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1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

                  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
ระบุไวในหมวด  4  แนวทางการจัดการศึกษา  มาตรา  24  ขอ 5  ระบุวา  “สงเสริมสนับสนุนใหผูสอน
สามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอมและอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู  และมีความรอบรู
สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู  ท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเกิดการเรียนรูไปพรอมๆ กัน
จากส่ือการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ ”  และนอกจากนี้ในมาตรา  30  ระบุวา  “ใหสถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา”  (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ  (2546, หนา 14-17) 
   จะเห็นไดวาสาระสําคัญสวนหนึ่งไดมุงเนนใหผูสอนและผูเรียนใชกระบวนการวิจัย

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  และใหสถานศึกษาสงเสริมใหครูผูสอนสามารถใชการวิจัย
เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ  และใหถือวาการเรียน
การสอนกับการวิจัยช้ันเรียนตองดําเนินการควบคูกันไปในสภาพการปฏิบัติงานปกติ 
     ดังนั้นครูผูสอนจึงมีความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมบทบาทเปนนักวิจัย  เพื่อการศึกษาหาขอมูล
มาเปนกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยไมจํากัดวาเปนครูผูสอนในระดับใด    
สามารถจะทําการวิจัยไดตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา  จึงสรุปไดวาการศึกษาระดับช้ันตาง ๆ  
จําเปนตองมีการวิจัย  งานวิจัยในช้ันเรียนจะยากงายซับซอนอยางไรข้ึนอยูกับระดับของผูเรียน 
ข้ึนอยูกับปญหาและสภาพแวดลอม  ดังนั้น  จึงทําการวิจัยไดทุกระดับการศึกษา          

     การวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวของกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพซึ่งถาปญหาตาง ๆ 
ถูกแกไขไป  ผูสอนก็สามารถสอนไดอยางเต็มท่ี  ผูเรียนก็เรียนรูไดอยางมีความสุข  กระบวนการเรียนรู
ทั้งผูสอนและผูเรียนก็เกิดการเรียนรูที่ดีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  การนําผลการวิจัยไปชวย
ในการเรียนการสอน  จะทําใหผูเรียนไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียน  ครูจะเกิดความรู
และความคิดสรางสรรคใหม ๆ เปนการพัฒนาวิชาชีพควบคูกันไปดวย  ทัศนา  แสวงศักดิ์  (2543, 

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



  

 2 

หนา 73)  กลาววา  ครูควรจะตองเปนผูทําการศึกษาวิจัย  ในการสอนของตนอยางกระตือรือรน  
ซ่ึงจะสงผลไปถึงการตรวจสอบบทบาทของครู  ตรวจสอบวิธีการในการปฏิบัติงาน  และผลตาง ๆ
ของการปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียนในช้ันเรียน         
                      การวิจัยในช้ันเรียนหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน  (Classroom  Research  or 
Classroom  Action  Research)  คือการศึกษาวิจัยในเร่ืองเก่ียวกับการเรียนการสอน  ท้ังในสวนท่ีเกี่ยวกับ
หลักสูตรวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดทําสื่อและอุปกรณประกอบการสอน  
ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล  โดยการศึกษาวิจัยนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  การวิจัยในช้ันเรียนเปนเคร่ืองมือในการคนหา
คําตอบใหกับครูท่ีสนใจดวยวิธีการปฏิบัติงานสอน  หรือเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานการสอนของตน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนดวยวิธีการงาย ๆ โดยครูสามารถทําการวิจัยไปพรอม ๆ กับการปฏิบัติการสอน
ประจําวัน  สําหรับเร่ืองท่ีนานํามาศึกษาวิจัยนั้นสวนมากจะเปนปญหาท่ีครูพบจากการสอนในช้ันเรียน
โดยมีจุดหมายท่ีจะแกปญหานั้น ๆ หรืออาจมาจากความคิดริเร่ิมของครูในการท่ีจะพัฒนาปรับปรุง
วิธีการสอนท่ีใชอยูในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  (อัจฉรา  สระวาสี, 2540, หนา 15-17) 
          นโยบายดานการวิจัยของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  ในการเรงรัดพัฒนา
ประสิทธิภาพ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการทําวิจัยในช้ันเรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
จัดทําวิจัยท่ีนําพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไปสูการปฏิบัติการวิจัย ท่ีสนองนโยบาย
การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูและการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

และจัดทําเอกสารทางการวิจัย เผยแพรผลงานการวิจัย จัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การทําวิจัย
ในช้ันเรียนใหกับครูผูสอนต้ังแตป 2543-ปจจุบัน  อยางไรก็ตามผลการอบรมยังไมเปนท่ีนาพอใจ 
กลาวคือ  เม่ือเสร็จส้ินการอบรมไมมีการติดตามผลและสวนใหญไมสามารถนํามาปฏิบัติจริงได
เพราะไมมีเวลาศึกษาคนควา  ซ่ึงสอดคลองกับ กมล ภูประเสริฐ  (2535, หนา 121)  ใหความเห็นวา
สาเหตุท่ีตองสงเสริมใหมีการพัฒนาการเรียนการสอนเปนเพราะมีปญหาเกี่ยวกับการสอนของครู 
ครูสวนใหญไมสามารถเช่ือมโยงทฤษฎี  หลักการท่ีไดเรียนมาไปสูการปฏิบัติได  ครูจึงเนนการสอน
ดานเนื้อหาเปนสําคัญ  ดังนั้นกระบวนการเรียนการสอนของครู  จึงควรมุงทําการวิจัยในช้ันเรียน
หรือภายในโรงเรียนของตน  เพ่ือศึกษาหาความรู  หาวิธีการที่นํามาใชแกปญหาการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพและใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
     จากความสําคัญ  ความจําเปน  และปญหาดังกลาว  ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาบทบาท
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูกลุมเกาะจันทร 2  สังกดั
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อนําผลไปใชประโยชนตอการสงเสริมการวจิยัในชัน้เรียน
และเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้นตอ ไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

                 
      เพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน

ของครูกลุมเกาะจันทร  2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี   เขต 2  จํานวน   5  ดาน  คือ       
ดานการใหความสําคัญกับงานวิจัยในช้ันเรียน  ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัย
ในช้ันเรียน  ดานการใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน  ดานการมีความรับผิดชอบตอครู
ผูทําวิจัยในช้ันเรียน  และดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครู   ผูทําวิจัยในช้ันเรียน   
   
1.3  ความสําคัญของการวิจัย 

                     
    ผลของการวิจัยในคร้ังนี้  ผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนเกาะจันทร 2  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต  2   สามารถนําผลการวิจัย  ไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ กําหนดเปาหมาย  
การวางแผน  การปรับปรุงพัฒนาบทบาทและแนวปฏิบัติ  เพื่อการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนใหมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

      
            1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา   ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุมโรงเรียนเกาะจันทร  2  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอน  จํานวน 
5  ดาน  คือ     
                           1)  ดานการใหความสําคัญกับงานวิจัยในช้ันเรียน 
                           2)  ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน 
                          3)  ดานการใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน 
                           4)  ดานการมีความรับผิดชอบตอครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน 
                         5)  ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน 
               1.4.2  ประชากร 
                ประชากร  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในกลุมโรงเรียนเกาะจันทร 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  ปการศึกษา 2549  
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จํานวน  12  โรงเรียน  จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  12  คน  ครูผูสอน  จํานวน  126  คน    
รวมท้ังส้ิน  138  คน  ในการวิจัยคร้ังนี้ใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมเปาหมายในการศึกษา 
                 1.4.3  ตัวแปรท่ีศึกษา  ไดแก  บทบาทผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการสงเสริม
การวิจัยในชั้นเรียน  ของครูกลุมโรงเรียนเกาะจันทร 2  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2 
จํานวน  5  ดาน  คือ                           
                   1)  ดานการใหความสําคัญกับงานวิจยัในช้ันเรียน 
                        2)  ดานการสงเสริมใหเกดิความสําเร็จของงานวิจยัในช้ันเรียน 
                        3)  ดานการใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน 
                         4)  ดานการมีความรับผิดชอบตอครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน 
                          5)  ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน 
 

1.5  กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
               
   ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดยึดแนวคิด ตามทฤษฎีของเฮอรเบิรก  มูสเนอร  และสไนเดอรแมน 
(Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959, pp. 113-115; อางถึงใน บัญชา  อ๋ึงสกุล  2539, หนา 61-73)   
ตามองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับตัวงานท่ีทําอยู  องคประกอบนี้เรียกวา  ปจจัยกระตุน  (Motivators)  
ประกอบดวย  ดานการใหความสําคัญกับงานวิจัยในชั้นเรียน   ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จ
ของงานวิจัยในชั้นเรียน  ดานการใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน  ดานการมีความรับผิดชอบ
ตอครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน  และดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัย
ในช้ันเรียน  ดังภาพตอไปนี้ 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

           

   ภาพ  1  แสดงกรอบความคิดในการวิจัย 

                       บทบาทผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 
        ของครูกลุมโรงเรียนเกาะจันทร  2  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต  2  จํานวน  5  ดาน     
                       1.  ดานการใหความสําคัญกับงานวิจัยในช้ันเรียน 
                       2.  ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน 
                       3.  ดานการใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน 
                       4.  ดานการมีความรับผิดชอบตอครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน 
                       5.  ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน 
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1.6  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
                     
    เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนัและตรงตามจุดมุงหมายของการวิจยัคร้ังนี้ จึงไดนิยามศัพท
เฉพาะดังนี ้
               1.6.1  บทบาทผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู  
หมายถึง  บทบาทการปฏิบัติงานตามหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาเม่ือเขาดํารงตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน  จํานวน  5  ดาน  ดังนี้ 
                       1)  การใหความสําคัญกับการวิจัยช้ันเรียน  หมายถึง  บทบาทท่ีผูบริหารสถานศึกษา
กระตุนครูใหเห็นความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อแสวงหาความรูใหม ๆ จัดการอบรม
พัฒนาเพื่อพัฒนาความรูดานการวิจัยแกครู  สงเสริมใหครูนําผลการวิจัยไปใช 
                      2)  การสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียน   หมายถึง  บทบาท
ท่ีผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูปฏิบัติงานวิจัยในช้ันเรียน  และสนับสนุนครูท่ีไมเคยทําวิจัย
ในช้ันเรียนใหมีโอกาสทําวิจัยในช้ันเรียน    
                       3)  การใหความยอมรับนับถือครูผูทําการวิจัยในชั้นเรียน  หมายถึง  บทบาท
ท่ีผูบริหารสถานศึกษายกยองชมเชย  รับฟงความคิดเห็นและยอมรับความสามารถของผูทําวิจัยในช้ันเรียน  
จัดใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ความรูและประสบการณการวิจัยในชั้นเรียนและเผยแพรผลงาน
การวิจัยในช้ันเรียนของครูใหเปนท่ีรูจักกันแพรหลาย 
                       4)  การมีความรับผิดชอบตอครูผูทําการวิจัยในช้ันเรียน  หมายถึง  บทบาทท่ีผูบริหาร
สถานศึกษาเอาใจใสการปฏิบัติงานการวิจัยของครูอยางเต็มท่ี  แนะนําใหคําปรึกษา  ชวยแกปญหา
ท่ีเกิดข้ึนจากการทําวิจัยของครู  และหาทางชวยเหลือครูท่ีไมเคยทําวิจัย ใหมีโอกาสทําวิจัยในช้ันเรียน 
   5)  การสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน   หมายถึง 
บทบาทท่ีผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูมีกําลังใจในการปฏิบัติงานการทําวิจัยในชั้นเรียน  
การใหความดีความชอบแกครูผูทําผลงานการวิจัย  การใชผลงานการวิจัยเพื่อปรับปรุงตําแหนง
ใหสูงข้ึน 
 1.6.2  ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  หมายถึง  บุคลท่ีทําหนาท่ีบังคับบัญชา  ซ่ึงดํารงตําแหนง
และปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา  ท่ีมีบทบาทในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  ในปการศึกษา 2549 
ในกลุมโรงเรียนเกาะจันทร 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 
  1.6.3  ครูผูสอน  หมายถึง  ขาราชการครูตาม พ.ร.บ. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่ปฏิบัติหนาที่ดานการสอน  การจัดประสบการณ ใหแกผูเรียนในโรงเรียนที่เปดสอนตั้งแต
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ระดับช้ันอนุบาล 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ในปการศึกษา 2549  ในสังกัดกลุมโรงเรียนเกาะจันทร  2  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 
                  1.6.4  สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนเกาะจันทร  2  หมายถึง  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีอยูในกลุมโรงเรียนเกาะจันทร 2  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ท่ีเปดสอนต้ังแต
ระดับช้ันอนุบาล 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวน  12  โรงเรียนไดแก 
                     1)  โรงเรียนบานเขาวังแกว 
                      2)  โรงเรียนบานเขาสัตตพรหม 
                       3)  โรงเรียนบานคลอง 
                       4)  โรงเรียนบานโคงประดู 
                       5)  โรงเรียนบานเจ็ดเนิน 
                      6)  โรงเรียนบานชุมนุมปรกฟา 
                      7)  โรงเรียนบานเนินทุง 
                     8)  โรงเรียนบานแปลง 
                       9)  โรงเรียนบานหนองชุมเห็ด 
                     10)  โรงเรียนบานหนองยายหมาด 
                     11)  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร 
                      12)  โรงเรียนเกาะจันทรพิทยาคาร 
                1.6.5  ความคิดเห็น  หมายถึง  ขอสรุปดานความรูสึก ความเช่ือและการตัดสินใจของบุคคล
ท่ีมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยอาศัยความรู  การรับรูประสบการณ  และสภาพแวดลอมในขณะนั้นเปนฐาน 
แลวตัดสินใจเลือกส่ิงนั้น 
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