองกําหนดไวชัดเจนวาแตละหนวยงานแตละคนจะตองทําอะไรบาง  
และทําอยางไรใหสอดคลองกับสิ่งที่จะเกดิขึ้นในอนาคต  ในขณะเดยีวกันก็ตองกําหนดไววาหากมี
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต จะตองมีการปรับเปลี่ยนอยางไร เพราะการวางแผนเปนการตัดสินใจใน
ปจจุบันถึงการกระทําในอนาคตดังนั้นการวางแผนจึงมีความสําคัญตอความสําเร็จของงานมีขั้นตอน  
ดังนี้  1)  การวิเคราะหสถานการณ  ไดแก  การหาขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวางแผน  การแปล
ความหายของขอมูลที่ได และการสรุปเกี่ยวกับขอมูลทั้งหมด สําหรับนํามาใชในการตัดสินใจ  
กําหนดเปนแผนขึ้น การวิเคราะหจะตองรวมถึงสถานการณในอดตี สภาพแวดลอมในปจจบุัน    
รวมถึงการคาดคะเนเหตุการณที่จะเกิดขึน้ในอนาคต การวิเคราะหจะตองแยกเปนสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอก  2)  การกําหนดวัตถุประสงคและแผน  ผูทําแผนตองกําหนดวตัถุประสงคไว
หลาย ๆ วัตถุประสงค และกําหนดแผนไวหลาย ๆ แผน  ซ่ึงขั้นตอนนี้ตองอาศัยความคิดริเริ่ม    
สรางสรรค  และการมีสวนรวมไมวาจะเปนระดับบริหารหรือฝายปฏิบัติ  และใชเวลามากกวาจะได
วัตถุประสงคและแผน  วัตถุประสงคของแผนเปนสวนสําคัญที่สุด  การกําหนดวัตถุประสงคตอง  
ชัดเจน แนนอน  เฉพาะเจาะจงและสามารถทําไดจริง  ขณะเดียวกนัตองกําหนดระยะเวลาที่จะบรรลุ
วัตถุประสงคและสอดคลองกับระบบงานและหนวยงาน  3) การประเมินวัตถุประสงคและแผน  คือ  
การหาวัตถุประสงคแตละอยางและแผนแตละแผน และผูบริหารจะตองจัดลําดับความสําคัญของ
วัตถุประสงคและแผนการประเมิน  ซ่ึงอาจทําในรูปของคณะกรรมการหรือทีมงาน  4)  การเลือก
วัตถุประสงคและแผน  การเลือกแผนใดแผนหนึ่งมักจะอาศัยประสบการณเปนสําคญั  การตัดสินใจ 
เลือกจะตองกําหนดมาตรการวาจะใชวิธีใดระหวางแผนที่ดี หรือแผนที่เหมาะสมที่สุด 5) การนํา   
ไปใช  การเลือกแผนที่ดีที่สุดอาจไมไดประโยชนถาการนําไปใชไมเหมาะสม  ส่ิงสําคัญ  ก็คือ ผูใช
แผนตองเขาใจอยางชัดเจนและตองมีทรัพยากรอยางเพียงพอขณะเดียวกันทุกคนควรมีสวนรวมใน
การวางแผน  การนําแผนไปใชจึงจะประสบผลตามตองการ  6)  การตรวจสอบและควบคุมทําใหรู
วาตองมีการแกไขอะไรบางหรือตองมีการปรับเปลี่ยนอยางไร หาสถานการณจริงมีการเปลี่ยนไป
จากสถานการณที่คาดคะเนลวงหนา  การวางแผนเปนหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่ง  และการทํางาน
อยางหนึ่งอยางใดในบรรดาเครื่องมือหลาย ๆ อยางของการบริหาร เปน  Tool  หรือเปน  Instrument  
ที่มีความสําคัญในระบบการบริหารในหนวยงานที่กาวหนา และมีประสิทธิภาพสูงสุด  และเปนสิ่ง
ที่มีบทบาทไดในทุกขั้นตอนของการบริหารในการทํางานปกติในการทํางานที่ใดก็สามารถใช       
การวางแผนเปนเครื่องมือในการทํางานไดเสมอ  การวางแผนจะเปนเครื่องมือที่ชวยใหการ
บริหารงานที่เนนเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ชวยใหมีการบริหารในแบบที่มีการทํางาน      
อยางเปนระบบ  ชวยใหการทํางานของหนวยงานผูกพันธกับงานซึ่งอยูในขอบเขตของงานที่เปน
ภารกิจของหนวยงาน  ผูกพันธกับงานที่เปนความรับผิดชอบของหนวยงานโดยตรง ชัดเจน           
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ไมทํางานไขวเขวไปตามสถานการณหรือตามตัวบุคคล วิธีการทํางานโดยใชแผนเปนวิธีการทํางาน
โดยใชหลักระบบ  (System)  ในการทํางานจะไมแยกแผนออกจากการบริหารงาน  จุดเนนที่สําคัญ
ของการใชแผนเปนเครื่องมือของการบริหาร จะอยูที่การชวยใหการทํางานที่อยูในความรับผิดชอบ
ประสบผลสําเร็จ  (Success)  ดวยวิธีการดําเนินงานที่เนนประสิทธิภาพ  (Efficiency)                        
การใชแผนเพื่อชวยใหงานในความรับผิดชอบเองของผูบริหารเปนผลดีไดนั้นจําเปนที่ผูที่เกี่ยวของ
กับงานวางแผนของหนวยงานจะตองรู เขาใจถึงหลักการสําคัญของการวางแผน และจะตองเขาใจ
ความสัมพันธระหวางการวางแผนกับการบริหารตองรู ถึงวิธีการประยุกตใชเทคนิคตาง ๆ                
ในการวางแผนใหเหมาะกับงานที่รับผิดชอบตองรูวาในการวางแผน และการทํางานอยางเปนระบบ
นั้นจะตองมีการศึกษาวิเคราะหสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานของหนวยงานทั้งระบบ               
รูถึงสภาพ และการทํางานปจจุบัน คนหาปญหาในการทํางาน พิจารณาถึงความตองการพัฒนาของ
หนวยงาน ตรวจสอบองคประกอบและสิ่งแวดลอมทุกดานที่เกี่ยวของ และอาจมีผลกระทบ           
ตอการทํางาน 
  จากการศึกษา  สรุปไดวา  การวางแผนเปนการตัดสินใจหาวิธีที่จะควบคุมงาน
ใหสําเร็จตามเปาหมาย  ความคิดนั้นอาจเปนการสวนตัวไมไดขอความคิดเห็นจากคนอื่นในองคการ  
การวางแผนตองกําหนดวัตถุประสงค ระบุเปาหมาย จะตองกําหนดวิธีการดําเนินการใหบรรลุ    
วัตถุประสงค และเปาหมายสอดคลองกับความรู ความสามารถของผูปฏิบัติตองอาศัยการมีสวนรวม
ของคนในองคการใหคนในองคการยอมรับอาศัยขอมูลจํานวนมาก การวางแผนเปนหนาที่ที่สําคัญ
ประการหนึ่ง  เปนขอความกวาง ๆ เกี่ยวกับ    การกําหนดองคประกอบเริ่มจาก  ภารกิจ  จุดหมายใน 
การดํารงอยูขององคกรและขอบขายงาน  แสดงรายละเอียดในการปฏิบัติเฉพาะขององคการหรือที่
ทําใหองคการแตกตางจากองคการอื่น ซ่ึงกําหนดไวอยางงายเปนที่เขาใจจากสมาชกิทุก ๆ ฝายใน

องคการ ฝายบริหารอาจนําเทคน ิคตาง ๆ มาประยุกตใชในการวางแผนใหเหมาะสมกบังานวางแผน

ตัดสินใจทีด่ีทีสุ่ด  ประเมินความสําเร็จ  ใชกระตุนใหผูปฏิบัติเกิดความจงรักภกัดีและความรูสึกเปน
เจาขององคการ หากไมกําหนดใหชัดเจนอาจทําใหเกดิความคลุมเครือและรับรูถึงภารกิจทีแ่ตกตาง
กันของสมาชิกในองคกร  เปาหมายเปนผลลัพธสุดทายที่องคกรจะทําใหบรรลุผล  แผนเปนวิถีทาง
ที่จะทําใหเกดิการกระทําเพือ่ใหบรรลุผลลัพธสุดทายที่ตองการใหเกดิขึ้น จุดหมายเปนองคประกอบ
สําคัญของการวางแผนทีจ่ะชวยเสริมสรางความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารงาน  
ผูบริหารทําความเขาใจในแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวของ เพื่อสามารถนําประเด็นมาประยุกตใชให     
เกิดประโยชน  วิถีทางที่จะทําใหบรรลุผลลัพธนั้นมีมากมายตองมีการเลือก  การวางแผนตัดสินใจที่
ดีที่สุด วางแผนดําเนินการอยางเปนระบบ  ผูบริหารควรกําหนดแผนเปนกรอบในการดําเนนิงาน  
อธิบายวัตถุประสงคกําหนดวิธีการในการทํางานใหผูรวมงานทุกคนเขาใจ  หาขอมลูที่เกี่ยวของกบั
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การวางแผน  แจกแจงรายละเอียดของงาน  อํานวยความสะดวกใหแก  ผูรับผิดชอบ  มีการประชุม
ปรึกษาหารือ ประสานงานรวมกันพิจารณาใหครูแกปญหาดวยตนเอง  จัดใหครูแลกเปลี่ยนความคดิ
ซ่ึงกันและกัน  จัดใหมีครูที่ปรึกษาในการทาํวิจัยในชัน้เรียน  กําหนดนโยบายเปาหมายใหครูทําวิจยั
ในชั้นเรยีน  ผูบริหารตองระบุมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  วางแผนนิเทศการทําวิจยัในชั้นเรียน 
  2)  ดานจดัองคการ  (Organization)  เปนหนาที่ทางการบริหารที่ผูบริหารจะตอง
ใหความสําคญั ตรวจสอบเปนระยะเพื่อใหมั่นใจวาในสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปโครงสรางของ
องคการที่ออกแบบไวแตเดิมยังมีความเหมาะสมที่จะทําใหบรรลุจุดหมายองคการไดหรือไม          
เพื่อความเขาใจเกี่ยวกบัหนาที่การจัดองคการการออกแบบงาน การจัดแผนกงานเปนโครงสราง  
องคการและประสานงานในโครงสรางองคการ 
  ฮาโรลด  คูนทซ  และซีริลโอ  ดอนเนลล  (Harold  Koontz  and O’Donnell, 
1972 : 32 อางถึงใน  จันทรานี  สงวนนาม 2545 : 24)  กลาววา  การจดัองคการ  แผนจะดําเนินการ
ไปดวยดี  การจัดองคการที่ดปีระกอบดวย  การนําปจจัยทางการบริหาร  เชน คน เงนิ วัสดุอุปกรณ 
และวิธีการบรหิารที่จะทําใหเกิดผลสัมฤทธิผล   การจัดองคการ  จึงหมายถึง  การนําเอาทรัพยากร  
การบริหารทุกประเภทมาบูรณาการ  เพื่อดาํเนินการ 
  สมพงษ   เกษมสิน  (2521 : 110)   กลาววาการจัดองคการ   คือ    การจัดสราง
สัมพันธภาพระหวางอํานาจหนาที่การงาน บุคคล และทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ใหสามารถ
ดําเนินการได  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค 
  เสนาะ  ติเยาว  (2546  :  100)  กลาววา  กาจัดองคการ  คือ  การสรางระบบ     
ความสัมพันธระหวางอํานาจการบังคับบัญชากับความรับผิดชอบของงาน  เปนการกําหนดใหรูวา
ใครทํางานอะไร  และใครตองรายงานตอใคร 
  สมคิด  บางโม  (2538 : 126)  กลาววา  การจัดองคการ  หมายถึง  การจัดแบง
หนวยงานออกเปนหนวยงานยอย ๆ ใหครอบคลุมภารกิจ และหนาที่ขององคการ  พรอมกําหนด
อํานาจหนาที ่ และความสัมพันธกับองคกรยอยอ่ืน ๆ ทัง้นี้  เพื่ออํานวยความสะดวกในการบริหาร
ใหบรรลุเปาหมาย 
  โครงสรางองคการ  (Organization Structure)  เปนรูปแบบอยางเปนทางการที่
แสดงถึงความมีปฏิสัมพันธและการติดตอส่ือสารการเชื่อมโยงงานของบุคคลหรือกลุมคน  เพื่อให
บรรลุจุดหมายขององคกร  รูปแบบดังกลาว  เกิดจากการพัฒนาโครงสรางองคการที่เรียกวา            
การออกแบบองคการ(Organization Design) มีองคประกอบ 4 ประการคือ การออกแบบงาน การจัด 
เปนแผนกงานการจัดกลไกการประสานงานในแนวตั้ง การจัดกลไกการประสานงานในแนวนอน  
ซ่ึงโครงสรางองคการ  การจัดกลุมตําแหนง  สายการบังคับบัญชาและความสัมพันธของหนวยงาน
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ในองคการหนึ่ง ๆ ประกอบดวยงานที่หลากหลาย  จึงทําใหเปนองคการที่มีประสิทธิผลได  ดังนั้น  
การจัดองคการตองนํางานที่จะสงผลตอการบรรลุจุดมุงหมาย การจําแนกออกเปนสวน ๆ              
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเฉพาะของงานในขณะเดียวกันตองคํานึงถึงวาในงานหนึ่ง ๆ ประกอบดวย
กิจกรรมที่หลากหลายจําเปนตองมีการออกแบบงาน  ผูบริหารตองคํานึงถึงทั้งความมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหนาที่ และจูงใจเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพการออกแบบงานมี  
4  วิธี  คือ  การทําใหงานมีความงายขึ้น  โดยแบงงานออกเปนสวน ๆ เพื่อใหผูปฏิบัติมีขอบเขตใน
การปฏิบัติงาน  การหมุนเวียนในงาน  กําหนดชวงเวลาใหผูปฏิบัติงานสลับหมุนเวียนกันทํางานใน
แตละสวนเพื่อความเขาใจงานขององคการรอบดานมากขึ้น ถือเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
วิธีหนึ่งอาจมีการสงเสริมใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกันการเพิ่มเนื้องานโดยการกําหนด
กิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อใหงานมีความทาทาย และมีความจูงใจมากขึ้น และผูปฏิบัติ
สามารถทํางานนั้นใหสําเร็จโดยไมตองแบงกันรับผิดชอบเปนสวน ๆ  การเพิ่มคุณคางานตอบสนอง
ความตองการขององคการและของบุคคล ผูปฏิบัติสามารถวางแผน และควบคุมการทํางานดวย
ตนเอง  ชวยเสริมสรางศักยภาพเพื่อความกาวหนาของบุคคลและพัฒนาการของงาน  การจัดรวม
งานของบุคคลเขาเปนหนวย  หลายหนวยรวมกันเปนแผนก  เพื่อการปฏิบัติงานใหบรรลุจุดหมาย
ขององคการ  โดยทั่วไปจัดเปน  4  แบบ  คือ  จัดตามหนาที่  จัดตามสวนงาน  จัดแบบผสม  และจัด
แบบเมตริกซ  การออกแบบโครงสรางองคการตองกําหนดกลไกการประสานงานในแนวตั้ง  เพื่อ
เชื่อมโยงกิจกรรมการบริหารของผูบริหารแตละระดับ  ตองคํานึงถึงหลักการดังนี้ คือ  การทํางานให
เปนทางการ  ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชา  หลักการยกเวน  หลักการมีสายการบังคับบัญชา  
การรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ  การมอบอํานาจหนาที่ 
  การจัดองคการ (Organizing)  เกีย่วของกับการกําหนดโครงสรางของงานที่กลาว
มาแลวที่จะใหโครงสรางมีผลตอการปฏิบัติ  ตองมีบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน  การบริหารกิจกรรม
ที่เสริมสรางความมีประสิทธิผลใหแกคนงาน   องคการเปนที่รวมของคน และเปนที่รวมของงาน
ตาง ๆ เพื่อใหพนักงานขององคการปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถจําเปนตองแบงหนาที่งานกันทํา
และอํานาจใหรับผิดชอบตามความสามารถความถนัด องคการขนาดใหญมีคนมากตองจัดหมวดหมู
งานที่เปนอยางเดียวกันและจัดใหคนที่มีความสามารถในงานนั้น ๆ มาปฏิบัติงานรวมกัน และตัง้
หัวหนางานขึน้รับผิดชอบ 
  การจัดองคการ เปนกระบวนการการสรางความสัมพันธระหวางหนาที่การงาน  
บุคลากรและปจจัยทางกายภาพตาง ๆ ขององคการการกําหนดหนาที่การงานขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ขององคการ หนาที่การงาน และภารกิจ จึงหมายถึง กลุมของกิจกรรมที่ตองปฏิบัติเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ  ส่ิงที่ตองคํานึงถึงในการจัดองคการ  องคการตองมีเปาหมาย  มีนโยบาย  
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และแผนงานในการดําเนนิงานไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  องคการตองจัดใหมีศนูยกลาง
ใน การอํานวยการที่มีสมรรถภาพ มีความรับผิดชอบและอํานวยการโดยตรง องคการตองระบุ
หนาที่การงานความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคนใหชัดเจน มีการแบงแยกหนาที่ตามความ
เหมาะสมตรงกับความรูความสามารถ  องคการตองจัดระบบการทํางานที่เหมาะสม  มีเทคนิคการ
ควบคุมงานและการประสานงานภายในองคการ  องคการตองมีระบบติดตอส่ือสารที่ดี มีหลักใน
การอํานวยการ และการวนิิจฉัยส่ังการทีด่ี องคการตองปรับตัวไดเหมาะสมกับสภาวการณ และ
ส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนไป  การปรับตัวหรือการพัฒนาองคการตองมีสม่ําเสมอ  การจดัองคการใหมี
ประสิทธิภาพ  ควรกําหนดรายละเอียดของงาน งานตาง ๆ ขององคการยอมมีมากนอยตางกันตาม
ประเภท ลักษณะ และขนาดขององคการ  การแจกแจงรายละเอียดของงานวามีอะไรบาง  การแบง
งานใหแตละคนในองคการรบัผิดชอบตามความเหมาะสมและความสามารถ  การแบงงานควรให
ทุกคนทํางานตามความรูความสามารถไดปฏิบัติงานอยางเหมาะสมไมมากหรือนอยเกินไป  และ
ไดรับผลตอบแทนจากงานทีไ่ดปฏิบัติใหกบัองคการดวยความชอบธรรม และเมื่อแบงงานแลวแต
ละฝายจัดใหม ี      การประสานงานระหวางแผนก เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น และ
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
  หลักในการจัดองคการไดแก  การผสมปจจัยที่สําคัญ  2  อยางขององคการ  คือ
ความแตกตางกันรวมเขาดวยกัน  เพื่อใหงานขององคการบรรลุเปาหมายที่ตองการ  เปนการสราง
ประโยชนของความแตกตางกันในเรื่องงาน ทักษะ วิธีการทํางาน ความคิด และเปาหมายในการ
ทํางานใหกับองคการ  องคการจะตองมีวิธีการในการรวมความแตกตางดวยการกําหนดกฎเกณฑใน
การทํางานวางแผนและบทบาทในการติดตอโครงสรางองคการเปนการเชื่อมตออํานาจบังคับบัญชา  
ระบบการติดตอส่ือสาร และประสานงานใหกับกลุมคนรวมทํางานไดจนสําเร็จตามเปาหมายของ
องคการ  โครงสรางองคการโดยทั่วไปหมายถึง  โครงสรางองคการที่เปนทางการ 
  จากการศึกษา  สรุปไดวา  การจัดองคการเปนหนาที่การบริหารที่สืบเนื่องจาก
การวางแผนเมื่อองคการจัดทําจุดหมาย และแผนเชิงยุทธศาสตรแลว ผูบริหารตองออกแบบ       
โครงสรางองคการ เพื่อใหการบริหารบรรลุจุดหมาย  การออกแบบโครงสรางเปนกระบวนการของ     
การออกแบบงาน  การจัดเปนแผนกงาน  การจัดกลไกการประสานงาน  การออกแบบงานกระทําได
หลายวิธี เชน ทําใหงานมีความงายขึ้น อาจแบงแผนกออกเปนสวน ๆ การสรางกลไกกประสานงาน
สรางสัมพันธภาพในโครงสรางองคการติดตอส่ือสารเช่ือมโยง  การวินิจฉัยส่ังการที่ดี และ          
การกําหนดอํานาจหนาที่ การออกแบบโครงสรางองคการ เนนการสรางโครงสรางของงานที่มี
ความสัมพันธกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน  ดังหลักการดังกลาว  โครงสรางองคการจะไมมีผล   
ใด ๆ ในการปฏิบัติหากขาดการบรรจุบุคคลเขาในตําแหนงงานตาง ๆ ตามโครงสรางนั้น และเมื่อ
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ออกแบบโครงสรางองคการแลว ผูบริหารตองดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
คือการวางแผนทรัพยากรมนุษย การจัดคนเขางาน การจัดเงินวัสดุอุปกรณ การพัฒนาและประเมิน
การปฏิบัติงาน  การบําเหน็จตอบแทนดวยคาจางหรือเงินเดือน  การธํารงรักษาคนใหมีประสทิธภิาพ
อยูเสมอ  การจัดองคการตองกําหนดรายละเอียดของงาน  มหีลักในการอํานวยการ  กําหนดหนาที่  
เพื่อใหองคการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 
  3)  ดานการจูงใจ  (Motivation)  การจูงใจเปนกระบวนการ  วิธีการกระตุนเรา  
รักษา หรือกําหนดเกณฑใหคนปฏิบัติกิจกรรม สวนใหญจะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะหนุนใหคนเกิด
พลังในการปฏิบัติงานกอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การจงูใจเปนวิธีการที่จะชักนําผูอ่ืน
ใหประพฤติ ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน  นักบริหารใชเปนเครื่องมือในการผลักดัน
คนดําเนินงานไปตามที่หนวยงานปรารถนาเกิดความสมัครใจในการทํางาน (นพพงษ บุญจิตราดุลย.  
2547 : 30)  ทฤษฎีแรงจูงใจ  ที่มาจากกลุมแนวคิดตาง ๆ แลวรวมกันตั้งสมมุติฐานขึ้นทําการศึกษา
คนควา  เพื่อใหไดคําตอบ  เพื่อใหเขาใจพฤติกรรมของมนุษยวาสาเหตุที่ทําใหคนแสดงพฤติกรรม
ตาง ๆ ออกมานั้นเพราะเหตุใด  มีส่ิงใดเปนตัวกระตุนใหเกิดการกระทําเชนนั้นและสิ่งเรานั้นเกิดขึ้น
ไดอยางไร การจูงใจเปนแนวทางเพื่อใชประโยชนตอการบริหารชวยผูบริหารจัดคนไดเหมาะสมกับ
งาน  คนแตละคนมีความแตกตางกัน  ผูบริหารจะตองสามารถกาํหนดเปาหมายที่สามารถปฏิบัติให 
บรรลุเปาหมาย  ผูบริหารจะตองสรางความเชื่อมั่นใหผูที่ทํางานพึงพอใจในงานที่ตนเองทําอยู   และ 
พวกเขาจะไดรางวัลตอบแทนจากการทํางานนั้นเปนการสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้น ซ่ึงจะเปน
แนวทางหนึ่งในการจูงใจใหคนทุมเทการทํางานใหมากขึ้น  มีนักวิชาการ และนักการศึกษาไดให
ความหมาย  การจูงใจ  ดังนี้ 
  ฮาโรลด  คูนซ  และซีริลโอ  ดอนเนลล  (Harold  Koontz  and  O’Donnell, 1972  
: 32 อางถึงใน  จันทรานี  สงวนนาม 2545 : 24)  กลาววา  การจูงใจที่จะชวยใหพนักงานทํางาน   
อยางมีประสิทธิภาพจูงใจในที่นี้ยังหมายถึงการอํานวยการ(Directing) การติดตอส่ือสาร 
(Communicating)  และการเปนผูนําดานการดําเนินการ (Leading) 
  เดล  เอช  บีช (Dale  S.  Beach, 1965 :  37 อางถึงใน จันทรานี สงวนนาม. 2545 
: 23)ใหความหมายวาแรงจูงใจ หมายถึง ความเต็มใจที่จะใชพลังเพื่อใหประสบความสําเร็จตาม   
เปาหมาย (Goals)  หรือรางวัล  (Reward)  การจูงใจเปนสิ่งสําคัญสําหรับการกระทําของมนุษยและ
เปนสิ่งที่ลอใจใหคนไปถึงซึ่งวัตถุประสงคที่มีสัญญาเกี่ยวกับรางวัลที่ไดรับ 
  พะยอม  วงศสารศรี  (2526 : 25)  กลาววา  การจูใจในลักษณะงาย ๆ คือ  การนํา
ปจจัยตาง ๆ ไดแก  การทําใหตื่นตัว (Arousal)  การคาดหวัง  (Expectancy)  การใชเครื่องลอ  
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(Intensives)  การลงโทษ  (Punishment)  มาเปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายที่ตองการ 
  โยธิน  ศันสนยุทธ  (2529 : 105)  ใหความหมายการจูงใจวา  กระบวนการของ
การกระตุนใหเกิดการกระทํา  สนับสนุนกิจการของการกระทําใหเกิดความกาวหนา และกําหนด
แบบแผนของกิจการที่กระทําไดรับอิทธิพลจากจุดหมายที่พฤติกรรมนั้นมุงไป 
  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2544 : 111)  ใหความหมายของการจูงใจวา  สภาวะ
ของบุคคลที่ถูกกระตุนใหแสดงพฤติกรรมไปยังจุดหมายปลายทาง ความตองการแรงจูงใจใน      
การทํางานจึงเปนความพยายามของบุคคลในการทํางานใหเจริญกาวหนา 
  เสนาะ  ติเยาว  (2546 : 208)  การจูงใจ  คือ  ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายาม
อยางเต็มที่จนงานขององคการบรรลุเปาหมาย 
  จากความหมายที่กลาวมาจะเห็นไดวา แรงจูงใจมีสวนเกี่ยวของกับความตองการ 
(Needs)  แรงขบั (Drives)ซ่ึงเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล สวนเครื่องลอหรือส่ิงจูงใจ (Incentives)เกิดจาก
การจูงใจภายนอก เชน การใหรางวัลและสิ่งตอบแทน  เมื่อบุคคลเกิดความตองการทําใหเกิดแรงขับ  
แรงขับที่เกิดขึ้นจะไปกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตาง ๆ  ออกมาดวยการกําหนดทิศทาง หรือ
อาจตั้งเปาหมายที่แสดงพฤติกรรมเพื่อใหสนองความตองการไดแลว  แรงขับจะลดลง  บุคคลก็จะ
เกิดความพึงพอใจที่ความตองการไดรับการตอบสนอง  แตถาความตองการไมไดรับการตอบสนอง
ก็จะ 
เกิดแรงขับอีกครั้งและดําเนนิการเปนกระบวนการเรื่อยไปจนสูความพึงพอใจ 
  ทฤษฎีการจูงใจ  มีหลายทฤษฎีที่มีความคลายคลึงกันและแตกตางกันในแนวคิด  
ทุกทฤษฎีตางมีความเกีย่วของกัน 
  ทฤษฏีการจูงใจของ  เทยเลอร  ในหลักการบริหารเชิงวทิยาศาสตร  (Scientific  
Management)  เทยเลอรเชื่อวา การใหผลตอบแทนเปนตัวเงนิ  เปนการจูงใจคนในการปฏิบัติงาน  
ผลตอบแทนที่เปนรายไดมีความสัมพันธโดยตรงกับผลการปฏิบัติงาน  และเทยเลอรก็ยังเชื่อวา  
หากผลตอบแทนเหมาะสมเปนธรรมแลวคนงานจะผลิตไดมากขึ้น  การจูงใจในยุคนี้  นายจางมุงจะ
ใหคนทํางาน เพื่อผลประโยชนตอบแทน และมุงผลกําไรเพยีงอยางเดียว เปนการใชคนเหมือน
เครื่องจักร  ตอมาจึงมีผูสนใจการจูงใจคน ซ่ึงนําไปสูทฤษฎีการจูงใจทีมุ่งศึกษาถึงความตองการของ
คนโดยเฉพาะ 
  ทฤษฎีการจูงใจของ มาสโลว มีความเชื่อวา  องคการจะบรรลุความสําเร็จตาม
เปาหมายไดนัน้ขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจของผูปฏิบัติงาน  การใหความรวมมือทีด่ีนั้นจะเกิดขึน้
ไดเมื่อผูบริหารเขาใจความตองการของมนุษย  และเลือกใชวิธีการจูงใจเพื่อใหผูปฏิบตัิงานเกิดความ
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มั่นใจ ตั้งใจทํางาน  การเขาใจความตองการของมนุษยเปนจุดแรกที่จะนําไปสูความเขาใจพฤติกรรม
ของคนในองคการ  มาสโลวจัดความตองการของมนุษยไว  5  ระดับ 
  1)  ความตองการดานรางกาย 
  2)  ความตองการดานความมั่นคงปลอดภยั 
  3)  ความตองการดานความรักและการมีสวนรวมในสังคม 
  4)  ความตองการไดรับเกยีรติยศและการยกยองจากสังคม 
  5)  ความตองการความสําเร็จความสมหวังในชีวิต 
  ความสําคัญของการจูงใจ  การปฏิบัติงานใหสําเร็จบรรลุเปาหมายนั้นตองมีส่ิง
กระตุนใหเกิดความอยากจะทํางานนั้นใหสําเร็จตามที่ตองการ  ซ่ึงจะมีสวนเกี่ยวของกับความรูสึก  
คานิยมและธรรมชาติของคนวาเปนอยางไร  บางคนทํางานอยางขยนั  บางคนทํางานอยางเฉยเมย  
การแสดงเหลานี้เปนเหตุผลมาจากแรงจูงใจ  การจูงใจเปนปจจยัหนึ่งสําคัญตอความสําเร็จของงาน  
ผูบริหารจึงควรใหความสนใจตอบุคคลที่ปจจัยองคประกอบภายในตาง ๆ ใหมากขึ้น  และจัดใหมี
การกระตุนสงเสริมปจจัยองคประกอบภายนอกอยางเปนระบบก็สามารถเพิ่มปริมาณ และคณุภาพ
ของงาน 
  ลักษณะของการจูงใจ  เปนเรื่องของการทํางานในองคการ  การจูงใจเปนพลัง
กระตุนพฤตกิรรม กําหนดทิศทางของพฤติกรรม และมีลักษณะมีความมุงมั่นอยางไมลดละไปยงั
เปาหมายหรือส่ิงจูงใจนั้น  การจูงใจประกอบดวย 
  1)  ความตองการ  เกิดขึ้นจากความไมสมดุลระหวางรางกาย  และจิตใจ              
ซ่ึงหมายความวาสภาวะภายในรางกายทีก่อใหเกดิความประทับใจในผลของการกระทาํอยางหนึ่ง  
หากความตองการที่เกิดขึ้นไดรับการตอบสนองความรูสึกผอนคลาย  ความตองการที่เกิดขึ้นและ
ไมไดรับการตอบสนองความรูสึกจะตึงเครียด 
  2)  พลังที่เกิดขึ้นเพื่อบรรเทาความตองการใหลดลง  พลังที่เกิดจากรางกายไดงาย
วาเกดิจากความขาดแคลนแตพลังที่เกิดจากจิตอธิบายไดยากพลังที่เกิดจากทั้งสองอยางนี้มี         
ความสัมพันธกันมุงไปสูเปาหมายหรือส่ิงที่จูงใจนัน้ 
  3)  ความพยายามเปนสิ่งที่ใชวัดความเขมหรือความเบาของการจูงใจนั้น  ซ่ึงเปน
การวัดทั้งปริมาณและคุณภาพของการจูงใจนั้น พลังที่มุงไปสู เปาหมายของคนบางคน  คือ               
มีความพยายามมุงมั่นสูง 
  4)  เปาหมายหรือส่ิงที่จูงใจ  ซ่ึงมีความหมายวา  ส่ิงใด ๆ กต็ามที่บรรเทา        
ความตองการใหนอยลง  ดังนั้น  เปาหมาย  คือ  การบํารงุหรือทําใหสมดุลระหวางรางกายและจิตใจ
กลับไปสูที่เดมิเพื่อลดพลังในการจูงใจลง 
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  แรงจูงใจทําใหบุคคลเลือกพฤติกรรม เพื่อตอบสนองตอส่ิงเราที่เหมาะสม             
ที่สุดในแตละสถานการณที่แตกตางกันไป บุคคลมีความสนใจในสิ่งใดก็จะเลือกแสดงพฤติกรรม      
มีความพอใจที่จะทํากิจกรรมทั้งพยายามทําใหเกิดผล  ความตองการจะเปนแรงกระตุนที่ทําให         
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อสนองความตองการ  คานิยมที่เปนคุณคาของสิ่งตาง ๆ เปนแรงกระตุนตาง    
ระดับดวย   ความตองการอยางเดียวกันทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่แตกตางกันได  แรงผลักดันที่      
ตางกันทําใหการแสดงพฤติกรรมที่เหมือนกันได  พฤติกรรมอาจสนองความตองการไดหลายอยาง  
การจูงใจเปนพลังภายในซึ่งไมสามารถวัดไดโดยตรง  และโดยปกติก็ไมสามารถวัดการจูงใจ         
พฤติกรรมของค  คนที่ทํางานไดผลงานสูงไมไดเกิดจากการจูงใจอยางเดียวอาจมีเงื่อนไข          
หลายอยางกระทบตอการปฏิบัติงาน  ดังนั้น  การวัดการจูงใจเกิดขึ้นจากความสัมพันธระหวาง    
ความสามารถ   สภาพการทํางานหรือการสนับสนุนจากองคการและความพยายามที่ทุมเท               
ใหกับงาน มนุษยมีความตองการสิ่งใดก็จะพยายามผลักดันตนเองใหไดรับการตอบสนอง          
ความตองการนั้น  แสดงวา บุคคลนั้นเกิด แรงจูงใจในการแสวงหาสิ่งที่สามารถตอบสนอง         
ความพึงพอใจ ธรรมชาติของการจูงใจจะเกิดขึ้น เปนกระบวนการตอเนื่องตราบเทาชีวิตมนุษย       
ยังดํารงชีวิตอยู 
  ในการบริหารงานนั้น  ผูบริหารจะตองทําการจูงใจใหคนทุมเทแรงกายแรงใจ
อยางเต็มความสามารถ  เพื่อใหเกดิความสาํเร็จตามจุดหมายขององคการที่ตั้งไว  โดยเนนการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเทาที่จะทําได  อยางไรก็ตามการจูงใจคนใหทํางาน  ผูบริหารตองคํานึงถึง
การตอบสนองจุดหมายของตัวบุคคล และจุดหมายขององคการควบคูกันดวย จะละเลย หรือให
ความสําคัญสวนใดสวนหนึง่คนไมได  เนื่องจากคนและองคการตางมีความสัมพันธและตองพึ่งพา
อาศัยกันคนเขาไปเปนสมาชกิขององคการใดก็ตองคาดหวังวาจะไดรับการตอบสนองความตองการ
ตาง ๆ เชน  คาจาง  ผลตอบแทน  การดแูลเอาใจใส  สภาพการทํางานที่เหมาะสมอ  ความเปนธรรม  
และความมีโอกาสกาวหนา  ขณะเดยีวกนัองคการก็มีความคาดหวังเชนกัน  จะไดรับความทุมเท 
จากความพยายามจากคนงานอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อใหไดผลผลิตตามจุดหมาย              
ขององคการ ดังนั้น  ผูบริหารที่มีความสามารถ จึงตองบริหารงานใหจดุหมายของตัวบุคคล และ          
จุดหมายขององคการบรรลุผลควบคูกนัโดยอาศัยกระบวนการจูงใจ  ซ่ึงประกอบดวย  การคํานึงถึง            
ความตองการของทั้งสองดาน  เพื่อนําไปสูพฤติกรรมที่พึงประสงคและการบรรลุจุดหมายที่ตองการ 
  จากการศึกษา  สรุปไดวา  การทํางานของแตละบุคคลยอมขึ้นอยูกับแรงจูงใจ     
ที่เปนสิ่งกระตุนใหแตละคนพยายามทํางานผลงานจะดีมีประสิทธิภาพหรือไมนั้นจะขึ้นอยูกับ  
ปจจัยภายนอกและภายในปจจัยภายนอก ไดแก บรรยากาศ เวลาในการทํางาน ส่ิงแวดลอมใน      
การทํางาน  คาตอบแทน โบนัส  ตําแหนงหนาที่การงานของแตละคนไดรับการยอมรับ จากสังคม  
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ปจจัยภายใน  คือ เจตคติตองาน คานิยม และทัศนคติที่ดีมีความคิดสรางสรรค   ความรูสึกวางานนั้น
มีคุณภาพ     เปนการรับผิดชอบตอสังคม กอใหเกิดประโยชนตอสังคม และตนเอง  ผูบริหารตอง
อํานวยความสะดวกจัดหาเครื่องมือตาง ๆ และใหบุคลากรใชความรู  ความสามารถไดเต็มที่ มีอิสระ 
มีความมุงมั่น ในการทํางานเปนเหตุใหคนมีความตั้งใจในการทํางาน ในการจูงใจเปนปญหาของ
องคการอยางหนึ่ง  เพราะคนในองคการมีความแตกตางกันทําใหมีความตองการที่แตกตางกัน  การ
จูงใจเปนพื้นฐานของแนวความคิดที่ตอบสนองความตองการ  ความกาวหนาที่แตกตางกันและมี
บางอยางที่คลายคลึงกันแลวแตคนจะมีมุมมองอยางไรตองมีแนวทางการจูงใจขึ้นไปอีก การจูงใจ
ถือเปนหนาที่อันสําคัญของผูบริหารในองคการเพราะจะชวยสนองความตองการใหผลตอบแทน  
ความจําเปนของคนในองคการไดเสริมสรางกําลังใจในการทํางาน  สรางความสัมพันธความสามัคคี
ในหมูคณะ  สรางขวัญ และกําลังใจใหกับคนงาน สรางความจงรักภักดีแกคนในองคการชวย
ควบคุมการดําเนินงาน คนงานมีความคิดสรางสรรคเกิดความเชื่อมั่นตอองคการ งานที่ไดมี
ประสิทธิภาพมากเกิดความรวมมือประสานกับหนวยงาน และใชภูมิปญญาทองถ่ินสรางผลงานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
  4)  ดานการควบคุม   เปนการติดตามผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที่ไดกําหนด
โครงการวาเปนไปตามเวลาที่กําหนดไวหรือไม   ใชงบประมาณนอยกวา  หรือมากกวาที่กําหนดไว
หรือไม  บุคลากรที่ทํางานมีเพียงพอหรือไมจะตองเพิ่มบางหรือลดลงนั่น คือ กํากับกจิกรรม  กํากับ 
ระยะเวลา  กํากับบุคลากร  กาํกับงบประมาณหรืออาจพจิารณากํากับปจจัยบริหาร 
  การควบคุม  (Controlling)  เปนกลไกการบริหารที่เกี่ยวกับการดูแลกิจกรรมของ 
องคการใหดําเนินไปตามแผนที่กําหนดไวภายในขอจํากดั  เปนการตรวจ (to  check  of  verift)  เพื่อ 
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม  (to  regulate)  นํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด  (to  compare with 
a standard)  ตามอํานาจหนาที่เพื่อยับยั้งไมใหเกดิการผดิพลาด  (to exercise authority and to curb  
or restrain)  ตามกระบวนการควบคุม  3  ขั้นตอน  1)  การกําหนดมาตรฐานการควบคมุ  (Establish  
Standard)  2)  เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน  (Comparing  actual  Performance  with  
a  Standard)  3)  พัฒนาใหเขาสูความเปนมาตรฐาน  (Identify  Deviations  and  take  corrective  
action  to  standard)  การควบคุมมีความจําเปนตองควบคุมเปน  4  ดาน  ในดานปริมาณ  หมายถึง  
การควบคุมจํานวนผลงานทีด่ําเนินการวามีจํานวนเพยีงพอ เปนไปตามแผน และความตองการ
หรือไม ดานคุณภาพ หมายถึง การควบคุมใหผลงานมีมาตรฐานตามที่กําหนดไว  ดานเวลา  
หมายถึง การควบคุมใหผลงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนดรวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานทันเวลา
ตามที่กําหนด  ดานคาใชจาย  หมายถึง  การควบคุมเงินทีใ่ชจายใหเปนไปอยางเหมาะสม 
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  ฮาโรล  คูนทซ  และซีริล  โอ  ดอนเนลล  (Harold  Koontz  and  O’Donnell, 
1972   : 32 อางถึงใน  จันทรานี  สงวนนาม : 24)  กลาววา  การควบคมุเปนการติดตามประเมินผล
เพื่อเปรียบเทยีบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่วางไววามีความเบี่ยงเบนไปจากความคาดหวังมากนอย  
เพียงใด 
  ธงชัย  สันติวงษ  (2532 : 8)  กลาววา  การควบคุมงานเปนสวนหนึ่งของหนาที่
การบริหารที่มีลักษณะเปนเครื่องชวยกํากับหรือจํากัดวงใหกิจกรรมตาง ๆ ดําเนนิไปอยางถูกตอง
ตามแผนที่ไดวางไว  นักบริหารจะตองมีเครื่องมือชวยใหรูไดวากิจกรรมทั้งปวงสามารถดําเนินไป
ไมติดขัด  ไมผิดพลาด 
  สมัย  จิตตหมวด  (2544 : 154)  กลาววา  การควบคุมเปนหนาที่ที่สําคญัของผูนํา  
การควบคุมงานในความรับผิดชอบของตนใหบรรลุจุดมุงหมายขององคกรเพื่อที่จะใหการ
ปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงตามที่กําหนดไว  และอีกประการหนึ่ง  คือ  เพือ่ใหเกดิการประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ ใหดําเนินงานสอดคลองไปในแนวเดียวกันที่องคกรไดกําหนดไว  การควบคุมงาน
เปนศิลปะที่จําเปนสําหรับผูบริหารที่จะตองใชยุทธวิธีตาง ๆ ที่จะใหบุคลากรปฏิบัติตามแผนงาน
หรือ จุดมุงหมายขององคกรดวยความเต็มใจ 
  วิโรจน  สาระรัตนะ  (2542 : 146)  กลาววา  การควบคุมงานเปนกระบวนการ
วางระเบยีบ  กฎเกณฑ เพื่อใหการปฏบิัติงานเปนไปตามมาตรฐาน หรือจุดหมายขององคการที่
กําหนดไว  หรือเปนกระบวนการที่กลุมคน หรือองคการไดกําหนดถึงสิ่งที่จะใหบุคคล หรือกลุมคน
หรือองคการไดกระทําใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
  สมคิด  บางโม  (2538 : 204)  กลาววา  การควบคุมงาน  หมายถึง  การตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนที่วางไวและไดมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม แลวแนะนําปรับปรุง
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนและมาตรฐานที่กําหนดไว 
  สถิตย  กองคํา  (2542 : 217)  สรุปวา  การควบคุมงาน  หมายถึง  กระบวนการ
ทํางานที่ผูบริหารตองกํากับดูแล หรือสงเสริมใหการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาดําเนินการ
เปนไปตามแผนที่กําหนดไว  เพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  
  ความสําคัญของการควบคุมงาน  การควบคุมงานเปนภาระสําคัญของ                
หัวหนางานเมือ่มีการมอบหมายงานไปแลวตองคอยควบคุมติดตามการปฏิบัติงาน 
  การควบคุมงาน ไดแก กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการแกไข     
เพื่อใหงานเปนไปตามที่ตองการ การควบคุมเปนขอกําหนดการจัดสรร และการใชทรัพยากร          
ใหเปนไปตามแผน   แตเพราะความยุงยากของการบริหารงานและโครงสรางขององคการ               

ในปจจุบันจึงเปนเรื่องยากที่จะใชท ั้งการวางแผนและการควบคุมในเวลาเดียวกัน ในแงของ            



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

                                                              

 

30 

การบริหารงานอาจใช      กลยุทธ  3  แบบในการควบคุม  คือ  การควบคุมโดยยึดหลักราชการ    
การควบคุมการตลาด  และการควบคุมเปนกลุม  การควบคุมโดยยึดหลักราชการ  คือ  การใช
กฎเกณฑขอบังคับที่เปนทางการ เปนแนวในการควบคุมซึ่งรวมถึงการใชงบประมาณ รายงานทาง
สถิติหรือตัวเลข การประเมินผลการปฏิบัติงาน การควบคุมพฤติกรรมการดําเนินงาน การควบคุม        
การตลาด ไดแก การควบคุมดานราคาเปนตัวกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ในองคการผูรับผิดชอบ      
หนวยงานตาง ๆ ตองดําเนินงานประเมินผลโดยคํานึงถึงกําไร หรือขาดทุนเปนสําคัญ  การควบคุม
เปนกลุม  คือ  การทําใหพนักงานทุกคนในองคการรวมกันในคุณคาเดียวกัน  มีความคาดหวัง             
มีเปาหมายเดียวกัน  มีความไววางใจซึ่งกันและกัน  หากทุกคนในองคการมีคานิยมเดียวกัน             
การควบคุมที่กําหนดไวอยางเปนทางการก็ไมจําเปน  การทํางานจึงตองใหทุกคนมีอํานาจตัดสินใจ
ดวยตนเอง  การควบคุมจึงตองเริ่มจากความสัมพันธระหวางบุคคล  ความเปนผูนําการจูงใจและ   
การทํางานเปนทีม 
  การควบคุมกอใหเกดิประโยชน ดังนี้  ทําใหงานตาง ๆ มีความสอดคลองกับ  
งานตามแผนระยะสั้น และระยะยาวก็สอดคลองกันดวย  ทําใหเปาหมายขององคการสําเร็จสมบูรณ  
นโยบาย  กฎเกณฑ และขอบังคับตาง ๆ ขององคการดาํเนินไปในแนวทางเดียวกัน  การควบคุมงาน
แตละอยางนั้นไมเหมือนกัน  แลวแตละลักษณะและขนาดขององคการอยางไรก็ตามหลักการเพื่อใช
ในการควบคุมนั้นคงใชหลักการคลาย ๆ กัน 
  กระบวนการควบคุมองคการ(Control Process)การควบคมุงานเปนกระบวนการ
ที่ประกอบดวยขั้นตอนสําคญั  6  ขั้นตอน  คือ  1)  การกําหนดระบบยอยที่จะควบคุม  (Define  
Subsystem)    ใหครอบคลุมปจจัยปอนเขา   (Input)      กระบวนการเปลี่ยนแปลง   (Transformation   
Process)  และปจจัยออก  (Outputs)  ตองมีการวางแผนดาํเนินงาน  ตามระบบการวางแผน  กลาวคอื  
มีการกําหนดเปาหมาย และวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน  และตองมีขั้นตอนในการดําเนินงานอยาง
สมบูรณ  2)  ระบุส่ิงที่จะวดั  (Identify  Characteristics  to  be  Measured)  โดยคํานึงถึงความ     
สอดคลองกับจุดหมายองคการ  3)  กําหนดมาตรฐาน  (Set  Standards)  เพื่อเปนมาตรฐานใน         
การประเมินของสิ่งที่จะวัด ตองกําหนดเกณฑมาตรฐาน เพื่อเปนเครื่องชี้วัดผลสําเร็จของงานตาม
วัตถุประสงคทั้งดานปริมาณ และคณุภาพตองนิเทศแนะนํากอนลงปฏิบัติเพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานทุกคนมีความรูความเขาใจ  4)  รวบรวมขอมูล  (Collect  Information)  ในสิ่งที่จะ
วัดแตละตัวตองติดตามตรวจสอบโดยวิธีการสังเกต  สัมภาษณ  หรือศึกษาขอมูลจากรายงานตาง ๆ 
เชน  แบบสอบถาม  แบบสํารวจ  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  5)  ทําการเปรียบเทียบระหวางสิง่
ที่ทํากับมาตรฐานที่กําหนด  มีการเปรียบเทียบผลงานกบัมาตรฐานที่วางไว  เพื่อทําการประเมินผล
และวิเคราะหผลงานที่ไดจากการปฏิบัติจริงแลวจึงนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว  และ
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ตองประเมินออกมาเปนตวัเลขบอกปริมาณได  6) วิเคราะหเพื่อการปรับปรุงแกไข  (Diagnosis  and  
Implementation  of  Corrections)  ตองแกไขวิธีการปฏิบัติงานหลังจากไดวดัผลและประเมินผลงาน
เปรียบเทียบมาตรฐานแลว  ก็จะพบวาผลการปฏิบัติงานบางสวน  บางตอนอาจไมไดมาตรฐานที่
กําหนดไว  ตองหาสาเหตแุละจัดการแกไขใหงานนั้นดําเนินไปเรียบรอย  กระบวนการควบคุม
โดยทั่วไปใชกลยุทธการควบคุมโดยยึดหลักราชการ  (Bureaucratic  or  Formal  Control)  คือ              
การกําหนดระบบควบคุมไวลวงหนา  เพื่อใชวัดความกาวหนาของการดําเนินงานวาเปนไปตรงแผน
ที่กําหนดไวเพยีงใด  กระบวนการควบคมุนี้สามารถตรวจสอบไดวาเกิดผลผิดพลาด หรือเกิดความ
แตกตางระหวางผลการปฏิบัติจริงกับแผนงาน  กระบวนการในการควบคุมแยกเปน  4  ขั้นตอน  คือ  
1)  การกําหนดมาตรฐานในการชี้วัด  (Establishing  Standard)  ทุก ๆ องคการจะตองมีวัตถุประสงค
ขององคการ  ดังนั้น  มาตรฐานที่กําหนดขึ้นมาตองสอดคลองกับวตัถุประสงค  แตมาตรฐานเปน  
เปาหมายในการปฏิบัติงาน ระดับการจูงใจของผลงานที่ทําไดจริงมาตรฐานอาจกําหนดเปนกิจกรรม
ทางการเงิน  กิจกรรมทางการดําเนินการ  การมีสวนรวม  จํานวนผลงานความถูกตองตามกฎหมาย  
มาตรฐานทั่วไปแยกเปน  2  ประเภท  คือ  มาตรฐานผลผลิต  มาตรฐานปจจยัที่ใชในการผลิต     
มาตรฐานผลผลิตวัดดวยปรมิาณ  คณุภาพ  ตนทุนและเวลาทีใ่ชรวมถึงอัตราสวนของเสียหรือ      
ความผิดพลาด  จํานวนเงนิทีใ่ชแตกตางไปจากงบประมาณ  มาตรฐานปจจัยทีใ่ชในการผลิตวัดดวย
ความพยายามที่ใหกับงานการวัดดวยมาตรฐานปจจยัที่ใชในการผลิตมักจะใชเมื่อการวดัมาตรฐาน
ผลผลิตที่เกิดจริง  หรือเสียคาใชจายสูง  เชน  1)  การวัดประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานที่
ปฏิบัติตามกฎขอบังคับการใชทรัพยากร  การเขาทํางานสม่ําเสมอ  ตรงเวลา  2)  การวัดผลงานที่      
ทําไดจิรง  (measuring  actual  performance)   การวัดผลงานที่ผลิตไดจริง   หนวยวดัที่ใชตองเปน
อยางเดยีวกันกับมาตรฐานที่กําหนดขึ้น ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเปนผลงานของบุคคล หรือกลุมก็ได     
3) การเปรียบเทียบผลงานทีท่ําไดตรงกับมาตรฐาน  (Comparing  Actual  Performance with  
Standard)  การเปรียบเทยีบขั้นนี ้ เปนการหาความแตกตางที่เกิดขึน้ระหวางผลงานที่ทําไดจริงกบั
มาตรฐาน  หากแตกตางนอยอยางไมมนียัสําคัญก็ยอมรับได  หากความแตกตางเกิดขึ้นมากอยาง        
มีนัยสําคัญ  กต็องมีการวิเคราะหเอาใจใสใหมาก  ผูบริหารตองสนใจอยางใกลชิดกับความแตกตาง
ที่เกิดขึ้นวิธีนี้จะชวยผูบริหารไดมากที่ไมตองควบคุมทุกรายการ  4)  การแกไขใหถูกตอง  (Taking  
Corrective  Action)  การดําเนินงานทางดานการบริหารซ่ึงเมื่อพบความแตกตางระหวางผลงานที่
เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐาน  เพื่อปรับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่ตองการอยางไรก็ตาม              
ผูบริหารอาจเลือกดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งใน  3  อยาง  คือ  ไมดําเนินการใด ๆ เลย  แกไข           
การกระทําใหถูกตองและแกไขมาตรฐาน  การแกไขใหถูกตองใชหลักของ  Management  by  
Exception  คือ  แกไขเฉพาะความแตกตางที่สําคัญเทานั้น 
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  จากการศึกษา  สรุปไดวา  การควบคุมงานเปนหนาที่สุดทายของการบริหารและ
มีความสําคัญที่วา ผูบริหารจะหาหลักประกันวา แผนงานที่วางไวนั้นไดดําเนินงานไปถูกตอง 
เหมาะสมโดยเหตุผลเดียวกับคนที่ปฏิบัติงานก็ตองการทราบวาส่ิงที่แตละคนปฏิบัตินั้นเปนไป  
อยางถูกตองเพียงใดหากการดําเนินงานไมสอดคลองกับแผนงานฝายบริหารตองหาทางแกไข        
การควบคุมงานจึงเปนหนาที่สําคัญที่จะทําใหองคการประสบความสําเร็จ เพิ่มคุณภาพลดคาใชจาย
และกาวหนาไปอยางเหมาะสม  ผูบริหารควรที่จะควบคุมหรือสงเสริมการปฏิบัติงานกํากับ  ติดตาม  
ประเมินผลใหเหมาะสมกับหนวยงานหรือกิจกรรมแตละอยางตองคํานึงถึงประสิทธิภาพใน         
องคการมีการจัดโครงสรางสายการบังคับบัญชาไวชัดเจน มีการจัดงานออกเปนแผนกมีกาวางแผน  
การกําหนดนโยบาย  กฎ  ขอบังคับไวชัดเจนผูบริหารจะตองใชรูปแบบการควบคุมอยางเปน        
ทางการ  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน เปนกระบวนการที่บุคคลกําหนดถึงส่ิงที่ให
บุคคลไดกระทําเพื่อใหบรรลุจุดหมาย  ในการบริหารผูบริหารควรกําหนดมาตรฐานการทํางานไว
ลวงหนากอนแลวนําผลการปฏิบัติมาเปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงแกไข การควบคุมประกอบดวย        
ขั้นตอนที่สําคัญ  คือ  กําหนดระบบยอยที่จะควบคุมพิจารณาใหครอบคลุม  ปจจัยปอนเขา  
กระบวนการเปลี่ยนแปลง ปจจัยออก  ระบุส่ิงที่จะวัด  โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับจุดหมาย
กําหนดมาตรฐาน  เพื่อเปนมาตรฐานในการประเมิน  เปนมาตรฐานของสิ่งที่จะวัด  รวบรวมขอมูล
ในสิ่งที่จะวัดแตละตัวทําการเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่ทํากับมาตรฐานที่กาํหนดไววิเคราะห เพื่อการ
ปรับปรุงแกไข  ผูบริหารกําหนดเปาหมายไวชัดเจน สนับสนุนใหนําผลวิจัยมาพัฒนาการเรียน       
การสอนและมีขั้นตอนการดําเนินงานอยางสมบูรณ มีการกําหนดมาตรฐานวัดผลสําเร็จของงาน        
มีการนิเทศบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนใหมีความรูความเขาใจ  ตดิตามตรวจสอบสรุปผลการทํางาน
และใหผลตอบแทน  การบริหารจัดไวอยางมีแบบแผนชัด และรัดกุม มีแผนภูมิแสดงสายการบังคับ
บัญชาเขียนนโยบายกฎเกณฑ  ขอบังคับไวเปนลายลักษณอักษร และแจกกับผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ           
มีเครื่องมือ ระบบสื่อสารเพียงพอ มีคณะกรรมการคอยควบคุมการปฏิบัติงานและการใชทรัพยากร 
มีโครงการและแผนงาน  มีทะเบียนและบันทึกตาง ๆ  เปดโอกาสใหผูรวมงานทั้งภายในและ       
ภายนอก และสถานศึกษาใกลเคียงพบปะสังสรรค  มีปฏิทินกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน  มีการ
พัฒนาบุคลากรใหรายงานความกาวหนาทั้งในสถานศึกษาและชุมชน  จัดการสัมมนา การอบรม             
การประชุมเชิงปฏิบัติการไปในทิศทางเดียวกันดวยความพรอมเพรียงสูจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว  
เขาใจรูปงานทั้งหมด  จัดประชุมเพื่อใหโอกาสครูเสนอขอคิดเห็น  เผยแพรงานวิจัย  จัดหาเครื่องมือ  
งบประมาณตาง ๆที่ใชในการวิจัย 
  การวิจัยในชั้นเรียนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนหรือเปน      
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูของผูเรียน  ฉะนั้น  ผูบริหารจําเปนตองสงเสริมใหการวิจัยใน        
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ชั้นเรียนสอดแทรกอยูในกระบวนการเรียนการสอนมีการพัฒนาแหลงเรียนรูพัฒนาศูนย             
วิทยบริการใหมีความกาวหนา การสรางความตระหนักใหครูเห็นคุณคาของการวิจัยในชั้นเรียน  
สนับสนุนใหครูสรางสื่อการเรียนรูเพื่อชวยเด็กที่มีความแตกตางระหวางบุคคล สรางความมั่นใจให
ครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน  กําหนดเปาหมายในการใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน  สรางบรรยากาศใน
โรงเรียนใหเปนแหลงพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน  สนับสนุนใหครูรายงานความกาวหนาในการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน 
 

2.3  การวิจัยในชั้นเรียน 
 
 การปฏิรูปการศึกษาในสวนของการปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียน  ครูในยุคปจจุบันตองมี
การใชการวจิัยในชั้นเรยีนเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  ซ่ึงสามารถจะพัฒนาได
ตรงจุดที่เปนปญหา การวิจัยในช้ันเรียนถือเปนจุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการสอนของครู  
การวิจยัในชัน้เรียนนับเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูจากองคความรูเดิมที่มีอยูแลว  แลวนํามา
ประยุกตใชเพือ่แกปญหา หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ   การวจิัยในช้ันเรียนจึงถือ
เปนการวจิัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน เปนการวิจยัที่ดําเนินการ ควบคูไปกับการ
ปฏิบัติการสอนของครู  ครูทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช 
 2.3.1  ความหมายการวจิัยในช้ันเรียน  นกัการศึกษา  และนักวิชาการ  ไดใหความหมาย
ของการวิจยัในชั้นเรียน  ดังนี้ 
  กระทรวงศึกษาธิการ  (2542  :  7)    กลาววา     การวิจัยในชันเรียน    หมายถึง
กระบวนการที่ครูศึกษาคนควาเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ  จุดเนน
ของการวิจัยในช้ันเรียน  คือ  การแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบ  ดังนั้น  
การวิจัยในชั้นเรียนเปนการศึกษา  และวิจัยควบคูกับการจัดการเรียนการสอน  เพื่อแกปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนของครูเอง และเพื่อเผยแพรงานวิจัยใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืนตอไป 
  สุวิมล วองวาณิช  (2547 : 21) การวิจัยในชั้นเรียน คือ การวิจัยที่ทําโดยครูผูสอน
ในชั้นเรยีน  เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชัน้เรียน  และนําผลมาใชปรับปรุงการเรียนการสอนหรือ
สงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหดียิง่ขึ้น  ทั้งนี้เพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 
  ประกอบ  มณโีรจน  (2544 : 4)  การวิจยัในชั้นเรียน  คือ  กระบวนการแสวงหา
ความรู ความจริงดวยวิธีการที่เชื่อถือได  ในเนื้อหาทีเ่กี่ยวกับการเรยีนการสอน  เพื่อนําไปสูการ
แกปญหาและพัฒนาความสามารถของผูเรียนอยางเปนระบบ 
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  อุทุมพร  จามรมาน  (2544 : 1)  การวิจยัในชั้นเรียน  คือ  การแกปญหานักเรยีน
บางคน  บางเรือ่ง  เพื่อพัฒนา (ปรับปรุง  นักเรียนออน  เสริมนักเรียนเกง)  นักเรียนคนนั้น  กลุมนัน้  
เพื่อจะไดเรียนทันเพื่อนกลุมใหญ หรือไดรับการพัฒนาเตม็ศักยภาพของเขา 
  ครุรักษ  ภิรมยรักษ  (2543 : 4)  การวิจัยในชั้นเรียน  เปนบทบาทของครูในการ
แสวงหาวิธีการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริบทของชั้นเรียน  โดยทําไปพรอม ๆ กันกับ              
การเรียนการสอนปกติดวยกระบวนการที่เรียนงาย และเชื่อถือได เพื่อนํามาใชในการพัฒนา          
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 
  ชาตรี  สําราญ  (2544 : 2)  การวิจยัในชัน้เรียน  คือ  การทดลองยุทธวธีิใหม ๆ 
ในการแกปญหาของครู  ซ่ึงคิดคนขึ้นมาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามปกติ  แตหวังใหเกิด       
ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนรูทั้งครูและเดก็มากทีสุ่ด 
  วาโร  เพ็งสวัสดิ์  (2547 : 1)  การวจิัยในชั้นเรยีน  หมายถึง  วิธีการหรือ
กระบวนการทีใ่หไดมีความรูหรือคําตอบซึ่งครูเปนผูจัดทาํขึ้นเองโดยมจีุดหมายที่จะนําผลการวิจัย
ไปใชในการแกปญหาในการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตน 
  วัลภา  ภูริปญญา  (2546 : 9)  สรุปความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน  ไดวา  
การวิจัยในชั้นเรียนหมายถึง  กระบวนการแสวงหาความรู  โดยมีครูเปนผูทําวิจัย  และนําผลไปใช
ปฏิบัติจริงโดยการแสวงหาวิธีแกไขปญหา และพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตน        
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนดวยนวัตกรรมที่เหมาะสม 
  ตองจิตร  โสมะภีร  (2546 : 10)  สรุปความหมายของการวิจยัในชัน้เรียนไดวา  
การวิจยัในชัน้เรียน หมายถึง รูปแบบของการรวบรวมขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการพฒันาการเรียน
การสอน โดยการเชื่อมโยงแนวคิดสูการปฏิบัติเนนผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการกระทําอันเนื่อง 
มาจากการวิจัยซ่ึงผลที่พบจะนําไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลงานที่ดีกวาเดิม 
  พิมพันธ  เดชะคุปต  (2544 : 9)  ไดใหความหมายของการวิจยัในชั้นเรียน     
สรุปไดวา การวิจัยในชั้นเรียนเปนการวจิยัประเภทปฏิบัติการ  (Action   Research)  คือ  การวิจัยมี
เปาหมาย เพือ่นําผลไปใชปฏิบัติงานจริง  เพราะเปนการวิจยัปฏิบัติการโดยในชั้นเรียนโดยครูเปน
ผูทําการวิจัย  จึงเรียกวา  การวิจยัปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR)      
หรือเรียกสั้น ๆ วา  วิจัยในชั้นเรียน  (Classroom  Research : CR)  การวิจัยในชั้นเรียนเปนการวจิัย
เพ่ือนําผลไปพฒันาและถาพบขอบกพรองก็ทําการวจิัยและนําผลไปพฒันาอยางตอเนื่อง 
  จากการศึกษาความหมาย  คําวา  การวิจัยในชั้นเรียน  ที่มีนักวิชาการและ             
นักการศึกษาไดให  ความหมายไวนั้น  สรุปได  ดังนี้  การวิจยัในชัน้เรียน  หมายถงึ  การหาวิธีการ
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ใหม ๆ เพื่อแกปญหาหรือปรับปรุง  สงเสริมผูเรียนใหพฒันาเต็มศักยภาพ  โดยครูผูสอนดําเนินการ
ควบคูไปพรอมกับกิจกรรมการเรียนรูปกติ 
 2.3.2  ความสําคัญของการวิจยัในชัน้เรียน  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ระบุไวในมาตรา 24 (5) วา
สงเสริมสนับสนุนให ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมสื่อการเรียนและ           
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชกระบวนการ                      
วิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู  ทั้งนี้  ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ และมาตรา  30  ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  ซึ่งแสดง
ใหเห็นวารัฐเห็นความสําคัญในการทําวิจัยทางการศึกษา 
  งานครูเปนวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับวาเปนวิชาชีพช้ันสูง  ตองใชทั้งศิลปและ
ศาสตรในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการพัฒนาวิชาชีพครูใหมีมาตรฐานสูงและ         
เปนที่ยอมรับของสังคม ขณะเดียวกัน ก็ตองกาวใหทันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
เทคโนโลยี  คานิยมและวัฒนธรรมทางสังคม  ดังนั้น การปฏิบัติงานในชั้นเรียนของครูตอง               
มีการเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยูตลอดเวลาเพื่อใหหองเรียนดีที่สุดในการผลิตทรัพยากร
บุคคลออกสูสังคม  งานครูยังเกี่ยวกับการพัฒนาสติปญญา และความสามารถที่หลากหลายของเด็ก
แตละคน  ดังนั้น  ครูตองอาศัยความรอบรูเฉพาะดาน  มีการเตรียมการวางแผนที่ดีในการสอน  และ
ดําเนินการอยางเปนกระบวนการครบวงจรและครูตองศึกษาคนควาเพิ่มเติม คิดคน ส่ือ วิธีการสอน 
ตลอดจนเครื่องมือใหม ๆมาชวยในการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนา การวิจัยเปน
กระบวนการสากลนํามาใชสืบคนหาคําตอบอยางมีเหตุมีผลที่เชื่อถือได (ไสว  ฟกขาว.  2547 : 10)  
  ความสําคัญของการวิจยัในชั้นเรียนพอสรุปได  ดังนี ้
  1)  เปนเครื่องมือของครูในการพัฒนาไปสูความเปนครูมืออาชีพ  และทําใหครูมี 
การเปลี่ยนแปลงกาวหนาไมหยุดนิ่ ง   เกิดนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใชในการจัดกิจกรรม                      
การเรียนการสอนมาใชแกปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดทันทวงที 
  2)   ชวยใหครูพัฒนาการจดัการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
  3)   ใหโอกาสครูสรางองคความรูทักษะการวิจัย การประยุกตใชทางเลือกได 

4) เปนการพัฒนาวิชาชีพครู 
5) ครูเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
6) ชวยตรวจสอบการทํางานของครูที่มีประสิทธิผล 
7) นักเรียนไดเรียนรูอยางมีคุณภาพสูงขึ้น 
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8) เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู 
9) เปนการสงเสริมสนับสนุนความกาวหนาของการวิจยัทางวงการศึกษา 

 2.3.3  ลักษณะของการวิจยัในชั้นเรียน   
  นทัต  อัศภาภรณ  (2545 : 7)  ไดสรุปลักษณะของการวิจัยในช้ันเรียนโดยครู      
ซ่ึ งประสบปญหาโดยตรง  ลักษณะใชกับกลุมประชากรจริ ง  เครื่ องมือในการวิจั ยจะ                            
ใชอยางหลากหลายพรอมพัฒนาปรับปรุงอยางเหมาะสม สวนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล        
เร่ิมจากการวางแผน  ปฏิบัติ  สังเกต  และสะทอนการปฏิบัติทั้งปรับปรุงผลเพื่อนําไปใชตอ 
  ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล  (2544 : 34 – 36)  อธิบายวา  การวิจยัในชั้นเรียน       
โดยมากเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ซ่ึงอาจจะเปนการปฏิบัติการเต็มรูปแบบหรือเฉพาะสวนวิธีการ
วิจัยในชัน้เรียนเปนการวิจยัที่มีความเฉพาะเจาะจง  และตางจากการวิจัยทางการศึกษา  ดังนี้  
จุดเริ่มตนของการวิจยัมีจุดกาํเนิดจากสภาพปญหาหรือขอของใจในชัน้เรียน  การสอนที่ครูพบ  ครู
ตองการปรับปรุง หรือแกปญหานั้นดวยวิธีการวิจยัปญหาการวจิัย โดยเริ่มจากความคิดของครู
มากกวา         ความตองการของผูอ่ืน  และไมไดนําดวยหลักการและทฤษฎีโดยตรง  ทัง้นี้  หลักการ
และทฤษฎีทางการศึกษานํามาสนับสนุนในภายหลัง เชน เลือกวิธีการแกปญหาที่สมเหตุผลตาม
หลักจิตวิทยา 
  ตองจิตร  โสมะภีร  (2546 : 14)    สรุปลักษณะการวิจัยในชั้นเรียนไดวา   เปนวิธี
หนึ่งที่ครูผูสอนสามารถนํามาใชในการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนได  ครูจะเขาใจวา
การวิจัยเปนวิธีการที่ยุงยากและตองมีความรูเกี่ยวกับการวิจัยเปนอยางดี  แตจริงแลวครูไดทํางานใน
ลักษณะของนักวิจัยอยูบางสวนแลว  คือ  สอนพรอมกับแกปญหาในหองเรียน 
  วาโร  เพ็งสวัสดิ์  (2547 : 3)  สรุปลักษณะการวิจัยในชั้นเรียนไดวา  จุดเริ่มตน
ของการวิจัยเกิดจากขอของใจในการเรียนการสอนที่ครูพบ  ครูตองการปรับปรุงหรือแกปญหานั้น  
โดยครูจะลงมือคิดคนหาวิธีการแกปญหาขึ้นเองปญหาการวิจัยเปนปญหาที่เล็กแตมีความหมาย
สําหรับการเรียนการสอนโดยตรง   เปนการวิจัยสถานการณจริงในหองเรียนไมไดจัด                   
สถานการณใหม  หรือจัดหองเรียนขึ้นมาใหมเพื่อทําการวิจัย  โดยเฉพาะมุงเนนการศึกษาเกี่ยวกับ     
ผูเรียนผูสอน  กระบวนการเรียนการสอน  ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในหองเรียน  เปนการวิจัยที่
มุงผลการวิจัยไปใชปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด  เพื่อใหการเรียนการสอน              
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  การวิจัยที่ควบคูกับการเรียนการสอนปกติ  นั่นคือ  ผูสอนจะทําหนาที่สอน
และทําวิจัยไปพรอมกัน 
  สรุปลักษณะของการวิจยัในชั้นเรียนไดวาเปนลักษณะของการวิจยัเชิงปฏิบัติการ  
ดังนี ้
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1) เปนการวจิัยทีผู่ปฏิบัติงานทําวิจัยขึน้เองในชั้นเรียน 
2) เปนการนําผลการวิจยัไปใชแกปญหาการเรียนการสอน 
3) เปนการนําผลการวิจยัไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 
4) ใชเครื่องมือวจิัยอยางหลากหลาย 
5) มีกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล 
6) เปนการวจิัยทีม่ีความเฉพาะเจาะจง 
7) มีหลักการและทฤษฎีทางการศึกษา 
8) เปนการวจิัยเกีย่วกับผูเรียน 
9) เปนการวจิัยเกีย่วกับกระบวนการเรียนการสอน 
10) มีกระบวนการทํางานที่มีสวนรวมล 

  การวิจยัที่ทําอยางรวดเร็ว  โดยครูผูสอนนาํวิธีการแกปญหาที่ตนเองคิดขึ้นไปใช
กับผูเรียน และสังเกตผลแกปญหานั้น  และมีการดําเนินงานที่เปนวงจรตอเนื่อง  มีกระบวนการ
ทํางานที่มีสวนรวมเปนกระบวนการที่เปนสวนหนึ่งของการทํางานปกติ  เพื่อแกปญหาที่เกิดขึน้
ระหวางควบคูการปรับปรุงแกไขและพัฒนาผูเรียน 

2.3.4  ประโยชนของการวิจยัในชัน้เรียน 
 การวิจยัในชัน้เรียน เปนนวัตกรรมที่บุคคลหลายฝายคาดหวังวาจะชวยแกปญหา 

ดังกลาวได  เพราะการวิจยัในชั้นเรยีนเปนการวจิัยที่มหีลักการ และวิธีการที่เอื้อตอการพัฒนาการ
เรียนการสอน  การวิจยัในชัน้เรียนเปนวิธีการที่นักวิชาการ  นักการศึกษา  ครูอาจารยหรือผูบริหาร
โรงเรียนมุงหวังใชเปนการพัฒนาศาสตรของวิชาชีพครูใหมีความเขมแข็งขึ้น 
  ครุรักษ   ภิรมยรักษ  (2543 : 7)   กลาวถึง   ประโยชนของการวิจยัในชัน้เรียน 
สรุปไดดังนี้  ชวยใหครูมีพลังอํานาจในการแกปญหาในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น  สามารถแกปญหาใน
ชั้นเรียนไดทันทวงที  ครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น  และจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนไดมปีระสิทธิภาพ ครูทํางานไดอยางมีระบบ ประสบความสําเร็จในการทํางาน มีความรูสึก
เปนเจาของ  และภูมใิจในวธีิการที่นํามาใช  โรงเรียนสามารถกําหนดนโยบาย และมาตรการตางๆ 
เกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตร และการเรยีนการสอนไดอยางเหมาะสม โดยมีผลการวิจัยรองรับ  
ผูเรียนไดรับการแกไขปญหาพัฒนาอยางสมบูรณ และเต็มศักยภาพทัง้ในดานความรูความสามารถ  
ทักษะ  และคณุลักษณะทีพ่งึประสงค 
  ไสว  ฟกขาว  (2547 : 12)  กลาวถึง  ประโยชนของการวจิัยในชั้นเรยีน  สรุปได
ดังนี้  การวิจยัในชั้นเรยีนเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพครู  เนื่องจากใหขอคนพบที่ไดมา
จากกระบวนการสืบคนที่เปนระบบและเชือ่ถือได  ทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการเรยีนรูและครูเกดิ
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การพัฒนาการเรียนการสอน  นอกจากนี้ยังเปนการพฒันาผูที่มีสวนรวมนําไปสูการพัฒนาชุมชน
แหงการเรยีนรูและดวยหลักการสําคัญของการวิจยัปฏิบัติที่เนนการสะทอนผลทําใหการวิจัยแบบนี้
สงเสริมบรรยากาศของการทํางานแบบประชาธิปไตยทีทุ่กฝายเกดิการแลกเปลี่ยนประสบการณและ
ยอมรับในขอคนพบรวมกนั 
  วาโร  เพ็งสวสัดิ์  (2547 : 2 – 3)  กลาวถึง  ประโยชนของการวิจยัในชั้นเรยีน  
สรุปไดดังนี้  เปนการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิธีการวิจยั  เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาวิชาชพีครู  เนื่องจาก
ขอคนพบที่ไดมาจากกระบวนการคนควาทีเ่ปนระบบที่เชือ่ถือได ทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการ
เรียนรูและครูเกิดการพัฒนาการเรียนการสอน  ทําใหการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาอยางถูกตอง  
เปนระบบเกิดผลดีแกนักเรียน  แสดงความกาวหนาทางวิชาชีพ  ดวยการเผยแพรความรูที่ไดจาก  
การปฏิบัติ  และทําใหอาชีพครูกลายเปนวชิาชีพ  สงเสริมความกาวหนาทางการศึกษา 
  สรุปประโยชนของการวิจยัในชั้นเรยีน  ไดวา 

1) การวิจยัในชัน้เรียนชวยใหครูคนพบวิธีการแกปญหาในหองเรียนของครู 
ไดตรง 

2) ชวยใหครูจัดกจิกรรมการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3) นําผลการวิจัยไปใชในการกาํหนดนโยบายและการพัฒนาหลักสูตรของ 

สถานศึกษา 
4) ครูทํางานอยางมีระบบ 
5) รูสึกภาคภูมิใจในวิธีการทีน่ําไปใช 
6) สงเสริมความกาวหนาทางการศึกษา 

 

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 2.4.1   งานวิจยัในประเทศ 
  บัญชา  อ๋ึงสกุล  (2537 : บทคัดยอ)  ไดวจิัยเร่ือง  บทบาทของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาทีม่ีตอการสงเสริมการวิจยัในโรงเรียน  สังกัดกรมสามัญ  เขตการศึกษา 12  ผลการวิจัย
พบวา  ผูบริหารโรงเรียนมบีทบาทตอการสงเสริมงานวิจัยในโรงเรียนโดยรวมทกุดานอยูในระดบั
ปานกลาง  ผูบริหารโรงเรียนที่มีวุฒิตางกนั  ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันและประสบการณ
ในการปฏิบัติงานตางมีบทบาทตอการสงเสริมงานวิจยัในโรงเรียนแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ     
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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  ศิริพร  สลีวงศ  (2548 : 87)  ศึกษาวจิัยเร่ือง  ความสัมพันธระหวางปจจยั        
บางประการกบัความสามารถ เจตคติและพฤติกรรม ในการทําวิจัยในชั้นเรยีนของครูในโรงเรียน  
สังกัดกรุงเทพมหานครพบวา  ครูที่สอนอยูในโรงเรียนขนาดใหญมีพฤติกรรมการทําวิจยัใน         
ชั้นเรียนดีกวาครูที่สอนอยูในโรงเรียนขนาดเล็กอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  วัลภา  ภูริปญญา  (2546 : 103 – 110)  ไดวิจัย  เร่ือง  การทําวิจัยในชั้นเรียนของ
ครู และกระบวนการบริหารของผูบริหาร เพื่อสงเสริมการทําวิจยัในชั้นเรียน  โรงเรียนวัดจนัทร
ประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา  สาเหตุทีค่รูทําวิจัยในเรยีนเพราะตองการศึกษาขอมูล
ของนักเรียนวามีพฤติกรรม  มีความตองการและมีปญหาอยางไร  เพื่อหาวิธีการแกไขใหกับนกัเรียน  
สาเหตุที่ครูไมทําวิจัยในชัน้เรียน  เพราะไมเขาใจวิธีการทําวิจัยในชัน้เรียน    สวนปญหาการทําวิจยั
ในชั้นเรยีนของครู  คือ  ยังขาดความรูเกีย่วกับกระบวนการวิจยั  ครูมีความตองการความชวยเหลือ
ในดานความรูในการทําวิจัยในชั้นเรยีน  สภาพปจจุบนัของงานวิจยั  สวนใหญเปนการวจิัยแบบ
ทดลองเชิงพัฒนาและทําวิจยัคนเดียว  วิชาที่ทําวิจยัในชัน้เรียนมากที่สุดคือ  ภาษาไทย  การทําวจิยั
ในชั้นเรยีนมากที่สุดในระดบัชั้นประถมศึกษาปที ่1 เครื่องมือในการวจิัยที่ใชมาก คือ  กิจกรรมการ
เรียน ผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนในดานนโยบาย และแผนปฏิบัติงาน  
การนิเทศติดตาม  การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นเกีย่วกับความรูและประสบการณ  การจัดใหครูเขา
รับการอบรม  กระบวนการบริหารของผูบริหาร  เพื่อสงเสริมการทําวิจยัในชัน้เรียน  คือ  อํานาจ
และแรงจูงใจ  ภาวะผูนํา  การตัดสินใจ  การสื่อสาร  และการเปลี่ยนแปลงองคการ 
  ตองจิตร  โสมภีร  (2546 : 102 – 104)  ไดวิจยั  เร่ือง  บทบาทของผูบริหารใน
การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนมัธยมศกึษา  เขตการศกึษา 5  ผลการวิจยัพบวา  
ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทในการสงเสริมการทําวิจยัในชั้นเรียน  ทั้ง 5  ดาน  1)  บทบาทในการ
สงเสริมใหครูมีความรูเกี่ยวกับการวจิัยในชั้นเรียนดําเนนิการสงเสริมมากที่สุด  คือ  สงเสริมใหครู
เขารับการอบรมการทําวิจยัในชั้นเรยีน 2) บทบาทในการสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนดําเนินการ
สงเสริมสูงสุด  คือ  การสรางความตระหนักใหครูเห็นคุณคาการวจิัยในชั้นเรยีนดวยการใหความรู
แกครู  สนับสนุนใหครูใชผลการวิจัยในชัน้เรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอน  3)  บทบาทในการ
สงเสริมใหครูนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสูงสุด  คือ  การสนับสนุนใหครูมีการ
วางแผนแกปญหารวมกันดวยการใหมกีารประชุมปรึกษาหารือรวมกนั  4)  บทบาทในการสงเสริม
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานของครูผูทําการวิจัยในชัน้เรียนมากที่สุด ก็คือ การให
ผลตอบแทนแกครูที่มีผลงานทางการวจิัยดีเดน ดวยการยกยองชมเชยตอสาธารณชน   5)  บทบาท
ในการสงเสริมยกยองใหครูที่มีผลงานวิจัยดีเดนมากที่สุด  ก็คือ การที่ผูบริหารใหการยอมรับผลงาน 
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วิจัยในชัน้เรียนพบวา 1) ปญหาดานบุคลากร คือ ครูยังขาดความรูในเรื่องการทาํวิจัยในชัน้เรียน     
2)  ปญหาดานงบประมาณ  คือ  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอ  3)  ปญหาดานการ
บริหารและการจัดการวางแผนการดําเนนิงานของโรงเรียน  คือ  ครูไมไดทําวจิัย มภีาระในงานมาก  
4)  ปญหาดานวัสดุอุปกรณ  คือ  ครูไมใชส่ือการเรียนรู  และนวตักรรมใหมมาใชในการเรยีนการ
สอน  โดยยังใชวิธีการสอนแบบเดิม ๆ  

  บังอร  หิรัญอร  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจยัเร่ือง  ความคิดเห็นของผ ูบริหาร
โรงเรียนตอการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนแกนนําระดบัประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานครใน  
4  เร่ือง คือ 1) บทบาทผูบริหารตอการวิจยัในชั้นเรียน 2)  เจตคติของผูบริหารตอการวจิัยในชั้นเรยีน  
3)  การสงเสริมบุคลากรทําวิจัยในชัน้เรียน  4) การแกปญหาการทาํวิจัยในชัน้เรียนของบุคลากร   
ผลของการวิจัยพบวา  บทบาทผูบริหารโรงเรียนแกนนําตอการวิจยัในชั้นเรียน  ผูบริหารเห็นดวยใน
ระดับมากทกุประเด็น  2) เจตคติของผูบริหารโรงเรียนแกนนําตอการวจิัยในชั้นเรยีนพบวา ผูบริหาร
โรงเรียนมีเจตคติที่ดีตอการวจิัยในชั้นเรยีน เห็นดวยในระดับมาก 3) ความคิดเหน็ของผูบริหาร    
โรงเรียนตอการแกปญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของบุคลากรผูบริหาร เห็นดวยในระดับมาก  และ  
4)  ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนตอการแกปญหาการทําวิจยัในชั้นเรียนของบคุลากรผูบริหาร
เห็นดวยในระดับมาก    
  ณัฏฐธิดา  เลาสม  (2547 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบปจจัยที่
เกี่ยวของกับความสําเร็จในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปได
ดังนี้  1)  ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในการทําวิจัยในชั้นเรียน  ดานความรูความสามารถใน  
การทําวิจัยในชั้นเรียน ดานลักษณะนิสัยที่เอื้อตอการทําวิจัยในชั้นเรียน ดานความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่การงาน  และดานการยอมรับนับถือ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  สวนปจจัย       
ดานเจตคติตอการทําวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยูในระดับสูง  และปจจัยดานสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการทําวิจัยในชั้นเรียนดานเวลาในการวิจัยในชั้นเรียนและดานแหลงศึกษาคนควาขอมูล   เพื่อทํา
การวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 2) ครูผูสอนเพศชายและเพศหญิงมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในการทําวิจัยในชั้นเรียนทั้ง 8 ดานไมแตกตางกัน        
3)  ครูผูสอนที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในการทําวิจัยใน
ช้ันเรียนทั้ง8 ดาน  ไมแตกตางกัน  4) ครูผูสอนระดับการศึกษาตางกัน มีความคดิเห็นเกี่ยวกับปจจัย
ที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในการทําวิจัยในชั้นเรียนทั้ง 8 ดานไมแตกตางกัน ในการทําวิจัยใน            
ช้ันเรียน  ดานความรูความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน ดานลักษณะนิสัยที่เอ้ือตอการทําวิจัย
ในชั้นเรียน ดานเจตคติตอการทําวิจัยในชั้นเรียน  ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน   
ดานการยอมรับนับถือ  ดานเวลาในการทําวิจัยในชั้นเรียนและดานแหลงศึกษาคนควาขอมูล เพื่อทํา



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

                                                              

 

41 

การวิจัยในชั้นเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนปจจัยดานสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการทําวิจัยในช้ันเรียนไมแตกตางกัน  5)  ครูผูสอนที่มีประสบการณในการสอนตางกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในการทําวิจัยในชั้นเรียนทั้ง 8 ดาน                 
ไมแตกตางกัน 
  สุพัฒน  มีสกุล  (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  กระบวนการวิจัย             
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา  จังหวัดกําแพงเพชร         
การวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการทําวิจัยในชั้น เรียนของครูแตละขั้น

กระบวนการวิจัย และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพคร ูในการวิจัยในชั้นเรียนที่ เกิดจาก
กระบวนการวิจัย และครูจะไดนําไปใชในการดําเนินการเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงมีวงจรการ
ทํางานประกอบดวย      ขั้นวางแผนการดําเนินงาน  ขั้นลงมือปฏิบัติตามแผน  ขั้นการสังเกต  และ
ขั้นการสะทอนกลับ         ผลการวิจัยสรุปได  ดังนี้  ตอนที่ 1  ผลการพัฒนาผูที่วิจัยไดใช
กระบวนการวิจัย  แตละขั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน  ซ่ึงไดผลดังนี้  1)  ผลที่
ไดจากขั้น ก  คือ  วางแผน             การปฏิบัติงาน  พบวา  มีครูจํานวน  11 คน  เขารวมการทําวิจัย
ในชั้นเรียน  ครูขาดความรู               ความเขาใจและไมสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได  ผูวิจัยแนะนํา
ใหครูใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการทําวิจัย  ซ่ึงการทําวิจัยไดรับการสนับสนุนจาก
ผูอํานวยการโรงเรียน  ครูและผูวิจัยรวมกันทําปฏิทินปฏิบัติงานลวงหนา  2)  ผลที่ไดรับจากขั้น  ข  
คือ  การปฏิบัติงานตามแผนและขั้น  ค  การติดตามประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน พบวา ครู
สามารถวิเคราะหสาเหตุไดสอดคลองกับปญหา  ครูตั้งชื่อเร่ืองไดสอดคลองกับปญหาและสาเหตุ  
ครูตั้งวัตถุประสงคการวิจัย  สอดคลองกับชื่อเร่ืองและมีความชัดเจน  ครูกําหนดวิธีการแกปญหาได
ชัดเจน  ทําการแกปญหาจํานวน  9  คน  สวนอีก  2  คน  มีการปรับแผนระหวางดําเนินงาน  ครู
สรางเครื่องมือการวิจัยดวยตนเอง  โดยเลือกใชแบบทดสอบ  3  คน  ใชแบบบันทึก  2  คน  ใชแบบ
ประเมินความกาวหนา  10  คน  ใชแบบสอบถาม        5  คน  และเลือกใชแบบสังเกต  2  คน  ครู
สามารถแปลผลการวิจัยไดสอดคลองกับวัตถุประสงค  การพัฒนาครูไมบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว  
คือ  ครูยังไมกลาแสดงความคิดเห็นระหวางครูสนทนากลุมแตละครั้ง  ปญหาอุปสรรคในการทํา
วิจัยของผูวิจัยพบปญหาเรื่องมีเวลาในการทําวิจัยนอย    การสนทนากลุมไมบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว และผูวิจัยไมสามารถใหคําปรึกษาแนะนํากับครูในเรื่องการกําหนดวิธีการแกปญหาไดดี
เทาที่ควร ผลที่ไดจาก ขั้น ง การประเมินผล              การปฏิบัติเมื่อส้ินสุดโครงการ  พบวา  ครู
จํานวน  8  คน  มีพฤติกรรมการทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับดี  ครู  3  คน  มีพฤติกรรมการทําวิจัย
ในชั้นเรียนอยูในระดับพอใช  สวนเรื่องการทําความ       เขาใจในชั้นเรียนของครู  พบวา  ครู  3  คน  
มีความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและครูอีก           8  คน  ยังกังวลกับผลทําวิจัยวาจะทําได
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ไมดีและถูกตองตามหลักวิจัย  แตครูคิดวาตนเองสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได  ตอนที่  2  ผลการ
พัฒนาศักยภาพครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนไดจากการประเมินการเขียนรายงานการวิจัยครู   พบวา  
มีครู 8 คน  สามารถรายงานการวิจัยไดจากการเขียนรายงานการวิจัยครู  พบวามีครูจํานวน   8  คน  
สามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนอยูในเกณฑดี      สวนอีก 3 คน สามารถเขียนรายงาน
การจัยในชั้นเรียนอยูในเกณฑพอใช 
  ชุฎิมา  อินทรจันทร  (2546 : บทคัดยอ)  ศึกษาวจิัย  เร่ือการทําวิจยัในชั้นเรียน
ของครูในโรงเรียนประถมศกึษาอําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจยัพบวาครูไดดําเนนิการ
วิจัยใน  4  ดาน  ไดแก  1)  การสํารวจและวิเคราะหปญหาในชัน้เรียน  2)  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ  
3) การใชนวตักรรมทางการศึกษา  4) การเขียนรายงานสรุปผลการวิจัยในชัน้เรียนเกี่ยวกบัสภาพ
การทําวิจยัในชั้นเรียนของครู  พบวา  คะแนนสูงสุดในแตละดาน  ดังนี้  1)  เลือกทําหัวขอการวิจยั
เลือกจากเรื่องที่เปนปญหาจากการเรียนการสอน  2)  อาศัยผลงานวิจยั  หนังสือ  ตํารา  จากหองสมดุ
ในการศึกษาคนควา  3) ใชเทคนคิการเรียนแบบมีสวนรวม  4) การเขียนรายงานการวิจัยแบบไมเปน
ทางการในลักษณะรายงานแผนเดียว เปนที่นาสังเกตวามีการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตนอยมาก  
สวนปญหาการวิจัยในชั้นเรียนที่เปนปญหาสูงสุด  ไดแก  1)  ปญหาดานการเห็นความสําคัญและ
การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบังคับบัญชา  2)  การคนหาเอกสารที่ไดมาตรฐานสมบูรณ     
มาศึกษาคนควา  3)  การสรางหรือผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ  4)  การวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวม 
  วราภรณ  มณบีางกา (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจยัเร่ืองบทบาทผูบริหารโรงเรียน 
ในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนตามการรับรูของครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบวา 1)  บทบาทในการสงเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน  
ตามการรับรูของครูโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง                  
2) การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรคุณลักษณะสวนบุคคลของครู และตัวแปรขนาดของ     
โรงเรียน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับบทบาทของผูบริหารโรงเรียน
ในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนตามการรับรูของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
  สมโภชน  ฉลาดคิด  (2546 : บทคัดยอ)  ศึกษาวจิัยเร่ือง ศึกษาบทบาทผูบริหาร
โรงเรียนในการสงเสริมการวิจัยในชัน้เรียนของครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอศรีราชา  
จังหวดัชลบุรี ผลการวิจัยพบวา  บทบาทผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของครู
ในสังกัดสํานกังานการประถมศึกษาอําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี      โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
บทบาทผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู  จําแนกตามตําแหนง  โดยรวม 
  อนงค  เพชรรักษ  (2544 :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  บทบาทการสงเสริม
การวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครู และผูบริหาร  
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สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดตรัง  พบวา  บทบาทการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหาร
โดยภาพรวมและองคประกอบอยูในระดับ ปานกลาง บทบาทการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ   
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูและผูบริหาร จําแนกตามขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน           
โดยภาพรวมและรายองคประกอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 2.4.2   งานวิจยัตางประเทศ   

 งานวิจยัที่ทําการศึกษา   การทําวิจัยในชัน้เรียนของครูในตางประเทศทีน่าสนใจ 
และเกีย่วของกับการวจิัยในครั้งนี้ 
  งานวิจยัของ  Schempp  ( 1995 : 3 – 5)  ที่ศึกษาเรื่อง  “การเรียนรูในงานที่ทํา : 
วิเคราะหการเสาะแสวงหาความรูของครู”  จุดมุงหมายเพื่อศึกษาและวิเคราะหเกณฑที่ครูใชใน      
การเสาะแสวงหาความรู เพื่อใชในการสอนไดประสบผลสําเร็จ  โดยใชกรณีศกึษากับครู  2  คน         
ที่มีประสบการณการสอนในโรงเรียนรัฐบาลที่ตั้งอยูดานตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตแบบไมมีสวนรวมและใชวิดทีัศนบันทึกภาพ  
วิเคราะหเอกสาร  สัมภาษณอยางไมเปนทางการ ใชเทคนิค Ethnographic เพื่อชวยในการวิเคราะห
ขอมูล      ผลการศึกษาพบวา  เกณฑทีว่ัดความรูที่ชดัเจนของครูมี  5  องคประกอบ  คือ  การ
ปฏิบัติการและการดําเนินการในชั้นเรียน (ครูไดสังเกตดปูระสบการณตางๆ ที่เกิดจากการทํางานมา
ดําเนินการ       ในชั้นเรยีน)  พฤติกรรมของครู (ครูไดจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานสอน
ของครูคนอื่น) ความรูดานเนื้อหา  (ครูไดความรูมาจากความรูเดิม  ศึกษาตามความสนใจของตน  
หาจากแหลงความรูอ่ืน ๆ ที่สะดวกตอการคนควา และจากความสนใจของนักเรียน) ความรูเกี่ยวกบั
วิชาชีพ      (ไดมาจากทั้ง  3  ขอขางตนที่ผานการปฏิบัติฝกฝน  สาธิตและทํากิจกรรม)  และเงื่อนไข
ภายนอก  (เปนอิทธิพลจากนอกชั้นเรยีน  เชน  กฎหมาย  นโยบายของโรงเรียน  เปนตน) 
  ลิซา  (Lisa  Sumlyan, 1988 : 47 – 56)  ไดศึกษาวิจยัเร่ือง  “The  collaboration  
Process  in  action  Research”  โดยทําการศึกษากระบวนการรวมมือของทีมวิจัย  ซ่ึงประกอบดวย
ครู  5  คน  และนักวิจยัจากมหาวิทยาลัย  2  คน  โดยพบปะกันทกุอาทิตยในชวง  2  ป  ในปแรกเปน
การสํารวจขอมูลเบื้องตน  เพื่อกําหนดปญหา  ซ่ึงจะตองมีความรวมมือกันการตั้งวัตถุประสงค        
ในปที2่พวกเขาตระหนกัวาวตัถุประสงคของการวิจยัไมใชการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนแตเปน           
การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาโรงเรียน  ผลที่ไดจากความรวมมือของการทําวิจยัคร้ังนี้  ตามความ       
รูสึกของครู  พบวา  แมขอคนพบที่ไดจะเปนสวนเล็ก ๆ ที่มีผลตอการปฏิบัติ  แตครู  5  คน  ก็พบวา
ในชวง  2  ปนี้ทําใหเขามคีวามรูสึกที่ดตีอตนเองและวิชาชีพ  มีความเขาใจในระเบียบวิธีการวจิัย
มากขึ้น  และพรอมที่จะทําการวิจยัในโอกาสตอไป 
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  เคนเนท  (Kennent, 1992 : 4 – 6)  ไดศึกษา  ครูนักวิจัยในโรงเรียนของรัฐ         
แพนซิวาเนียตอนเหนือสรุปไดวาการสนับสนุนและใหความรวมมือจากฝายบริหารทีม่ีความสําคัญ
อยางยิ่งตอความพยายามทําวจิัยของครู  การวิจยัเปนการพัฒนาวิชาชพีที่ไดผล  อุปสรรคตอการ       
ทําวิจัยของคร ู  คือเวลา และทัศนคติ  การสงเสริมการทําวิจัยของครูในโรงเรียนของรัฐแพนซิวาเนีย  
เพื่อพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งที่เปนไปได อยางไรก็ดีตองทําดวยความสมัครใจ ทําเปนระบบรวมมือกัน 
  แลทัม  และเวกซลีย  (Latham & Wexley, 1981 : 5 – 7)  ไดทําการวิจัยเร่ือง
ปจจัยที่สงผลตอการทําวิจยัของอาจารย  พบวา  การเพิม่ประสิทธิภาพการทํางานอนัเนื่องมาจากการ
ไดรับเงินพิเศษเพิ่มเติมนั้น มีผลนอยมากจนไมเห็นเดนชัด  สวนการชมเชยดวยวาจา และการชืน่ชม
นาจะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความสามารถในการผลิตงานวิจยัมากกวา 
  

2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบทบาทในการสงเสริงานวิจัยใน
ชั้นเรียน  พบวา  จากการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปการเรียนรู  การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญนั้น  ผูบริหารและครูมีความสําคัญในการจัดการศึกษา  ตองจัดการดานความรูความสามารถ  
ทักษะในการสื่อสาร  การฟง พูด อาน เขียน การคิดคํานวณ  การคิดวิเคราะหสังเคราะห  ดวยเหตุผล  
มีจิตงดงาม  เอ้ือเฟอ มีคุณธรรม  อนุรักษทองถ่ิน วัฒนธรรมอันดีของชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม  ดังนั้น สถานศึกษาตองจัดการวางแผน  จัดองคการ  จูงใจ  ควบคุมงาน  และสนับสนุน
ใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาการเรียนรู  ซ่ึงบทบาทในการสงเสริมงานวิจัยในชั้นเรียนที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ  ฮาโรลด  คูนทซ  และซีริล โอ  ดอนเนลล (Harold  
Koontz  and O,Donnell, 1972 : 32, อางถึงใน จันทรานี  สงวนนาม  2545 : 24) จํานวน 4  ดาน ดังนี้   
  1)  งานการวางแผน  หมายถึง  การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค การจัดทํา
แผน การปฏิบัติงาน  วิธีดําเนนิการ  ระบุมาตรฐานในการปฏิบัติงานกําหนดระยะเวลา  หาขอมูลที่
เกี่ยวของขององคการและการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผล 
    (1)   การกําหนดภารกิจ  หมายถึง การกําหนดขอบขายงานที่ตองปฏิบัติให
ครอบคลุมงานทั้งหมด 
    (2)    การวิเคราะหสถานการณ  หมายถึง  การศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของกับ 
การวางแผน  การแปลความหมายของขอมลูที่ไดและสรปุเกี่ยวกับขอมลูทั้งหมด 
    (3)    การกําหนดวัตถุประสงค   หมายถึง   การกําหนดวตัถุประสงคที่
เฉพาะเจาะจงที่สามารถทําไดจริง  สอดคลองกับระบบงานและหนวยงาน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

                                                              

 

45 

    (4)    การกําหนดเปาหมาย  หมายถึง  กําหนดแนวทางในการปฏิบัติ 
    (5)    การแสดงรายละเอียดในการปฏิบัติงาน  หมายถึง การกําหนดกลุมงาน
ยอยและความรับผิดชอบ 
    (6)    การกําหนดวิธีการ   หมายถึง   การกําหนดการดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค 
    (7)    การตัดสินใจเลือก  หมายถึง  การตัดสินใจเลือกตองกําหนดมาตรการ
วาจะใชวิธีใดที่ดีที่สุด 
    (8)    การนาํไปใช   หมายถึง  การเลือกแผนที่ดีที่สุดและเขาใจอยางชัดเจนมี
ทรัพยากรเพียงพอ 
    (9)    การประยุกตใชเทคนิค  หมายถึง  การปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม 
    (10)  การประเมินวัตถุประสงค   หมายถึง  การหาขอมูลยอนกลับ เพื่อที    
จะกระตุนตอการทํางาน 
   2)  การจัดองคการ หมายถึง การจัดองคการที่ดี  ซ่ึงประกอบไปดวยการนําปจจัย
ทางการบริหาร เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ กําหนดกิจกรรม หนาที่ การจัดแผนกงาน การติดตอ      
ส่ือสาร เชื่อมโยง การสรางความสัมพันธคนกับงาน การประสานงานภายในองคกร การอํานวยการ
วินิจฉัยส่ังการ  วิธีการบริหารที่จะทําใหเกิดสัมฤทธิผล  การจัดองคการ  จึงหมายถึง  การนํา              
เอาทรัพยากรการบริหารทุกประเภทมาบูรณาการเพื่อดําเนินการใหไดผลงานที่มีคุณภาพ 
    (1)    การออกแบบโครงสราง  หมายถึง  การจัดแผนกงานตามหนาที่ที่
รับผิดชอบ 
    (2)    การนําคน  หมายถึง  การกําหนดคัดเลือกเขาสูตําแหนง 
    (3)    การนําเงิน  หมายถึง  การจัดหาทุนที่เพียงพอในการดําเนินงาน 
    (4)    การนําวัสดุอุปกรณ  หมายถึง  การระดม  จัดหา  และนําไปใช 
    (5)    การพัฒนาการปฏิบัติงาน  หมายถึง  การพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
อยูเสมอ 
    (6)    การจัดประสานงาน  หมายถึง  การกระทําตาง ๆ เขาเปนกลุมเพื่อให
งานของหนวยงานตาง ๆ ดําเนินสอดคลองกัน 
    (7)    การกําหนดรายละเอียดของงาน  หมายถึง  การระบุงานในแตละแผนก 
ตามความรับผิดชอบ 
    (8)    การติดตอส่ือสาร  หมายถึง  การสื่อความใหเขาใจตรงกัน 
    (9)    การสั่งการ  หมายถงึ  การตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติ 
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      (10)  การสรางสัมพันธภาพ   หมายถึง   การสงเสริมสัมพันธภาพแตละ        
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
                3)  การจูงใจ  หมายถึง  การจูงใจชวยใหพนักงานทํางานอยางมีประสิทธิผล 
การเปนผูนําในการดําเนินการ สรางความสัมพันธ สงเสริมความกาวหนา ความเชื่อมั่น   เสริมสราง
กําลังใจ คานิยมและทัศนคติที่ดี การใหความรวมมือ การใหผลตอบแทน มีความพยายามและ     
ความคิดสรางสรรคที่จะดําเนินงานใหสําเร็จ 
      (1)  การอํานวยการ หมายถึง  การสนับสนุน เอาใจใส  ดูแลอํานวยความ
สะดวก 
         (2)    การเปนผูนํา หมายถึง บุคคลที่มีอิทธิพลมากกวาบุคคลอื่นในองคการ 
         (3)   การทําใหตื่นตัว  หมายถึง  การกระตุนใหแตละคนพยายามทํางาน 
     (4) การคาดหวัง หมายถึง ความเชื่อของบุคคลที่จะทําใหงานไดผลตามที่
ตองการ  โดยใชความรู ความสามารถที่จะทําใหงานบรรลุเปาหมาย 
         (5)   การสรางกําลังใจ  หมายถึง  การสรางแรงเสริมใหเกิดความอยากทํางาน
ใหสําเร็จ 
         (6)  คาตอบแทน  โบนัส  หมายถึง  คาตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่ทํา 
          (7)   บรรยากาศ  ส่ิงแวดลอม  หมายถึง  สภาพการทํางานที่เหมาะสม 
         (8)   เจตคติ  หมายถึง  ความรูสึก  ความคิดสรางสรรค 
         (9)   ความพยายาม หมายถึง การรวมพลังในตวักับสภาพแวดลอม และ
กอใหเกิดผลการปฏิบัติงาน 
         (10)   ความมุงมั่น  หมายถึง  การตั้งใจของบุคคลในการทํางานใหกาวหนา 
                4)  การควบคุม   หมายถึง    กระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ  ควบคุม        
ตรวจสอบ  ปรับปรุง   สงเสริม   การปฏิบัติงานและการจัดสรรทรัพยากร   รวบรวมขอมูล   ติดตาม
การประเมินผล  เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่ไดกําหนด เพื่อเปนการแกไขปรับปรงุ
ใหดยีิ่งขึ้น  และในการดําเนนิงานตองสามารถรายงานผลใหทราบไดทกุขณะ 
         (1)   การตรวจสอบ หมายถึง การศึกษาหาขอมูลโดยการสังเกต  การ
สัมภาษณ  สอบถาม  สํารวจ  และทบทวนจากแบบรายงานผล 
         (2)   วางกฎระเบียบ  หมายถึง  การตั้งขอตกลงในการปฏิบัติงาน 
         (3)   กําหนดระบบควบคุม  หมายถึง  การกําหนดระบบยอยที่จะควบคุม  
         (4)  กําหนดมาตรฐาน หมายถึง การกําหนดเครื่องชีว้ดัผลงานตาม
วัตถุประสงคดานปริมาณและคุณภาพ 
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        (5)   การรวบรวมขอมูล  หมายถึง  การรวบรวมขอมูลแตละประเภทเขา
ดวยกันจากการปฏิบัตินํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว 
         (6)   การปรับปรุงแกไข  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงเพือ่ใหผลงานเปนไป
ตามมาตรฐานและดําเนินไปเรียบรอย 
         (7)   การรายงานผล    หมายถึง    การสรุป   และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตอสถานศึกษาและชุมชน 
               (8)   การเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน  หมายถึง  การเปรียบเทียบสิ่งที่ทํา             
กับมาตรฐานที่กําหนด 
         (9)   การติดตาม  หมายถึง  การหาขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ  
      (10) การประเมิน หมายถึง การวัดผลงานที่ปฏิบัติจริงโดยใชมาตรฐานและ
เกณฑ 
  สรุป  บทบาทผูบริหารในการสงเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน  คือ  การใหคําแนะนํา
ปรึกษาการทําวิจัยในชั้นเรียน ของผูบริหารสถานศึกษาแกครู จํานวน 4 ดาน  ตามแนวคิดของ          
ฮาโรลด  คูนทซ  และซีริล  โอ  ดอนเนลล  (Harold  Koontz  and  O,Donnell,  1972  : 32               
อางถึงใน  จันทรานี  สงวนนาม 2545 : 24)  สรุปได  ดังนี้  คือ  งานการวางแผน  หมายถึง                
การกําหนดเปาหมาย  และวัตถุประสงค การจัดทําแผน การปฏิบัติงาน วิธีดําเนินการ ระบุมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน กําหนดระยะเวลา ขอมูลที่เกี่ยวของขององคการ และการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ    
ผลงาน การจัดองคการ หมายถึง การจัดองคการที่ดี ซ่ึงประกอบดวยการนําปจจัยทางการบริหาร  
เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ กําหนดกิจกรรม หนาที่ การจัดแผนกงาน การติดตอส่ือสาร เชื่อมโยง 
สรางความสัมพันธคนกับงาน การประสานงานภายในองคกร การอํานวยการสั่งการ และหาวิธีการ
ที่ จะทํ าให เกิดสัมฤทธิผล  การจัดองคการจึ งรวมถึง  การนํ า เอาทรัพยากร  การบริหาร                         
ทุกประเภทมาบูรณาการเพื่อดําเนินการใหไดผลงานที่มีคุณภาพ การจูงใจ  หมายถึง การจูงใจที่จะ
ชวยใหพนักงานทํางานอยางมีประสิทธิผล  การเปนผูนําในการดําเนินการสรางความสัมพันธ        
การสงเสริมสนับสนุนความกาวหนา ความเชื่อมัน เสริมสรางกําลังใจ คานิยมและ ทัศนคติที่ดี       
การใหความรวมมือ การใหผลตอบแทน  มีความพยายามและความคิดสรางสรรคที่จะดําเนินงาน
ดวยความมุงมั่นใหสําเร็จ  การควบคุมงาน หมายถึง การกําหนดระบบยอยที่จะควบคุม กํากับ        
กิจกรรม  ระเบียบกฎเกณฑ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ปรับปรุง  สงเสริมการปฏิบัติงาน และ การจัดสรร
ทรัพยากร รวบรวมขอมูล กําหนดมาตรฐาน ติดตามการประเมินผล  เพื่อเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับแผนที่ไดกําหนดเพื่อแกไขปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น   
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