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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
           ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎี  เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ
ดังตอไปนี ้
               2.1  การศึกษาข้ันพื้นฐาน   
               2.2  บทบาทท่ัวไปของสถานศึกษาในการจดัการศึกษา   
               2.3  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูโดยยดึผูเรียนเปนสําคัญ                             
               2.4  การบริหาร 
               2.5  การบริหารการศึกษา 
               2.6  แนวคิดและหลักการของการวิจยัในช้ันเรียน 
                        2.6.1  ความหมายของการวจิัยในช้ันเรียน 
                        2.6.2  ประเภทของการวิจยัในช้ันเรียน 
                        2.6.3  ประโยชนของการวิจยัในช้ันเรียน   
                        2.6.4  ข้ันตอนของการวิจยัในช้ันเรียน 
                      2.6.5  การสงเสริมการทําวิจยัในช้ันเรียน 
                2.7  บทบาทผูบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในการสงเสริมการทําวิจยัในช้ันเรียนของครู   
                        2.7.1  ดานการใหความสําคัญกับงานวจิัยในช้ันเรียน 
                        2.7.2  ดานการสงเสริมใหเกดิความสําเร็จของงานวิจยัในช้ันเรียน 
                        2.7.3  ดานการใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจยัในช้ันเรียน 
                        2.7.4  ดานการมีความรับผิดชอบตอครูผูทําวิจยัในช้ันเรียน 
                        2.7.5  ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน 
                2.8  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
                         2.8.1  งานวิจยัในประเทศ 
                         2.8.2  งานวิจยัตางประเทศ 
                 2.9  สรุปกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

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



                                                                            

8 

2.1  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                         
  คําวา  “การศึกษาพื้นฐาน”  (Basic Education)  เปนคําที่มีความหมายหลากหลาย  
ในท่ีประชุมโลกวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน  (World  Conference  on  Education  for  All : WCEFA) 
ซ่ึงจัดข้ึนท่ีโรงแรมจอมเทียนประเทศไทย  เม่ือป 1990  ท่ีประชุมพอใจท่ีจะใชคําวา  “การตอบสนอง
ความตองการทางการเรียนขั้นพื้นฐาน”  (meeting  basic  learning  needs”  มากกวาการใชช่ือ 
“การศึกษาพื้นฐาน”  (Basic  Education)  อยางไรก็ตามตอ ๆ มา  คําวา  “ความตองการเรียนรูข้ันพื้นฐาน” 
(basic  learning  needs)  กับคําวา  “การศึกษาพื้นฐาน”  ก็ไดมีการนําไปใชแทนกันอยูบอย ๆ 
ในการประชุมครั้งนั้น  ไดมีการใหนิยามศัพท  2  คําไวดังนี้  ความตองการการเรียนรูข้ันพื้นฐาน 
(Basic  learning  needs)  หมายถึง  ความรู  ทักษะ  เจตคติ  และคานิยมที่จําเปนสําหรับบุคคล
เพื่อความอยูรอด  ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการเรียนรูตอเนื่อง  การศึกษาพื้นฐาน  (Basic  education) 
หมายถึง  การศึกษาท่ีมุงใหตอบสนองความตองการทางการเรียนรูข้ันพื้นฐาน  ซ่ึงรวมถึงการเรียนการสอน
ในระดับตน  ซ่ึงเปนพื้นฐานใหแกการเรียนรูข้ันตอไป  เชนการศึกษาสําหรับเด็กวัยเร่ิมตนการศึกษา
ระดับประถม  การสอนใหรูหนังสือ  ทักษะความรูท่ัวไป  ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิต  สําหรับเยาวชน
และผูใหญ  ในบางประเทศ  การศึกษาพื้นฐานยังขยายขอบเขตไปถึงระดับมัธยมศึกษาดวย  ดังนั้น
จึงเห็นไดวา  การศึกษาพื้นฐานมิไดหมายความจํากัดอยูเฉพาะการศึกษาช้ันประถมศึกษา  ซ่ึงเปนการศึกษา
ช้ันตนเทานั้น  แตยังครอบคลุมการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา  ซ่ึงบุคคลสวนใหญมีโอกาสไดเขาเรียนดวย     
แผนการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2535  ไดกลาวไวในหมวดท่ี  3  แนวนโยบายการศึกษาวา  
“5. ใหการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเปนการศึกษาข้ันพื้นฐานของปวงชน  รัฐพึงเรงรัดและขยายการศึกษา
ข้ันพื้นฐานเพื่อปวงชนอยางทั่วถึง  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงขึ้น”  ขอความนี้
แสดงใหเห็นวาทางราชการไทยไดถือวาการศึกษาข้ันพื้นฐานมีขอบเขตครอบคลุมถึงการศึกษา

ระดับมัธยมดวย  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540  ไดระบุไววา  “มาตรา 43 
บุคคล  ยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป  ท่ีรัฐจะตองจัดใหท่ัวถึง
และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย--”  ซ่ึงเปนการยืนยันอีกคร้ังหนึ่งวาการศึกษาข้ันพื้นฐานมีขอบเขต
ขยายถึงการศึกษาระดับมัธยมปลายซ่ึงใชเวลาเรียนต้ังแตระดับประถมศึกษาสิบสองป  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดใหความหมายของ"การศึกษาข้ันพื้นฐาน” วา  หมายถึง  การศึกษา
กอนระดับอุดมศึกษา  
                 สรุปไดวา  การศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึง  การศึกษาท่ีจัดใหตั้งแตระดับกอนวัยเรียนไปจนถึง
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเปนการใหการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับบุคลเพ่ือการดํารงชีวิต 
ไดอยางมีคุณภาพในสังคม  เปนการศึกษาที่ถือเปนเง่ือนไขจําเปนท่ีรัฐตองดูแลจัดให  หรือสงเสริม
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ใหเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือประชาชนรวมชวยกันจัดใหมีข้ึน  และถือวาประชาชนทุกคน
ควรตองผานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
               การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
                 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540  กําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษา
อบรม  และสนับสนุนใหเอกชนจัดศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเก่ียวกับ
การศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม    
สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัดการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ  พัฒนาวิชาชีพครู  และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  รวมท้ังในการจัดการศึกษาของรัฐ  ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน ตามท่ีกฎหมายบัญญัติและใหความคุมครองการจัดการศึกษา
อบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ       
         จากบทกําหนดของรัฐธรรมนูญ  ทําใหมีการตรากฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ        
เพื่อเปนกฎหมายแมบทในการบริหาร  และจัดการการศึกษาอบรม  ใหสอดคลองกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ  เรียกวา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และไดประกาศใชตั้งแตวันท่ี 
20 สิงหาคม 2542  เปนตนมา  และไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไวหลายประการ 
ไดเสนอประเด็นท่ีเนนการเปล่ียนแปลงไปสูการจัดการศึกษาแนวใหม ท่ีมีลักษณะเปนการปฏิรูปการศึกษา    
โดยกลาวถึงความมุงหมาย  หลักการ  สิทธิหนาท่ีทางการศึกษา  ระบบการจัดการศึกษา  แนวการจดั
การศึกษา  การบริหารและการจัดการศึกษา  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ครู  คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา  ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  รวมท้ังเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา    
ซ่ึงทุกประเด็นท่ีกฎหมายระบุไว  ดังกลาว  ถือวามีความครอบคลุมสาระเนื้อหาท่ีจําเปนของการจัดการศึกษา  
และทุกฝายท่ีมีบทบาทหนาท่ี  รับผิดชอบในการจัดการศึกษาตองดําเนินการในภาคปฏิบัติใหบังเกิดผล 
ตามความมุงหมาย  ซ่ึงบัญญัติไวในมาตรา  6  ท่ีระบุวา  “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย 
ใหเปนมนุษย  ท่ีสมบูรณ  ท้ังทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข”  และผูท่ีตองมีสวนเกี่ยวของ
ท่ีสําคัญกับการจัดการศึกษาซ่ึงจะเปนผูปลูกฝง  ถายทอด  อบรมใหเกิดคุณลักษณะอันเปนเปาหมาย
ของการจัดการศึกษานี้ไดแก  ครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
โดยความรวมมือของผูนําชุมชน  ผูปกครอง  ประชาชน  ชวยกันสงเสริมสนับสนุน  โดยหนวยงาน
ท่ีตองมีบทบาทหนาท่ีเปนฝายปฏิบัติรับผิดชอบโดยตรง  นํานโยบายไปปฏิบัติใหบังเกิดผลก็คือโรงเรียน  
หรือสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด            
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                การบริหารและการจัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
                การจัดและบริหารการศึกษาของไทยแตเดิม  ใชรูปแบบการรวมอํานาจการบริหารและ
การตัดสินใจไวท่ีสวนกลาง  และมีการมอบอํานาจการบริหารและการตัดสินใจ เพียงบางสวนไปให
หนวยราชการท่ีรับผิดชอบการบริหารในสวนภูมิภาคและสถานศึกษา  แตในแนวปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ตามมาตราท่ี 39  ไดมีขอกําหนดใหมีการกระจายอํานาจ
การบริหาร  และการตัดสินใจไปใหหนวยงานระดับปฏิบัติ  อันไดแก  โรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ใหมากท่ีสุด  โดยราชการบริหารราชการสวนกลาง  จะทําหนาท่ีเพียงกําหนดนโยบาย  วางแผน  
การจัดสรรงบประมาณ  การกําหนดและประเมินการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนสําคัญ     
สวนการบริหารงานวิชาการ  การบริหารงาน  งบประมาณและการเงิน  การบริหารงานบุคคล  และ
การบริหารทั่วไป  ไดมีการกระจายอํานาจไปใหโรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับผิดชอบดําเนินการเอง
เปนสําคัญ  โดยหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาว  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง    
การจัดการสถานศึกษานั้น  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  กําหนดใหมีคณะกรรมการ
และผูบริหาร  เปนผูดูแลรับผิดชอบในแตละโรงเรียน  ตองมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ทําหนาท่ีกํากับ  สงเสริม  สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  ซ่ึงประกอบดวยผูแทนฝายตาง ๆ และ
ผูทรงคุณวุฒิ  โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ  ซ่ึงในสวนของสถานศึกษาเอกชน  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ก็ไดกําหนดใหเปนนิติบุคคล  มีคณะกรรมการและ
ผูบริหารในลักษณะเดียวกัน 
 

2.2  บทบาทโดยท่ัวไปของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา 
                      
    บทบาทสําคัญโดยท่ัวไปของสถานศึกษา  คือ  การวางแผน  จัดทําหลักสูตร  การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน  จัดและบริหารชั้นเรียน  จัดและดูแลรักษา
อุปกรณ  ตลอดจนอาคารสถานท่ี  บริหารงานวิชาการ  การเงิน  บริหารงานบุคคล  ดูแลสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน  สรางความสัมพันธกับชุมชน  ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  
ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีไดกําหนดบทบาทไวดังนี้ 
                         1)  จัดการเรียนการสอน  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมในการเรียนรูใหเหมาะสม
กับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  หมายความวา  ผูสอนตองถือวาผูเรียนเปนคนท่ีสําคัญท่ีสุด  
เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน  การจัดการเรียนการสอนก็ตองคํานึงถึงความแตกตางดังกลาว
เชน  จัดใหคนเรียนชาทํากิจกรรมท่ีชวยเนนใหเขาใจอยางคอยเปนคอยไป  สวนคนท่ีเรียนเร็วท่ีเขาใจแลว
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ไดรับกิจกรรมเสริมอยางอื่น  แตอยางนอยผูเรียนที่แตกตางกัน  ก็ควรไดรับความรูความเขาใจ
ในเนื้อหาวิชาใกลเคียงกัน 
                  2)  ฝกทักษะและวิธีคิด  สถานศึกษามีหนาท่ีฝกฝนผูเรียนใหรูจักคิด  เพิ่มพูนทักษะ
ในการจัดการฝกฝนการเผชิญสถานการณและปญหาตาง ๆ และสามารถประยุกตความรูมาใช
เพื่อแกปญหา  หมายความวา  การเรียนการสอนท่ีดี  ไมใชเนนท่ีการทองจําสาระอยางเดียว  
แตตองเตรียมตัวผูเรียนใหรูจักคิด  รูจักแกปญหา  เชนอาจสมมุติสถานการณใหคิดแกปญหา  และ
ถามเหตุผล  ขอดี  ขอเสีย  เพื่อใหผูเรียนมีความพรอมในการเผชิญชีวิตได 
  3)  จัดใหเรียนรูจากประสบการณ  การเรียนรูท่ีดี  ตองมาจากการฝกฝนปฏิบัติจริง
ของผูเรียน  โดยครูและสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหผูเรียน  ไดเยี่ยมชมจากสถานที่และเรียนรู
จากประสบการณในชีวิตจริง  พาเย่ียมชมโรงงาน  เยี่ยมชมหมูบานหัตถกรรม  และการจัดกิจกรรม
ฝกปฏิบัติใหสามารถทําไดจริง  เชนวาดภาพ  การปน ฯลฯ  ฝกใหรูจักคิดเปน  และสงเสริมบรรยากาศ
ใหผูเรียนรักการอาน  เพื่อจะไดสนใจใฝรูอยางตอเนื่อง 
           เนื้อหาสาระท่ีสถานศึกษาจัดใหนั้น  ไมควรทุมเนนดานใดดานหน่ึงโดยเฉพาะ  แตสถานศึกษา
ตองจัดใหมีสัดสวนผสมผสานอยางเหมาะสม  ท้ังในเร่ืองเนื้อหาสาระ  และวิธีการเรียนรู  ท้ังในเร่ือง
ความรู  ความเขาใจ  และการประพฤติปฏิบัติ  การมีคุณธรรมที่ดี  การมีความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน    
โดยอาจแทรกสาระ  กิจกรรมการฝกฝนปฏิบัติ  การคิด  การปลูกฝงคานิยม  ไวในทุกวิชา 
            นอกจากนี้สถานศึกษายังมีหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  
ส่ือการสอนและสงเสริมการเรียนรูในลักษณะตาง ๆ และขณะเดียวกันสถานศึกษาก็ควรสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรู  ในทุกเวลาทุกสถานท่ี  โดยรวมมือกับทุกฝาย  คือบิดามารดา  ผูปกครองและ
คนในชุมนุมชน  เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็มท่ีในทุกโอกาส 
 

2.3  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
           
   ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนครูซึ่งเปนบุคลากรหลักและ

มีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองสนับสนุน
ใหครูทําความเขาใจในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับหลักการสําคัญ  เพราะจะชวยปรับเปล่ียนแนวคิดในการจัดการเรียนรู    
เม่ือแนวคิดเปล่ียนการกระทํายอมเปลี่ยนตามไปดวย  นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษายังมีบทบาท
ท่ีสําคัญคือ  1)  บทบาทในการสนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 2)  บทบาทในการสนับสนุน
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน  และ  3)  บทบาทในการกํากับ ติดตามประเมินผล 
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           1)  บทบาทในการสนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
                      ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง  ที่จะทําใหการจัดการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในการศึกษาประสบความสําเร็จ  สงผลตอคุณภาพของผูเรียน  เปนคนไทย
ท่ีสมบูรณ  ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดกําหนดไว  ในความมุงหมายและ
หลักการ  ซ่ึงตองการคนไทยที่มีความสมบูรณทางดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  มีความรู  มีคุณธรรม
จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  นอกจากนี้
กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ยังชวยปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองใหกับผูเรียนเกี่ยวกับ
การริเร่ิมสรางสรรค  การพึ่งพาตนเองการใฝรูอยูเสมอ การเห็นความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมความเสมอภาค  การเคารพกฎหมายความรูสากล  
ประชาธิปไตย  ศิลปวัฒนธรรมของชาติและการเห็นความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
                     ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองปรับเปล่ียนวิสัยทัศนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
แบบเดิมท่ีเคยใช  เพื่อตอบรับกับกระบวนการเรียนรูท่ีเนนบุคคลเปนสําคัญ  ซ่ึงคํานึงถึงความตองการ  
ความแตกตาง  ความสนใจ  ความเอ้ืออาทร  ความตองการการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคน  วิสัยทัศนนี้
จะสงผลใหผูบริหารสถานศึกษาปรับพฤติกรรมการบริหารใหเปนแบบอยางแกครู  ซ่ึงจะถายโอนไปถึง
พฤติกรรมการเรียนการสอนของครูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีดังนี้ 
                          (1)  การพัฒนาหลักสูตร 
                                     ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองพัฒนาหลักสูตร  ใหเปนหลักสูตรท่ีทันสมัย 
สอดคลองกับสภาพปจจุบัน  และเปนหลักสูตรบูรณาการ  แมวาหลักสูตรยังคงแบงเปนรายวิชา  
หรือกลุมวิชา  มีตารางเรียนเปนกรอบควบคุมเวลา  คอนขางเครงครัด  ไมยืดหยุน  แตในอนาคต
โรงเรียนจะมีอิสระในการบริหารงานวิชาการ  จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาที่จะวางแผน 
เปล่ียนแปลงและพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรท่ีแทจริงของทองถ่ินใหได  หลักสูตรบูรณาการ
เปนหลักสูตรที่เหมาะสมกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ทั้งนี้เพราะผูเรียน
จะเรียนรูดวยตนเองจากกิจกรรมที่หลากหลาย  ซึ่งครูในฐานะผูอํานวยความสะดวกเปนผูจัดให  
ดังนั้น  การสะทอนองคความรู  ความคิด  ความรูสึก  จากการที่ไดปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน
จะมีลักษณะหลากหลาย  เปนองคความรูรวมจากหลายวิชา  หลักสูตรบูรณาการจึงเปนหลักสูตร
ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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                         (2)  การจัดหาแหลงเรียนรู 
                                เนื่องจากการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ตองตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล  จึงจําเปนที่ตองมีกิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนรู  ตามความสนใจ  
แหลงเรียนรู  เชน  หองสมุด  หองคอมพิวเตอร  เรือนเพาะชํา สวนหยอม  หองจริยศึกษา  หองวทิยาศาสตร  
หองพลศึกษา  หองพยาบาล  หองครัว  เปนตน  แหลงเรียนรูที่กลาวมานี้มีอยูในสถานศึกษา
ตามปกติอยูแลว หากผูบริหารสถานศึกษาจัดการแหลงเรียนรูเหลานี้ใหเปนระบบ  วางแผนการใช
แหลงเรียนรู  จัดต้ังบุคลากรรับผิดชอบดูแล  มีการควบคุม  กํากับ  ติดดามประเมินผลการใชแหลงเรียนรู  
รวมท้ังแสวงหาแหลงเรียนรูใหมท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและความตองการของครู

ในฐานะผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู  จะทําใหการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
                        (3)  การวิจัยในช้ันเรียน 
                                   ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัยในช้ันเรียน  
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูใหกาวหนายิ่งข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  จะมีปญหาวิจัยมากมายที่ทาทายความสามารถของครู  ในการคนพบองคความรูใหม  
เพื่อนํามาใชในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนตอไป  ผูบริหารอาจเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับการวิจัยช้ันเรียนมาใหความรูเบ้ืองตน  ใหครูมีโอกาสฝกทํางานวิจัยดวยตนเองและนําผลการวิจัย
ไปใชแกปญหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนไดอยางแทจริง  อยางไรก็ตามควรปลูกฝงเจตคติท่ีดีตอการวิจัยวา    
การวิจัยไมใชเร่ืองยาก  ไมจําเปนตองใชสถิติช้ันสูงท่ียุงยากซับซอน  ก็สามารถทําได  นับเปนส่ิงท่ี
ผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสนใจ  และส่ือสารใหบุคลากรเขาใจตรงกันในเบ้ืองตนกอน 
                       (4)  การจดัหาสื่อ  วัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือเคร่ืองใช 

                  ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดหาส่ือ  วัสดุอุปกรณ  และเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ    
ไวใหพรอมสําหรับการบริการแกครู  จัดระบบการผลิต  การยืม  การเก็บรักษา  การซอมแซมใหทันสมัย
อยูเสมอ  รวมท้ังการสํารวจการใชส่ือ  วัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ สําหรับการจดัการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการวางแผนการดําเนินการตอไป 
                       (5)  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
                                 งบประมาณนับวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียน

เปนสําคัญ  ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือ
เครื่องใชตาง ๆ ปรับปรุงแหลงเรียนรูใหพรอมสําหรับบริการ  ซอมแซมอาคารสถานที่  ฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากร  ใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
การพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรบูรณาการ  การเขียนแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
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การพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรบูรณาการ  การเขียนแผนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการวิจัยในช้ันเรียน  เปนตน 
                          (6)  การเผยแพรผลงาน 
                                      การเผยแพรผลงานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เปนภารกิจ
ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะชวยจูงใจใหครูกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  
การเผยแพรผลงาน  ไดแก  การประชาสัมพันธผลงานทางวารสารของโรงเรียน  การประชุมผูปกครอง  
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ  การจัดสาธิตการสอน  การจัดหองเรียนท่ีเปนตัวอยางการจัดการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  การเขียนบทความทางวิชาการเผยแพร  การใชโรงเรียนเปนฐานของ
การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เปนตน 
                       (7)  การใหขวญักําลังใจ 
                                  บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนตองการขวัญและกําลังใจจากผูบริหาร  
ซ่ึงอาจดําเนินการไดหลายรูปแบบ  เชน  การแสดงความสนใจอยางแทจริงของผูบริหาร  การยกยอง
ชมเชย  การประกาศเกียรติคุณ  การใหวุฒิบัตรหรือโลรางวัล  การเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ
การสงเสริมใหเปนวิทยากร  การสงเขารวมประชุมสัมมนา  การสงไปฝกอบรมเพ่ิมเติม  การยกยอง
ใหเปนครูดีเดน  การจัดสรรงบประมาณใหเปนกรณีพิเศษ   
            2)  บทบาทในการสนับสนนุการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
                        ผูบริหารสถานศึกษา  สามารถจัดกิจกรรมการนิเทศเพ่ือพัฒนาครู  ใหปฏิบัติหนาท่ี
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้ 
                          (1)  การปรึกษาหารือและสรางความตระหนักในความสําคัญของการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอน 
                          (2)  การวางแผนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
                          (3)  การดาํเนนิการนเิทศการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงครอบคลุมการจดัปฐมนิเทศ 
ครูใหม  บริการดานการสอน  และการสังเกตการสอนในช้ันเรียน  กิจกรรมทางวิชาการ  เปนตน 
             3)  บทบาทในการกํากับ  ติดตาม  และประเมินผล 
                        ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญ  ในการกํากับ  ติดตามและประเมินผล 
ดําเนินการไดดังนี้ 
                           (1)  การสรางความตระหนักในความสําคัญของการกํากับติดตามและประเมินผล 
                           (2)  การวางแผนการกํากับติดตามและประเมินผล 
                           (3)  การดําเนนิการกํากับติดตามและประเมินผล 
                               (4)  การสรุปผลการดําเนินการ 
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2.4  การบริหาร 
 
  การบริหาร  เปนกระบวนการของการวางแผน  การจัดองคการ  การส่ังการ  และการควบคุม 
กํากับ  ติดตาม  เพื่อความสําเร็จตามเปาหมายขององคการท่ีกําหนดไว 
  การบริหารไดเกิดข้ึนพรอม ๆ กับสังคมมนุษย เพราะเม่ือมนุษย  มาอยูรวมกันเปนกลุมจําเปน
จะตองรวมกันกระทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อประโยชนตอกลุมหรือพวกของตน  การบริหารตรงกับ
คําศัพทภาษาอังกฤษวา  Administration  ไดมีผูใหความหมายตาง ๆ ดวยกัน ผุสดี  สัตยมานะ  
(2517, หนา 1)  กลาวไววา  การบริหารหมายถึง  การทํางานของคณะบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป
เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน  และสมยศ  นาวีการ (2521, หนา 154)  ใหความเห็นตอไปวาการบริหาร 
เปนกระบวนการทํางานใหสําเร็จดวยการใชบุคคลอื่นและอาศัยทรัพยากรการบริหารตาง ๆ 
สวน สมพงศ  เกษมสิน (2521, หนา 6)  มีความเห็นวา  การบริหาร  คือ  การใชศาสตรและศิลป  
เพื่อนําเอาทรัพยากรของการบริหารมาดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
สําหรับ เจริญ  ไวรวัจนกุล  (2531, หนา 8)  ไดกลาวไววา  การบริหาร  หมายถึง  การทํางานของ
คณะบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปที่รวมกันปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายรวมกัน  โดยอาศัยปจจัย 
คน  เงิน  วัสดุ  อุปกรณ  สอดคลองกับ ธีระวุฒิ  ประทุมนพรัตน  และคนอ่ืน ๆ (2530, หนา 1)   
  สรุปไดวา การบริหาร  เปนกิจกรรมหรือการทํางาน  หรือการดําเนินงานท่ีบุคคลตั้งแต
สองคนขึ้นไปรวมกันทํางาน   โดยมีวัตถุประสงครวมกัน  และมีการใชทรัพยากร  คือ  คน  เงิน  
และวัสดุ  ใหบรรลุวัตถุประสงค สวนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อธิบายวา  การบริหาร
เปนการใชศาสตรและศิลป  ท่ีจะนําเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหาร  
ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ สวน ปกรณ  ศรีดอนไผ  (2530, หนา 1)  ไดกลาวไววา  
การบริหาร  หมายถึง  การใชศาสตร  และศิลปในการนําเอาทรัพยากร  คน  เงิน  วัสดุ  การจัดการ 
มาดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
ทศพร  ศิริสัมพันธ  (2535, หนา 194)  ใหทัศนะวา การบริหาร  คือ  การให  คน  เงิน  วัสดุ  ทักษะ
การจัดการ  ตลอดจนใชเทคนิคตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหไดผลมากที่สุด  โดยใชจายนอยท่ีสุด  
สวน นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2527, หนา 8)  ที่เสนอวา  การบริหาร  เปนกิจกรรมที่บุคคลต้ังแต
สองคนขึ้นไปรวมกันดําเนินงาน  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยใชกระบวนการ
อยางมีระเบียบตลอดจนการใชทรัพยากรและเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม  แต พนัส  หันนาคินทร  
(2513, หนา 10)  ใหความเห็นไปอีกแนวหนึ่งวา  กระบวนการบริหารมีส่ีข้ันตอน คือ  การวางแผน  
การจัดสายงาน  การดําเนินการ  และการประเมินผลงาน  สวน นิพนธ  กินาวงศ  (2523, หนา 3)  
อธิบายวา  การบริหาร  คือ  การรวมมือกันทํางานของบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไปโดยมีวัตถุประสงค
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ของการทํางานรวมกัน  ในการรวมมือกันทํางานน้ัน  จะตองมีบุคคลท่ีเปนหัวหนา  เรียกวา  ผูบริหาร  
และไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ  (2530, หนา 3)  ไดเนนวา  การบริหาร  คือ  หนาที่ของผูบริหาร  
ท่ีจะนําหนวยงานไปสูจุดมุงหมายท่ีหนวยงานวางไวเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน  
จากเอกสารการบริหารงาน  ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ท่ีใชอบรม
หัวหนาฝายท่ัวประเทศไดใหคําจํากัดความวา  การบริหาร  หมายถึง  ศิลปะในการทําใหส่ิงตาง ๆ 
ไดรับการกระทําจนเปนผลสําเร็จ  กลาวคือ  ผูบริหารไมใชเปนผูปฏิบัติ  แตเปนผูใชศิลปะ
ทําใหผูปฏิบัติทํางานจนสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีผูบริหารตัดสินใจเลือกแลว 
  จากความหมายของการบริหารท่ีกลาวมา  พอสรุปไดวา  การบริหาร  คือ  การใชศาสตร
และศิลป  ที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปทํางานรวมกันอยางมีกระบวนการเปนระเบียบ  โดยอาศัย
ทรัพยากรการบริหาร  คือ  คน  เงิน  วัสดุอุปกรณ  และวิธีการตาง ๆ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

2.5  การบริหารการศึกษา 
     
  การบริหารการศึกษาเปนการดําเนินงานทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา  ไดแก  โรงเรียน  
หลักสูตร  ครู  นักเรียน  ส่ือ  วัสดุอุปกรณ  อาคารสถานท่ี  ตลอดจนชุมชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยใหมีผลผลิต  คือ  นักเรียนท่ีมีคุณภาพ 
  การบริหารการศึกษามีความสําคัญมากเพราะการศึกษาของเยาวชนหรือคนในประเทศ

จะดีหรือเลว จะทําใหคนในประเทศแขงขันกับคนในประเทศอ่ืน ๆ ไดดีหรือไมขึ้นอยูกับ
การบริหารการศึกษา  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือขึ้นอยูกับผูบริหารการศึกษาของบานเมืองนั่นเอง  
หากประเทศใดไดนักบริหารการศึกษาท่ีมีความรูความสามารถอยางแทจริง  มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 
มีความเขาใจงานดานการศึกษา  และผลกระทบของการศึกษาตอความกาวหนาของประชาชนและ
ประเทศชาติแลว  ประเทศน้ันก็จะมีความรุงเรืองในทุก ๆ ทาง  ในทางตรงกันขาม  หากประเทศใด
ไมมีนักบริหารการศึกษาท่ีเกง  และทํางานโดยกําหนดเอาความกาวหนาและความรุงเรืองของประเทศชาติ
เปนธงชัยแลว  ก็ยากท่ีประเทศน้ันจะรุงเรืองได  เพื่อความเขาใจจึงขออธิบายความหมายของ
การบริหารการศึกษาดังนี้ 
 กูด (Good, 1959, p. 13)  ไดใหความหมายของการบริหารการศึกษาไววา  เปนการวินิจฉัยส่ังการ  
การควบคุมและการจัดการในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับงาน  หรือกิจการของสถานศึกษารวมท้ังการบริหารธุรกิจ
ของสถานศึกษา  โดยใหบรรลุจุดมุงหมายของการศึกษาท่ีวางไว ภาระหนาท่ีดังกลาวจะเกี่ยวของกับครู 
บุคลากรอื่น ๆ ของสถานศึกษา  หลักสูตร  วิธีสอน  วัสดุอุปกรณ  และการแนะแนว  สวนภิญโญ  สาธร  
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(2519, หนา 5)  กลาววา  การบริหารการศึกษา  คือ  กิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินการ
เพื่อพัฒนาเด็ก  เยาวชน  ประชาชนหรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดาน  เชน  ความสามารถ  เจตคติ 
พฤติกรรม  คานิยม  หรือคุณธรรมในดานสังคม  การเมือง  และเศรษฐกิจ  เพื่อใหบุคคลดังกลาว
เปนสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม  โดยกระบวนการตาง ๆ ท้ังที่เปนระเบียบแบบแผน 
และไมเปนระเบียบแบบแผน  ท้ังในและนอกโรงเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับ สมบูรณ  พรรณาภพ  (2521, 
หนา 9)  ไดใหความหมายไววา  การบริหารการศึกษา  คือ  การดําเนินการตาง ๆ ของกลุมบุคคลท่ีมี
สวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมใหมีความเจริญงอกงามในดานตาง ๆ 
อยางเต็มท่ี  เพื่อใหเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในทํานองเดียวกัน  เมธี  ปลันธนานนท  (2525, หนา 2)  
นิยามไววา  การบริหารการศึกษา  หมายถึงการใชท้ังศาสตร  และศิลป  ในการดําเนินงานรวมกับผูอ่ืน  
ในดานการเรียนการสอน  เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายที่วางไว 
สวน จรัส  โพธ์ิศิริ  (2526, หนา 8)  สรุปไววา  การบริหารการศึกษา  คือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคลากร
รวมมือกันจัดการหรือดําเนินการ  เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในดานความสามารถ  ทัศนะคติ  
พฤติกรรมและคานิยมเพื่อใหเปนคนท่ีมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับ นพพงษ  บุญจิตราดุลย (2527, 
หนา 3)  กลาววา  การบริหารการศึกษาคือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคลหลายคนรวมกันดําเนินการ
เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดาน  เชน  บุคลิกภาพ  ความรูความสามารถ  และคุณธรรม
โดยอาศัยกระบวนการและเทคนิค เพ่ือใหบุคลากรพัฒนาไปตรงตามเปาหมายของสังคมท่ีตนดํารงอยู 
ในขณะที่ ไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ  (2529, หนา 8)  ไดใหความหมายไววา  การบริหารการศึกษา  
หมายถึง  กิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคลหลายฝายรวมกันดําเนินการ  เพ่ือพัฒนาบุคคลใหเปนสมาชิกท่ีดี
ของสังคม  ท้ังในดานบุคลิกภาพ ความรูความสามารถ  พฤติกรรม  ทัศนคติ  คุณธรรมและคานิยม  
พรอมท่ีจะสนองการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมและวัฒนธรรม 
 จากความหมายของการบริหารการศึกษา  พอสรุปไดวาการบริหารการศึกษาหมายถึง
การท่ีบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปรวมมือดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาโดยใช  คน  เงิน  วัสดุอุปกรณ  
และการจัดการ  โดยเนนพัฒนาคุณภาพนักเรียนในดานความรูความสามารถ  บุคลิกภาพ  พฤติกรรม
ทัศนคติ  คานิยม  และคุณธรรม  ใหเปนไปตามท่ีสังคมตองการ 
 

2.6  แนวคิดและหลักการของการวิจัยในชั้นเรียน 
 
  กอนท่ีจะทราบความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน  ขอทําความเขาใจกับภาษาอังกฤษท่ีใช
กับการวิจัยในชั้นเรียน  เพราะไมแนใจวาท่ีถูกตองควรใชภาษาอังกฤษคําไหนกันแน สุวิมล  วองวาณิช 
(2543, หนา 86)  ไดอธิบายวา  การวิจัยในช้ันเรียนสามารถใชกับภาษาอังกฤษไดหลายคําดังนี้ 
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                        1)  การวิจัยปฏิบัติการ  (action  research)  ซ่ึงเขียนเปนกวาง ๆ ในบางคร้ังถาตองการ
ระบุใหเจาะจงลงไปวาเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
                        2)  การวิจัยในช้ันเรียน  (classroom  research)  เปนการเนนสถานท่ีท่ีทําวิจัยวาเกิดข้ึน
ในหองเรียนเปนการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
                        3)  การวิจัยของครู  (teacher  research)  ตองการเนนวาผูทําวิจัยคือครู  ซ่ึงไมบอกวา
ทําวิจัยท่ีไหนแตช้ีเปนนัย ๆ วาทําวิจัยในช้ันเรียน 
                        4)  การแสวงหาความรูโดยตัวครูเองเปนผูสะทอนผล  (self-reflective  enquiry)  
การสะทอนผลเปนข้ันตอนสําคัญช้ันตอนหน่ึงของการวิจัยในช้ันเรียน 
                        5)  การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน  (classroom  action  research-car)  ระบุชัดเจนวา
เปนการวิจัยปฏิบัติการและทําในช้ันเรียน 
                  2.6.1  ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 
                 การวิจัยในช้ันเรียน  (teacher  classroom  research)  เปนหนาท่ีสําคัญของครูท่ีตองจัดทํา
ควบคูกับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ  ท่ีครูตองใชการบูรณาการความรูท้ังทฤษฎี
และการปฏิบัติ  ในการคิดคนวิธีสอน  ส่ือ  หรือนวัตกรรมตาง ๆ ผสานกับแนวคิดพื้นฐานของการวิจัย
เพื่อการวางแผนและพัฒนาผูเรียน  การวิจัยในช้ันเรียน  เปนทักษะท่ีครูตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญ 
ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญของความเปนมืออาชีพ  ในยุคของการปฏิรูปการเรียนรูตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (5)  ท่ีกําหนดใหครูใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
เรียนรู 

                 การวิจัยในชั้นเรียนมีนักวิชาการใชความหมายไวตาง ๆ กัน  ดังนี้  ชาตรี  สําราญ  (2544, 
หนา 2)  การวิจัยในช้ันเรียน  คือ  การทดลองยุทธวิธีใหม ๆ ในการแกปญหาของครู ซ่ึงคิดคนข้ึนมา
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามปกติ  แตหวังใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู ท้ังครูและเด็กมากท่ีสุด    
อุทุมพร  จามรมาน  (2537, หนา 16)  ไดใหความหมายวา  การวิจัยในชั้นเรียนหมายถึง  การวิจัย
ท่ีทําโดยครู  ของครู  เพื่อครู  และสําหรับครู  วิชัย  วงศใหญ  (2537, หนา 1)  ใหคําจํากัดความวา  
หมายถึง  การแสวงหาวิธีการแกปญหาการศึกษาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติจริง  สามารถดําเนินการวิจัยได
ท้ังในระดับหองเรียนและระดับโรงเรียน  ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ  (2541, หนา 98)  กลาววา  
การวิจัยในช้ันเรียนเกิดจากความตองการท่ีจะพัฒนา  ปรับปรุง  เปล่ียนแปลงกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหเกิดผลกับผูเรียนในทางท่ีดีข้ึน  เหมาะสมและมีคุณคามากข้ึน  สุวิมล  วองวาณิช  (2543, หนา 88)  
ใหความหมายวา  การวิจัยในช้ันเรียนคือการวิจัยท่ีทําโดยครูผูสอนในหองเรียนเพื่อแกปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในหองเรียนและนําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับผูเรียน  ประกอบ มณีโรจน  (2544, หนา 4)  การวิจัยในชั้นเรียน  คือ  กระบวนการแสวงหาความรู
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ความจริง  ดวยวิธีการท่ีเช่ือถือได  ในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน  เพื่อนําไปสูการแกปญหา
และพัฒนาความสามารถของผูเรียนอยางเปนระบบ 
                  กรมสามัญศึกษา  (2540, หนา 2)  อธิบายวา  การวิจัยในช้ันเรียน  คือการวิจัยโดยครูผูสอน
ในหองเรียนเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาท่ีครูรับผิดชอบ  เร่ิมจากการวิเคราะห
ปญหาเชิงระบบ  และเสร็จส้ินการคิดคนนวัตกรรมท่ีแกปญหาได  สําหรับ  บัญชา  ช่ืนชม  (2541, 
หนา 33)  ไดใหความหมายวาการวิจัยหมายถึง กระบวนการสืบสวนและคนหาความจริงโดยมีข้ันตอน
และระบบท่ีสามารถตรวจสอบได  สวน  ขจิต  ฝอยทอง  (2543, หนา 36)  ไดใหความหมายวา  
การวิจัยในชั้นเรียน  หมายถึง  การวิจัยที่ครูผูสอนในวิชานั้น ๆ ทําขึ้นเพื่อแกไขปญหาในชั้นเรียน
ของตน  มีการวางแผนอยางเปนระบบและนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได
อยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับ  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2541ข, 
หนา 95)  ไดใหความหมายของการวิจัยในช้ันเรียนวา  หมายถึงการแสวงหาความรูเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียนในดานตาง ๆ อยางเปนระบบ  เพ่ือใหเขาใจสภาพปญหา 
และวิธีการท่ีเหมาะสมในการแกปญหา 
           จากการศึกษาความหมายของการวิจัยในช้ันเรียนพอสรุปไดวา  การวิจัยในชั้นเรียน  หมายถึง  
การแสวงหาความรูและวิธีการใหม ๆ เพื่อนํามาใชในการแกปญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
หรือเปนความตองการที่จะเปล่ียนแปลง  พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน  ซ่ึงความรูใหม ๆ 
ในท่ีนี้เรียกวา  นวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับผูเรียน                    
                  2.6.2  ประเภทของการวิจัยในชั้นเรียน 

   อนงคพร  สถิตยภาคีกุล  (2544, หนา 63-64)  ไดเสนอรูปแบบของการวิจัยในช้ันเรียนไว 
5  รูปแบบ  ดังนี้   

      1)  การวิจัยสํารวจ  เปนการศึกษาลักษณะความเปนจริงในเร่ืองตาง ๆ เพื่อรวบรวม
ขอมูลและรายงานลักษณะท่ีมีอยูในสถานการณนั้น ๆ เชน  สํารวจปญหาการเรียนการสอน 
                      2)  การวิจัยหาความสัมพันธ  เปนการศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ 
ตั้งแตสองตัวข้ึนไปวามีความสัมพันธหรือไม  มีอิทธิพลตอกันหรือไม  เชน  ศึกษาวิธีสอนของครู
กับผลการเรียนของนักเรียน 
                   3)  การวิจัยเปรียบเทียบ  เปนการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระหวางตัวแปรตั้งแต
สองตัวข้ึนไปวามีความแตกตางกันหรือไม 
                       4)  การวิจัยทดลองมี  2  ประเภท  คือ  การทดลองในสนามกับการทดลอง
ในสภาพธรรมชาติเชน  ทดลองกับนักเรียนขณะท่ีนักเรียนอยูในหองปกติ  และการทดลองในหองปฏิบัตกิาร
ซ่ึงสามารถจัดและควบคุมตัวแปรตาง ๆ ไดตามตองการ 
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             การวิจัยทดลองและพัฒนาเปนการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลงานที่ตองพัฒนา

นําผลงานท่ีสรางข้ึน  ไปทดลองภาคสนาม  ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับท่ีนําไปใชจริง  มีการแกไขขอบกพรอง
ท่ีพบในการทดลองภาคสนาม  จนกระทั่งผลงานที่สรางขึ้นบรรลุจุดประสงค  ซึ่งสอดคลองกับ  
พยุงศักดิ์  จันทรสุรินทร  (2541, หนา 4-5)  ท่ีกลาวถึงประเภทของการวิจัยในช้ันเรียนโดยจําแนกออกเปน  
5  ประเภท  ดังนี้ 
                     1)  การวิจัยสํารวจ  เปนการศึกษาลักษณะความเปนจริงตามสภาพในเรื่องตาง ๆ 
เพื่อมุงรวบรวมขอมูลและรายงานลักษณะตาง ๆ ที่มีอยูในสถานการณนั้น ๆ เชน  สํารวจทัศนคติ
ของนักเรียน  สํารวจอาชีพผูปกครอง  สํารวจชุมชน  สํารวจปญหาการเรียนการสอน 
                         2)  การวิจัยหาความสัมพันธ  เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ 
ตั้งแตสองตัวข้ึนไปวาสัมพันธกันหรือไม  เชน  ศึกษาวิธีสอนของครูกับผลการเรียนของนักเรียน 
                         3)  การวิจัยเปรียบเทียบ  เปนการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระหวางตัวแปรตั้งแต
สองตัวข้ึนไปวามีความแตกตางกันหรือไม  เชน  ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียน
กับหลังเรียนมีคะแนนแตกตางกันหรือไม  เปนตน 
                         4)  การวิจัยทดลอง  ผูวิจัยสามารถกําหนดคาตาง ๆ ของตัวแปรอิสระไดตามตองการ
แลวศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตาม  เปนการกระทําในหองปฏิบัติการ  ซึ่งสามารถจะจัดและ
ควบคุมตัวแปรตาง ๆ ไดตามความตองการ  ตัวแปรท่ีผูวิจัยเปนผูเปล่ียนคา  เรียกวา  ตัวแปรอิสระ 
สวนตัวแปรท่ีเปนผลตามมา  เรียกวา  ตัวแปรตาม  เพราะมีคาเปล่ียนแปลงไปตามคาของตัวแปรอิสระ                         
 5)  การวิจัยทดลองและพัฒนา  เปนการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลงาน
ท่ีตองพัฒนานําผลงานท่ีสรางข้ึนไปทดสอบ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับท่ีนําไปใชจริง  จนกระท่ังผลงาน
ท่ีสรางขึ้นบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
              จากการศึกษาประเภทขอการวิจัยในช้ันเรียน  พอจะสรุปไดวา  การวิจัยในชั้นเรียน  มีลักษณะ
และประเภทของการวิจัยท่ีแตกตางกันออกไป  ท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับผลที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยนั้น ๆ 
                 2.6.3  ประโยชนของการวิจัยในชั้นเรียน 
 ประโยชนของการวิจัยในช้ันเรียน  ชัยพจน  รักงาม  (2535, หนา 69-70)  ไดกลาวถึง
ประโยชนของการวิจยัในช้ันเรียนวามีประโยชนตอบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้   
  1)  ประโยชนตอนักเรียน  นักเรียนในช้ันมีความรูความสามารถพ้ืนฐานแตกตางกัน
บางคนเรียนรูไดเร็ว  แตนักเรียนท่ีเรียนชาและครูยังใชรูปแบบการสอนแบบเดียว  นักเรียนกลุมนี้
จะเรียนไมทัน  อาจสรางปญหากับโรงเรียนและสังคมสวนรวมได  การที่ครูไมวางเฉยแตไดใช
ความพยายามวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาอยางมีหลักการ  นักเรียนเกิดการเรียนรูจนในที่สุด  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับท่ีนาพอใจ  และไมมีปญหาการเรียนอีกตอไป     
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   2)  ประโยชนตอครู  ครูมีการวางแผนอยางเปนระบบ  เชนวางแผนการสอน   
เลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสม  ประเมินผลการทํางานเปนระยะโดยมีเปาหมายชัดเจน  โดยการทําวิจัย
ในช้ันเรียนชวยใหครูไดเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เพ่ือหาทางแกไขไดอยางเหมาะสม  บางคร้ัง 
นวัตกรรมช้ินแรกอาจมีขอบกพรอง  แตเม่ือไดมีการปรับปรุงอยูเสมอก็สามารถพัฒนาเปนผลงาน
ท่ีมีประโยชนเปนท่ียอมรับได       
   3)  ประโยชนตอโรงเรียน  ความสัมพันธระหวางกลุมครูมีมากข้ึน  ท้ังความสัมพันธ
ระหวางบุคคลภายในหมวดวิชา  และระหวางหมวดวิชา ตั้งแตการรวมกันคิดแกปญหา  การวิเคราะห
หาสาเหตุ  การเขียนรายงาน  เพราะครูแตละคนมีความถนัดตางกัน  ถาไดระดมสรรพกําลังจากความถนัด
ของแตละคนแลว  ก็จะทําใหงานวิจัยมีคุณภาพมากข้ึน 
   4)  ประโยชนตอการศึกษา  ผลงานวิจัยในช้ันเรียนสามารถสงไปยังสํานักงาน ก.ค. 
เพื่อขอเล่ือนระดับหรือเล่ือนตําแหนงทางวิชาการ  นอกจากจะไดรับการเผยแพรโดยทั่วไปแลว  
จะเปนการกระตุนใหมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการอยางไมหยุดยั้งซ่ึงสอดคลองกับ อนงคพร  
สถิตยภาคีกุล  (2544, หนา 65)  ท่ีบอกวา  ครูผูสอนจะไดประโยชนจากการทําวิจัยในช้ันเรียน  
โดยนําผลท่ีไดรับไปใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือแกปญหาการเรียนการสอน  เพื่อปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้จะเปนประโยชนในการที่จะนําผลงาน
การวิจัยในช้ันเรียนเสนอขอเล่ือนระดับหรือเล่ือนตําแหนงทางวิชาการไดอีกดวย  
             สวนสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2541ข, หนา 95)  กลาวถึงประโยชน
ของการวิจัยในช้ันเรียนวามีประโยชนหลายประการดังนี้   
  1)  ชวยแกไขปญหาของผูเรียน 
  2)  ไดองคความรูใหมท่ีเหมาะสม 
  3)  เปนการฝกกระบวนการทํางานอยางมีระบบ    
  4)  เปนกระบวนการเรียนรูอยางมีระบบของครูผูสอน     
             จากการศึกษาถึงประโยชนของการทําวิจัยในชั้นเรียน  สามารถสรุปอยางกวาง ๆ ไดวา  
การวิจัยในช้ันเรียน  มีประโยชนมากสําหรับการเรียน  และการพัฒนางานการเรียนการสอนของครู 
เพราะทําใหไดองคความรูท่ีถูกตอง  เหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนรูในหองเรียน 
                 2.6.4  ขั้นตอนของการทําวิจัยในชัน้เรียน 
               กรมวิชาการ  (2535, หนา 1-2)  ไดจําแนกข้ันตอนของการทําวิจัยในช้ันเรียนไวดังนี ้
                            1)  การวิเคราะหปญหา 
                            2)  การสํารวจความบกพรอง 
                            3)  การออกแบบนวัตกรรม  และการสรางนวัตกรรม 
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                          4)  การออกแบบการทดลองเคร่ืองมือการวิจัย  สถิติพืน้ฐานและการนําเสนอ 
                          5)  การวางแผนโครงการและการรายงาน 
                สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2536, หนา 193-195)  ไดจําแนกข้ันตอน
การทําวิจยัในชั้นเรียนไวดังนี้ 
             1)  การกําหนดปญหา 
             2)  การวิเคราะหปญหา 
                        3)  การกําหนดแนวทางแกปญหา 
               4)  การดําเนินการพัฒนานวตักรรม 
                   5)  การทดลองใชนวัตกรรม 
                       6)  การปรับปรุงแกไขนวัตกรรม 
                    7)  การนําผลการวิจัยไปใช 
               บัญชา  อ๋ึงสกุล  (2539, หนา 64)  ไดเสนอช้ันตอนสําคัญของการทําวิจัยในช้ันเรียนไวดังนี ้
                       1)  การศึกษาสภาพปญหา 
             2)  การออกแบบนวัตกรรม 
               3)  การสรางและพัฒนานวัตกรรม 
                4)  การทดลอง 
                          5)  การประเมินผล 
           เม่ือพิจารณาข้ันตอนของการทําวิจัยในช้ันเรียนแลว  จะเห็นไดวามีลักษณะคลายคลึงกัน
เปนสวนใหญ  โดยมีข้ันตอนการทําวิจัยอยางเปนระบบ  เพื่อมุงพัฒนาหรือแกปญหาการเรยีนการสอน
ของครูผูสอน  ดังนั้นตราบใดก็ตามท่ีกระบวนการเรียนการสอนยังมีอยู  การทําวิจัยในชั้นเรียน
จึงเร่ิมมาจากการคิดแกปญหาการเรียนการสอนของครู  แลวเตรียมการไปสูการปฏิบัติและสรุปผล
รายงานการวิจัยตามลําดับ  อยางไรก็ตามการทําวิจัยในช้ันเรียนจะสําเร็จได  ยอมตองอาศัยประสิทธิภาพ
ในการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  ผูบริหารทุกคนจะตองมีวิสัยทัศน  สามารถถายทอดวิสัยทัศน
สูทีมงานดวยการรวมคิดรวมทํา  และภาคภูมิใจในความสําเร็จ  อีกท้ังเปดใจกวาง  รับรูในความจริง
และเขาใจตนเองของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึงจะชวยใหการทําวิจัยในช้ันเรียนประสบผลสําเร็จไดในท่ีสุด 
                2.6.5  การสงเสริมการทําวิจัยในชัน้เรียน 
        การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน  เปนการสงเสริมใหครูมีความรูในการวิเคราะหวิจัย
สามารถนําความรูและผลการวิเคราะหวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย

ในช้ันเรียน  สวนผูบริหารสถานศึกษา  ควรมีบทบาทเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการตาง ๆ รวมท้ัง
จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน  ใหเอ้ือตอการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 หมวด 4  มาตรา 30  ไดกําหนดให
สถานศึกษาสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ

การศึกษา  จึงถือเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองใหความสําคัญในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหครูทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (มนัส  ไชยศักดิ์, 2544, หนา 53)  สวน วัลลภ  
กันทรัพย  (2541, หนา 55)  ไดกลาววา  การสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารทําไดดังนี้      
    1)  สงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาทําวิจัยเพื่อพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบ  และ
นําผลการวิจัยไปใชจริง เพื่อใหการสงเสริมประสบความสําเร็จ  ผูบริหารควรกระตุน  ช้ีนํา  หาทาง
เพิ่มเติมความรู  ความสามารถดานการวิจัยใหดวยวิธีการตาง ๆ ติดตาม  แสดงความสนใจ  ตลอดจน
รับทราบผลการวิจัยของครู  นอกจากนี้ตัวผูบริหารเองควรฝกเปนคนที่ตัดสินใจโดยใชขอมูลหรือ
หลักฐานท่ีชัดเจน   
  2)  ลงมือทําวิจัยหรือริเริ่มใหมีการทําวิจัย  ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนางานหรือ
สถานศึกษาในการทําวิจัยนั้น  ผูบริหารสถานศึกษาอาจลงมือทําเองในฐานะผูวิจัย  หรือแตงตั้ง
คณะทํางานขึ้นโดยผูบริหาสถานศึกษาเปนผูรวมคิดและตัดสินใจ  คณะทํางานเปนผูลงมือทํา 
แตผูบริหารสถานศึกษาตองรับรูผลการวิจัยและนําผลการวิจัยนั้นไปใช  ท้ังโดยตรงหรือสงตอให
ผูรวมงานใช  รวมท้ังผูบริหารสถานศึกษาควรวางแผนและดําเนินการพัฒนาสถานศึกษา 
  รุง  เจนจิต  และกนก  จันทรขจร  (2534, หนา 24)  ใหความเห็นวา  แนวทางการสงเสริม
การทําวิจัยในช้ันเรียนใหมีคุณภาพ  ควรมีการจัดอบรมใหครูรูเทคนิคกระบวนการวิจัย  การเผยแพร
ขอมูลขาวสารการวิจัยไปสูโรงเรียนและสนับสนุนใหครูทําการวิจัย  เพื่อพัฒนางานในหนาท่ี  
สวน วิชัย  ตันศิริ  (2534, หนา 21)  ไดกลาววา  งานวิจัยจะพัฒนาไดหรือไมนั้นข้ึนอยูกับระบบการวิจัย
ท้ังนี้เพราะงานวิจัยถือวาเปนองคประกอบของการทํางานในทุกหนวยงาน 
 สรุปไดวา  แนวการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน  เปนเทคนิคและวิธีการของการให
ความชวยเหลือหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

ในช้ันเรียน  ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลและหนวยงาน  รวมทั้งการสนับสนุนใหมีปจจัย
ท่ีเอ้ืออํานวยตอการทําวิจัยในช้ันเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2.7  บทบาทผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู      
                
      บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนเปนพฤติกรรม

การปฏิบัติงานตามหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียน  
ซ่ึงมีหาองคประกอบ  ดังนี้ 
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                 2.7.1  ดานการใหความสําคัญกับการวิจัยในชั้นเรียน 
  การวิจัยในช้ันเรียนถือวาเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
การนําการวิจัยเขาไปใชในการเรียนการสอน  จะทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จตามเปาหมายของ
โรงเรียนไดนั้น  ครูผูสอนตองสามารถทําการวิจัยได  และสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ไดทันเวลาและถูกตองกับสภาพปญหาความเปนจริง  การนําผลการวิจัยไปใชปฏิบัติใหมีผลตอ
การพัฒนาการศึกษาของชาติไดนั้น  จําเปนที่ทุกหนวยงานไดมีการสงเสริม  สนับสนุนและ
ใหความสําคัญกับการทําวิจัยในชั้นเรียนจนกระทั่งเกิดเปนแนวปฏิบัติที่นําสูการพัฒนาการศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น  บัญชา  อ๋ึงสกุล  (2541, หนา 59-60)  ไดกลาวไวเปนขอ ๆ ดังนี้ 
                    1)  ทุก ๆ  หนวยงานทางการศึกษาจะตองมีนโยบายและเปาหมายท่ีชัดเจนตอการกําหนด
บทบาทและหนาท่ีในการนําเทคนิคการวิจัยนําหนากระบวนการการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาครู

ใหเปนครูมืออาชีพอยางแทจริง 
 2)  หนวยงานตนสังกัดท่ีมีโรงเรียนอยูในความควบคุม  จะตองกําหนดเปนนโยบายหลัก
ท่ีชัดเจนวาการสนับสนุนและสงเสริมใหครูพัฒนาการเรียนการสอนบนพื้นฐานของการวิจัยเปนหนาท่ี

ของผูบริหาร  จะตองปฏิบัติหนาท่ีจะละเลยไมได 
3)  ผูบริหารในหนวยงานทางการศึกษาจะตองเปนผูทําหนาที่สงเสริมใหครู

เกิดความตองการในการสรางสรรคผลงาน  ท้ังเพื่อประโยชนตอการเรียนการสอน  และการเล่ือนตําแหนง
หนาท่ีการงาน 

4)  เนนใหทุกหนวยงานทางการศึกษาต้ังแตระดับผูบริหารถึงระดับผูปฏิบัติตระหนักถึง
ความสําคัญของการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน  ทุกสถาบันการศึกษาควรจัดใหมีการอบรม  ประชุม 
สัมมนา  ใหความรูและแนวทางการปฏิบัติงานวิจัยใหกับครูผูสอนอยางตอเนื่อง 
                       5)  การใหความสําคัญตอครูในสถานศึกษาท่ีไดผลิตผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนา  
การเรียนการสอน  โดยการเผยแพรเกียรติคุณของครูผูทําวิจัย  การคัดเลือกผลงานการวิจัยที่ดีเดน
ท้ังในระดับจังหวัด  เขตการศึกษา  และระดับประเทศ 
                         6)  จัดใหมีชมรมครูผูทําวิจัยและนักวิจัยในแตละจังหวัด  เพื่อทําหนาท่ีประสานงาน
การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
                           7)  จัดทําเอกสารเปาหมายของการดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการทําวิจัย  ช้ีแจงให
ผูที่อยูในเครือขายการวิจัยทุกระดับทราบ  เพื่อสรางความมั่นใจในการทํางานวิจัย  สรางระบบ
การประสานงานเครือขายการทําวิจัยที่ชัดเจน  โดยพิจารณาถึงปญหาอุปสรรคและความตองการ
ท้ังในระดับปฏิบัติ  และระดับบริหารในแตละหนวยงานทางการศึกษา  ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
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                 นภาพร  สิงหทัต  (2531, หนา 36; อางถึงใน นิรุธ  ธรรมสุนทร, 2547, หนา 55)  ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการพัฒนาสมรรถภาพดานการวิจัยใหแกครูและบุคลากรประจําการทางการศึกษา

ในฐานะนักวิจัยประจําโรงเรียนวา  สมรรถภาพพ้ืนฐานทางการวิจัยท่ีจําเปนสําหรับครูและบุคลากร
ประจําการ  จะชวยใหมีความรูและทัศนคติท่ีดีตอการวิจัย  จะเปนการเอ้ืออํานวยใหความรวมมือ
ในการวิจัย  และพัฒนาหลักสูตรของหนวยงานตาง ๆ และนําความรู ทางดานการวิจัยไปใช
ในการวิเคราะหปญหา  เทคนิควิธีสอน  ตลอดจนส่ือการเรียนการสอน  อันเปนแนวทางท่ีชวยสงเสริม 
คุณภาพการศึกษาใหดีข้ึน วัลลภ  กันทรัพย  (2534, หนา 118)  กลาวสรุปไววาในการนําวิจัยเขาสูโรงเรียน  
ผูบริหารจะตองมองโรงเรียนในรูปของระบบ  คือมองใหเห็นความสัมพันธ  ภารกิจขององคประกอบตาง ๆ  
ในระบบโรงเรียน  ทั้งในดานปจจัย  กระบวนการ  และผลผลิตใหชัดเจน  เพราะปญหาที่เกิดขึ้น
ในระบบโรงเรียนอาจจะเกิดปญหาท่ีระดับปจจัยหรือระดับกระบวนการหรือระดับผลผลิต  การวิจัย
จึงเขามามีสวนชวยในการหาคําตอบวา  ไดเกิดปญหาหรือขอบกพรองอะไรบางในระบบโรงเรียนนั้น ๆ 
               สุภางค  จันทวานิช  (2528, หนา 44; อางถึงใน นิรุธ  ธรรมสุนทร, 2547, หนา 54)  กลาววา 
โครงสรางของหนวยงานและระบบการบริหาร  เปนปจจัยท่ีกอใหเกิดบรรยากาศท่ีเกื้อกูล  ตอการวิจัย
ทางการศึกษา  องคประกอบดานโครงสรางของหนวยงานไดแกการจัดใหมีศูนยขอมูลพื้นฐานท่ีดี
และพรอมท่ีจะหยิบขอมูลมาใชได  มีเอกสาร  และวรรณคดีท่ีเกี่ยวของ  เพียงพอสําหรับการทําวิจัย 
แตละเร่ือง  มีครูนักวิจัยที่ไดรับการฝกอบรมมาแลวมีอุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวก

ในการดําเนินการวิจัย  และมีทุนสําหรับการวิจัย  สวนประกอบของระบบบริหารไดแก  การจัดหา
และกระจายบุคลากรตลอดจนทรัพยากรตางๆ สําหรับการวิจัยอยางเหมาะสม  มีการแบงงานและ 
ความรับผิดชอบอยางเหมาะสม  มีผูนําท่ีประสิทธิภาพสูงและมีชองทางหรือเครือขายสําหรับการเผยแพร
และการติดตอในการทําวิจัย  
               สรุปไดวา  การใหความสําคัญกับการวิจัยในช้ันเรียนเปนบทบาทของผูบริหารท่ีมองเห็น
คุณประโยชนของงานวิจัยท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน  ซ่ึงผูบริหารจะตองใชเทคนิควิธีกระตุน  สนับสนุน 
สงเสริมใหครูไดเห็นความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียนอัน  กอใหเกิดการพัฒนา  การแสวงหา
ความรูใหม  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  และเกิดประโยชนตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอยางแทจริง 
             2.7.2  ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียน                      
               เฮอรซเบอรก  มูสเนอร  และสไนเดอรแมน  (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959, 
pp. 113-115; อางถึงใน สมยศ  นาวีการ, 2521, หนา 95-110)  ไดกลาววา  ความสําเร็จในการทํางาน
ของบุคคลเกิดจากการทํางานท่ีสามารถแกปญหาตาง ๆ คร้ันผลงานสําเร็จเขาก็พอใจ 
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  ฟลิปโป  (Flippo, 1978, p. 121)  มีความเห็นวา  ความสําเร็จของงานหมายถึง  การปฏิบัติงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงค  ซ่ึงความสําเร็จนี้ยอมเกี่ยวพันกับปจจัยสําคัญสามประการคือ  พันธะผูกพัน  
(obligation)  หนาท่ีการงาน  (function)  และวัตถุประสงค  (objectives)  นอกจากนั้นยังพบวา  ผูท่ีมี
ความตองการผลสัมฤทธ์ิสูง  ไดแก  คนท่ีไดใชความลําบากพอสมควร  ชอบทํางานที่มีปญหาและ
ชอบการเปลี่ยนแปลง  สําหรับ ธงชัย  สันติวงษ  (2533, หนา 32)  กลาววา  คนที่มีความตองการ
ประสบผลสําเร็จโดยมากมักจะตั้งเปาหมายของงานไวสูง  คนเหลานี้ตองการที่จะทํางานใหไดผลดี
ดวยตนเอง  สนใจความสําเร็จของงานมากกวาที่จะคํานึงถึงรางวัล  หรือผลประโยชนที่ไดจาก
การทํางานนั้น  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2533, หนา 66)  ไดสรุปเกี่ยวกับความสําเร็จ
ของงานวา  เม่ือลักษณะงานและดานความรับผิดชอบทํางานสมบูรณเต็มท่ีแลว  ความสําเร็จของงาน
ก็จะมีผลสมบูรณดวย สเตาท  และเซเลส  (Strauss & Sayles, 1960, p. 11; อางถึงใน โสภณ  ณ  พัทลุง, 
2537, หนา 45)  กลาวถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานไววา  ผูปฏิบัติงานแมจะเปนงานที่ไดรับ
เงินเดือนสูงสุดอาจไมพอใจในงาน  เม่ือเขารูสึกวาไมประสบผลสําเร็จ  ความตองการท่ีรุนแรงคือ
ความรูสึกสัมฤทธ์ิผล  เพราะเขารูสึกวาเขาไดทําอะไรสําเร็จ  และงานของเขามีความสําคัญตอบุคคลอ่ืน  
สวน  แมคเคลแลนด  (McClelland, 1961, p. 25)  นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด  ไดทําการวจิยั
เกี่ยวกับสิ่งจูงใจที่สําคัญที่สุดของมนุษย  พบวา  สิ่งจูงใจสําคัญที่สุดคือความตองการสัมฤทธิ์ผล  
และยังพบวา  ผูท่ีมีความตองการสัมฤทธ์ิผลสูง  ไดแก  คนที่ไดใชความลําบากพอสมควร  และ
ชอบมีการเปล่ียนแปลง 
                 พัทยา  สายหู  และคนอ่ืนๆ (2526, หนา 54; อางถึงใน นิรุธ  ธรรมสุนทร, 2547, หนา 54)
ใหความเห็นวา  ในการบริหารที่นําไปสูความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน  ยอมอยูท่ีความตองการ
ของผูบริหารที่จะเปนผูกําหนดนโยบายหรือคําส่ังท่ีชัดเจน  มีการจัดกําลังบุคลากร  งบประมาณและ
วัสดุสงเสริมการวิจัยท่ีเหมาะสม  ซ่ึงเอกชัย  กี่สุขพันธ  (2530, หนา 56)  ใหความเห็นวา  การที่ผูบริหาร
จะบริหารใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ  ผูบริหารตองคํานึงถึงหลักในการจูงใจ
โดยพิจารณาวา  ไดสรางใหลูกนอง  หรือผูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึกวา  งานท่ีปฏิบัติอยูนั้นนาสนใจ  
ทาทายความสามารถและอยากทํางานเพิ่มขึ้นหรือยัง  ผูใตบังคับบัญชาทราบหรือไมวา  ผูบริหาร
คาดหวังอะไรจากเขาในการปฏิบัติงาน  และเขาตองการทําอยางไร  เพื่อใหถึงมาตรฐานขององคการ
ท่ีกําหนดไว     
               โกวิท  ประวาลพฤกษ  (2531, หนา 31; อางถึงใน นิรุธ  ธรรมสุนทร, 2547, หนา 51)  
ไดกลาววาผูบริหารตองมีภาพความสําเร็จของงานตลอดแนวและมีการสนองความตองการที่หลากหลาย

ของบุคลากรในองคการ  โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติที่สําคัญคือ  ประการแรกจัดใหมีการประชุม
สังเคราะหนโยบายรวมกันระหวางผูปฏิบัติ  ประการที่สองรวมกันตรวจความสอดคลองและ
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ความสมบูรณของสภาพความสําเร็จในทุก ๆ ระดับของงาน  ตั้งแตปจจัยการดําเนินงานผลผลิตไปจนถึง
ผลกระทบ  ประการท่ีสามรวมกันประเมินจุดเดนและจุดดอยของโรงเรียน  ประการท่ีส่ีมีการตกลงกันวา 
จะพัฒนางานของแตละบุคคลถือวาเปนสัญญาสุภาพบุรุษทุกคนตองรักษาคําม่ันสัญญาและกลุมตองชวยกัน

ติดตามตรวจสอบชวยเหลือใหแตละบุคคลหรือแตละโรงเรียนบรรลุเปาหมายตามเกณฑท่ีใหสัญญาไว

ตามกําหนดเวลา   และประการที่ห า  ผูบริหารสนับสนุนใหครูได ปฏิบัติตามแนวดังกลาว  
โดยการเยี่ยมเยียนไตถามและใหกําลังใจ  ตลอดจนเสนอนวัตกรรมใหม ๆ ใหผูปฏิบัติเปนระยะ      
   โกวิท  ประวาลพฤกษ (2531, หนา 31, อางถึงใน นิรุธ  ธรรมสุนทร, 2547, หนา 51)  ยังไดอธิบาย
ใหเห็นถึงลักษณะท่ีสําคัญ  ของการบริหารองคกรใหประสบผลสําเร็จวา  จะตองมีองคประกอบท่ีสําคัญ
ดังนี้  ประการแรกความโนมเอียงตอการลงมือปฏิบัติ  ประการท่ีสอง  ความใกลชิดกับผูรับบริการ
องคกรท่ีดีตองคํานึงถึงคุณคาและคุณประโยชนขององคกร  แสวงหาผูรับบริการ  ความตองการของ
ผูรับบริการควรนํามาใชเปนขอมูลสําหรับการออกแบบปรับปรุงคนหา  บริการและผลผลิตท่ีจะเปน 
ผลงานหลักขององคกร  ประการท่ีสาม การพึ่งตนเองและประกอบการเอง  ประการท่ีส่ี  การผลิตผลงาน
โดยผานการปฏิบัติอยางเหมาะสมตอพนักงานทุก ๆ ระดับเปนส่ิงจําเปน  การสรางขวัญและกําลังใจ
และการเคารพในบุคคลเปนพื้นฐานชักนําใหทุก ๆ คนเสียสละใหองคกรทําประโยชนใหแกองคกร     
ประการที่หาการสรางคานิยมองคกรจะตองแสดงใหเห็นถึงคานิยมขององคกรในทางปฏิบัติอยางชัดเจน

และคานิยมรวมกันนี้มีความสําคัญมากกวาเทคโนโลยีและทรัพยากรตาง ๆ มาก  การประเมินก็จําตอง 
แสดงใหเห็นถึงการตรวจสอบคานิยมเหลานี้อยูตลอดเวลา  ประการท่ีหก  การสรางจากพ้ืนฐานเดิม  
การพัฒนาองคกรตองเร่ิมจากส่ิงท่ีองคกรชํานาญอยูแลวโดยสรางจากลักษณะประสบการณ  ความสําเร็จ
และความสามารถสูงของบุคลากร  ประการท่ีเจ็ดการใชรูปแบบงาย ๆ องคกรตองใชรูปแบบงาย ๆ
ท่ีจะทํางานไดคลองตัว  ใชการบริหารระดับสูงนอย ๆ  และประการที่แปด  ความยืดหยุนคลองตัว   
องคกรนั้นจะตองมีผสมของการยึดอํานาจเขาสูสวนกลาง  และการกระจายอํานาจอยางเหมาะสม  เชน 
การปฏิบัติการแกไข ตองกระจายใหลง  สวนงานปฏิบัติตามคานิยมท่ีสําคัญ ๆ ตองยึดถือรวมกันเปน 
สวนกลาง  นโยบายตองเปนสวนกลาง  แตการปฏิบัติยอมมีความหลากหลายไปตามกลุมบุคคล
ท่ีทํางานนั้นๆ                   
               สรุปไดวาความสําเร็จของงานหมายถึงการท่ีบุคคลทํางานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  
รวมทั้งการแกปญหาและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในการทํางานจนเปนท่ีพอใจของตนเอง  และ
บรรลุเปาหมายขององคการบุคลากรครูในสถานศึกษาก็เชนเดียวกันมีความปรารถนาในความสําเร็จ

ของงาน  หากไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหไดทํางานท่ีเหมาะสมทาทายความรู  ความสามารถ 
มีอิสระในการตัดสินใจแกไขปญหา  และหาวิธีการปองกันปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน
ไดดวยตนเองเม่ือประสบผลสําเร็จยอมทําใหเกิดความภาคภูมิใจและพยายามที่จะปฏิบัตงิานใหดยีิง่ข้ึน 
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             2.7.3  ดานการใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในชัน้เรียน 
                 การใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในช้ันเรียนถือเปนการบริหาร  เพื่อใหผูปฏิบัติงาน
มีกําลังใจในการทํางาน  และสามารถทําการวิจัยในช้ันเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ   
                  เฮิรซเบิรก  มูสเนอร   และสไนเดอรแมน  (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959, p. 114; 
อางถึงใน บัญชา  อ๋ึงสกุล, 2537, หนา 38) ระบุวา  การใหความยอมรับนับถือเปนปจจัยจูงใจท่ีกระตุน 
มนุษยจากสถานะท่ีเปนกลางใหไปอยูสถานะท่ีอยากทํางาน  ซ่ึงจะทําใหคนเกิดความรูสึกวา 
                          1)  งานที่ทํานั้นเปนสิ่งที่นาสนใจ  ไมนาเบื่อหนายเปนสิ่งที่ทาทายและตองใช
ความพยายามอยางเต็มท่ี 
                          2)  มีอิสระภาพท่ีจะทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย  และสามารถใชความคิดริเร่ิม
ของตนเองไดอยางเต็มท่ี 
                          3)  มีสวนรวมในการทํางานใหประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของกลุมหรือหนวยงาน   
                          4)  ไดรับการยอมรับนับถืออยางจริงจัง  ในผลสําเร็จของงานท่ีทําโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
จากผูบังคับบัญชา  
                           5)  การทํางานนั้น  ทําใหผูทําเกดิการพฒันาตนเอง  ไดมีความรูทักษะ ความสามารถ 
ประสบการณเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ                              
                    พอตเตอร  และลอเลอร  (Porter & Lawer, 1968, p. 75; อางถึงใน นิรุธ  ธรรมสุนทร, 
2547, หนา 55)  ใหความเห็นวา  เม่ือบุคคลไดตั้งความคาดหมายในผลแหงการกระทําของตนไมวา
จะเปนเงินเดือน  การไดรับการยกยองความกาวหนาในการทํางาน  แลวผลนั้นเปนไปตามความคาดหมาย  
ยอมเกิดความพึงพอใจ  และทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
                    สมยศ  นาวีการ  (2521, หนา 149-150)  เห็นวาผลตอบแทนหรือผลลัพธจะมีความสําคัญ
และจะเปนตัวทําใหเกิดพฤติกรรมได  ขึ้นอยูกับความพึงพอใจตอผลตอบแทนซึ่งผลตอบแทนน้ัน
บุคคลจะตองรับรู วาเปนสิ่งที่เกิดจากพฤติกรรม  และถาหากจะใหผลตอบแทน  มีผลกระทบตอ
ความพยายามของบุคคลหนึ่ง ๆ แลวเขาจะตองรับรูวาการเปล่ียนแปลงในระดับของความพยายาม
จะทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงในผลของการปฏิบัติงานของเขา  ซ่ึงสอดคลองกับกรมสามัญศึกษา  
(2529, หนา 22)  ไดกําหนดวิธีการดําเนินงานของผู บริหารที่สําคัญคือการสงเสริมมาตรการ
ท่ีจะสรางขวัญกําลังใจตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีและลดปญหาตาง ๆ ที่จะทําลายขวัญกําลังใจ
ในการทํางานพรอมท้ังจัดใหมีการสงเสริมการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมีผลงานดีเดน  ดวยการใชนวัตกรรม
ในกระบวนการทํางานตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ  เชน  การประชุมเสนอผลงานดีเดน  การสงเสริมใหมี
การเยี่ยมชมผลงานดีเดน  สงเสริมใหผลงานเปนฐานในการสรางความกาวหนาของตําแหนงหนาที่การงาน                          
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  รุง  แกวแดง  (2540, หนา 146-147; อางถึงใน สาคร  วังชวย, 2548, หนา 36)  กลาววา  
“ผูบริหารจะตองเนนการใหขวัญและกําลังใจแกครูแตละคนโดยการยกยองใหเกียรติและรางวัล 
เพื่อใหครูมีความภูมิใจในความสําเร็จทางการทํางานของตนเอง  แลวครูก็จะทํางานอยางมีความสุข
และมีพลังไปกระตุนเด็ก”  การที่ผูบริหารใหการยอมรับในความสามารถและใหการยกยองเชิดชู
ความสามารถของครูท่ีมีผลงานทางการวิจัยในช้ันเรียน  ยอมทําใหครูมีความต้ังใจท่ีจะทํางาน  
มีแรงจูงใจและมีกําลังใจในการทํางาน  ไมยอทอตออุปสรรคท้ังปวง     
             วิชัย  โถสุวรรณจินดา  (2531, หนา 75)  ใหความเห็นวา  ผูบริหารควรมีหลักการเพื่อสงเสริม
กําลังใจใหแกผูใตบังคับบัญชาท่ีสําคัญคือประการแรกบุคคลเขามีแรงจูงใจท่ีจะทํางานนั้นใหสําเร็จมากข้ึน  
ประการท่ีสองคนเราตองการไดรับการยกยองชมเชยเสมอไมวาจะอยูในฐานะไหน  และตําแหนงใด  
การยกยองชมเชยท่ีเหมาะสมกับแตละคนจะเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางานท่ีดีและประการท่ีสาม

การยกยองชมเชยใหรางวัลแกผูท่ีทํางานไดดีเดนกวาคนอ่ืนจะกระตุนใหเกดิการแขงขัน  ทําใหผูปฏบัิติ
มีความกระตือรือรนและมีความมานะพยายามมากข้ึนเพื่อใหไดรับการยกยองชมเชยบางนั่นเอง                                   
                  เฮอรซเบอรก  มูสเนอร  และสไนเดอรแมน (Herzberg,  Mausner & Snyderman, 1959, 
pp. 113-115)  ไดกลาววา  การยอมรับนับถือของบุคคลจะเกิดข้ึนเม่ือไดทํางานบรรลุผลสําเร็จและ
ไดรับการยอมรับนับถือสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา  และบุคคลอ่ืน ๆ  
             สวนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2523, หนา 66)  ไดใหความหมายไววา  การยอมรับนับถือ  
หมายถึงการยกยองชมเชย  แสดงความยินดี  การใหกําลังใจ  การไดรับความไววางใจหรือ
การแสดงออกอ่ืนใดท่ีสอใหเห็นถึงความเช่ือถือยอมรับในความสามารถ  เม่ือไดทํางานอยางใดอยางหนึ่ง
บรรลุผลสําเร็จ  ท้ังจากผูบังคับบัญชาหรือจากบุคคลในหนวยงาน  การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับ
ความสําเร็จในงานดวย   
                สําหรับ  พนัส  หันนาคินทร  (2526, หนา 222)  ไดอธิบายวา  การยอมรับนับถือ  
เปนการแสดงความรับรูในความสามารถเม่ือบุคคลประสบผลสําเร็จจากการทํางาน  เปนเคร่ืองมืออยางหนึง่
ท่ีช้ีใหเห็นวา  ผูบังคับบัญชาทราบและเอาใจใสในผลงานของผูใตบังคับบัญชา  
  สวน ล็อค  (Locke, 1976; อางถึงใน อารี  เพชรผุด, 2530, หนา 57)  ใหความเห็นวา  
การยอมรับนับถือ  หมายถึง  การที่บุคคลประสบผลสําเร็จในการทํางาน  แลวไดรับการยกยอง 
สรรเสริญ  จากผูบังคับบัญชา  และเพื่อนรวมงาน  ตลอดจนการใหความเชื่อถือ  และสนับสนุน
แกบุคคลท่ีไดแสดงความสามารถ  และทํางานสําเร็จดวยดี   
  ไพลภ  หนูมี  (2536, หนา 26)  สรุปอยางสอดคลองกันวา  การยอมรับนับถือ  คือการไดรับ
ความชมเชย  ยกยอง  ไววางใจ  เช่ือถือ  และไดรับการสนับสนุนจากบุคคลทุกฝาย  เชน  ผูบังคับบัญชา 
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ผูใตบังคับบัญชา  และเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติท่ีจะเกิดความพึงพอใจ  ตองไดรับความไววางใจ 
เช่ือถือ  สนับสนุน  ยกยอง  จากบุคคลท่ีเกี่ยวของทุกฝายงานจึงจะสําเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด                           
                 สรุปไดวาการยอมรับนับถือหมายถึง  การไดรับความเช่ือถือไววางใจและยกยองชมเชย
จากผูอ่ืน  และเม่ือไดทํางานอยางหนึ่งประสบผลสําเร็จ  การยอมรับนับถือแฝงอยูกับความสําเร็จ
ในงานนั้นดวย  ครูในสถานศึกษาก็เชนเดียวกันหากไดรับการยอมรับ  การเชื่อถือไววางใจและ
ยกยองชมเชยจากผูบังคับบัญชาหรือผูรวมงานตลอดจนยอมรับในความรู  ความสามารถของตนเองแลว  
ยอมกอใหเกิดความพึงพอใจมีความภาคภูมิใจ  รูสึกเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ 
            2.7.4  ดานการมีความรับผดิชอบตอครูผูทําการวิจัยในชัน้เรียน 
  ความรับผิดชอบมีความสําคัญตอการบริหารงานวิจัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
หวน  พินธุพันธ  (2528, หนา 134)  ไดใหความหมายวา  ความรับผิดชอบ  หมายถึงการที่บุคคล
รับหนาท่ีใดมาแลวจะบากบ่ันทําหนาท่ีอยางดีท่ีสุด  โดยไมทอดท้ิงแมจะมีอุปสรรคนานาประการก็ตาม
รวมท้ังยินดีรับผิดในส่ิงท่ีตนทําผิด   
 สวน ธงชัย  สันติวงษ  (2530, หนา 278-279) ไดกลาววาความรับผิดขอบหมายถึง  ขอผูกพัน
ของผูใตบังคับบัญชา  อันสืบเนื่องมาจากการท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีใหทําการอยางใดอยางหน่ึง  
ความรับผิดชอบอาจเปนขอผูกพันท่ีมีลักษณะตอเนื่องกันไป  หรืออาจส้ินสุดลงดวยการที่ไดกระทํา
การอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  สําหรับพนัส  หันนาคินทร  (2526, หนา 114)  กลาววา  ควรสรางความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี
แหงอาชีพ  โดยการมีสํานึกในภาระหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบใหบรรลุเปาหมาย และไดรับความเช่ือถือ 
จะกอใหเกิดความศรัทธาและภาคภูมิใจในอาชีพ   
  มานพ  วรรณารักษ  (2545, หนา 35)  กลาววา  ความรับผิดชอบเปนพนัธะผูกพนัท่ีจะปฏิบัตงิาน 
ท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มใจ  และเปนความรับผิดชอบแบงออกเปน  3  ลักษณะคือ  1)  หนาท่ีการงาน
ท่ีมีลักษณะคลายกัน  ก็ควรรวมกันใหอยูในความรับผิดชอบของผูหนึ่งผูใด  2)  คุณสมบัติและ
ความสามารถของบุคคลท่ีจะมอบหมายความรับผิดชอบวาเปนอยางไรควรจะมอบหมายหนาท่ี

ความรับผิดชอบประเภทใดเพียงใดใหหรือไม  และ  3)  บางกรณีงานไมเหมือนกันแตมีลักษณะ 
คลายคลึงกันหรืองานท่ีมีลักษณะหนาท่ีการงานมากกวาหนึ่งอยาง     
            จํานง  สมประสงค  (2520, หนา 114)  ไดกลาวถึงความรับผิดชอบของหัวหนางาน
ไวสองประการ  คือ  ประการท่ีหนึ่ง  ตองมีความรับผิดชอบตอการพัฒนา  และการบํารุงรักษาสัมพันธภาพ
ของการทํางานท่ีดีกับบุคคลในปกครองใหคงไวตลอดเวลา  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  
ประการท่ีสอง  ตองรับผิดชอบตอการพัฒนาและบํารุงรักษาระดับของความมีประสิทธภาพระหวาง
บุคคลในปกครองไวใหอยูในระดับสูงสุด   
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                สําหรับ เชสเตอร  (Chester, 1966; อางถึงใน บัญชา  อ๋ึงสกุล, 2537, หนา 42)  ไดกลาววา  
ความรับผิดชอบของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีตอการสงเสริมใหครูมีความสามารถเพิ่มขึ้น  ไดแก
การสงเสริมใหครูศึกษาวิจัยทดลองเทคนิคการสอนหลาย ๆ วิธี  ใหครูมีสวนรวมในการวางแผน 
การจัดอบรม  สาธิตวิธีการสอนเพื่อใหครูคุนเคยกับวิธีการสอนแบบตาง ๆ อภิปรายปญหาการปรับปรุง
การสอนในท่ีประชุม  จัดโครงการใหครูในโรงเรียนเปล่ียนกันเยี่ยมเยียนช้ันเรียนและสังเกตการสอน  
จัดหาวิทยากรมาชวยในการประชุมปฏิบัติการ  ปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน  การประเมินผล
การประชุมปฏิบัติการ  การประชุมปรึกษาหารือและสาธิตการสอน  จัดปฐมนิเทศเพื่อชวยเหลือครูใหม      
หาวิธีวิจารณงานการเรียนการสอนของครูในลักษณะติเพื่อกอโดยไมใหเสียกําลังใจ  หาเวลาวาง
ใหครูเขารวมประชุมเพื่ออภิปรายปญหาการสอน  ใหครูไดมีเวลาสําหรับงานการสอนมากข้ึน  
ใหครูไดมีสวนรวมในการเลือกโสตทัศนูปกรณ  และวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนอ่ืน  จัดใหมี
การอบรมความรูเกี่ยวกับวิชาการ  ศึกษาเพิ่มเติมแกคณะครู  สงเสริมใหครูอานหนังสือหรือบทความ
เกี่ยวกับวิชาชีพครู  เพื่อปรับปรุงเทคนิคการสอน  สงเสริมใหครูใชโครงการสอนเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน  ประชุมครูเพื่อประเมินผลการเรียนการ 
       สรุปวาการมีความรับผิดขอบตอครูผูทําการวิจัยในช้ันเรียนเปนพันธะผูกพันท่ีผูบริหาร

สถานศึกษาตองปฏิบัติตอครูผูทําวิจัยในช้ันเรียนโดยการเอาใจใสดูแลใหความชวยเหลือท้ังในดาน

ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนจนบรรลุผลตามเปาหมายวัตถุประสงคท่ีวางไว 
               2.7.5  ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําการวิจัย ในชั้นเรียน 
 มานพ  วรรณารักษ  (2545, หนา 35)  กลาววา  การวิจัยในโรงเรียนเปนความกาวหนา 
ในตําแหนงการงานของขาราชการครูดานหนึ่ง  ซ่ึงถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญของการบริหารบุคคล
โดยยึดหลักปฏิบัติกันมาต้ังแตดั้งเดิม วาเปนการใหบําเหน็จความชอบท่ีไดรับดวยเนื่องจากบําเหน็จ
ท่ีบุคคลมีความพึงพอใจเทานั้น  จึงสามารถนํามาใชเปนส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน  องคประกอบตาง ๆ 
ท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  จะดูไดจากเงินเดือนความม่ันคงสภาพการปฏิบัติงาน  
ความเชื่อมั่นท่ีจะปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไปได  ลักษณะรูปแบบของการปกครองบังคับบัญชา  
โอกาสที่จะมีความกาวหนาในหนาท่ีการงานความเขากันไดกับเพื่อนรวมงานและผลประโยชนตอบ

แทนอ่ืน ๆ ฐานะทางสังคมการมีโอกาสประกอบกิจกรรมที่มีคุณคา  จึงเห็นวา  บทบาทของผูบริหาร
ท่ีมีตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนนั้น  มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารจะตองดําเนินการควบคู    
ไปกับกระบวนการบริหาร  กระบวนการเรียนการสอน  เพื่อนําขอคนพบผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน และสามารถแกปญหาการเรียนการสอน 
อยางมีระบบ  ดังนั้นการสงเสริมใหมีการวิจัยในชั้นเรียน  ผูบริหารจะตองพัฒนาครูใหเปนผูนําทางวิชาการ  
กระตุนใหมีความรูใหม ๆ สนับสนุนและใหขวัญกําลังใจยอมรับนับถือและมีสวนรวมในการปฏิบัตงิาน
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อยางจริงจัง  ควรใหความสําคัญกับการวิจัยในช้ันเรียนเพราะการวิจัยในช้ันเรียนถือวาเปนเคร่ืองมือ
ท่ีใชพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  และยังเปนการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีของ
ครูผูทําวิจัยในช้ันเรียนอีกดวย 
                 สมพงศ  เกษมสิน  (2521, หนา 397)  ใหความเห็นไววา  สภาพการปฏิบัติงานของสมาชิก
ในองคการใดก็ตาม  ควรมีการใหบําเหน็จรางวัล การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงแกผูปฏิบัติงานดี 
ยอมเปนเคร่ืองจูงใจใหบรรดาผูใตบังคับบัญชา หรือผูรวมงานมีความกระตือรือรนตอการปฏิบัติ
หนาท่ีการงานดวยความขยันขันแข็ง มีคามมั่นใจและขวัญกําลังใจท่ีดี  อันเปนหลักของการให
บําเหน็จความดีความชอบ  ระบบของการประเมินผลที่จัดทําข้ึนเพื่อหาคุณคาของบุคคลในแงของ
การปฏิบัติงานและสมรรถภาพในการพัฒนาตนเองสําหรับเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น 
 วิสเลอร  และฮารเปอร (Whisler & Harper, 1972, pp. 1-2)  ใหทัศนะวา  การประเมินผล
การปฏิบัติงานของแตละคนในหนวยงานนั้น  ไดแก  การประเมินในเร่ืองของกระบวนการทํางาน หรือ
วิธีทํางาน  พฤติกรรมการทํางานของแตละคน  มีความรู  ความสามารถ  ความอดทน  ในการทาํงานนัน้
อยางไร ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานวาไดปริมาณและคุณภาพมากนอยเพียงใดและมีอุปสรรคอะไร
ท่ีจะตองแกไขบาง 
 สรุปไดวาดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน

เปนข้ันตอนหนึ่งของการบริหารบุคคลในการสรางขวัญและกําลังใจ  ดวยการใหบําเหน็จความดี
ความชอบแกครู  ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

2.8  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
  2.8.1  งานวิจัยในประเทศ   
  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยในชั้นเรียนของครู  ไดมีผูทําวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กับเร่ืองท่ีสนใจไว ดังนี้ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2536, หนา 6)  ไดศึกษาเร่ืองสภาพการวิจัย
ทางการศึกษาในประเทศ  พบวา  ปจจัยที่สงเสริมใหทําวิจัยในหนวยงานมีความคิดเห็นแตกตางกัน
ในเรื่องแรงจูงใจในการทําวิจัย  กลาวคือ  นักวิจัยในหนวยงานสวนกลางเห็นวาปจจัยที่สงเสริม
ใหทําวิจัยจะข้ึนอยูกับผูบริหารของหนวยงานที่จะใหความสนใจ การใหการสนับสนุนมีทุนทําวิจัย
เพียงพอ มีอิสระในการทํางาน  มีขอมูลท่ีทันสมัยและตัวนักวิจัยเองตองมีใจรักท่ีจะทํางานวิชาการ   
สวนนักวิจัยในหนวยงานในสวนภูมิภาคเห็นวา  ปจจัยท่ีสงเสริมใหทําวิจัย  ไดแก  การทําวิจัยจะเปน
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การเสริมงานประจําท่ีทําอยู  แลวปจจัยรองลงไปก็คือผูบริหารสนใจรับรูและใหการสนับสนุน 
ตัวนักวิจัยจะตองมีความอยากรูอยากเห็นประเด็นท่ีจะศึกษาวิจัยและมีใจ  รักท่ีจะทํางานวิชาการ 
 บัญชา  อ๋ึงสกุล  (2537, หนา 92)  ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ท่ีมีตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  12  โดยมุงศึกษา
บทบาทของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอการสงเสริมงานวิจัยในโรงเรียน  ซ่ึงมี  5  ดานคือ 
1)  การสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในโรงเรียน  2)  การใหความยอมรับนับถือครูผูทํา  
การวิจัยในโรงเรียน  3)  การใหความสําคัญกับการวิจัยในโรงเรียน  4)  การมีความรับผิดชอบ
ตอครูผูทําวิจัยโรงเรียน  5)  การสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงานของผูทําการวิจัย
ในโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวาผูบริหารมีบทบาทตอการสงเสริมการวิจัยในโรงเรียนอยูในระดับ
ปานกลางท้ัง  5  ดาน 
 ปราณี นุนนอย  (2540, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาองคประกอบการประเมิน
งานวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน  โดยมีจุดมุงหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและปญหาของการประเมิน
งานวิจัยในช้ันเรียน  เพื่อพัฒนาและศึกษาคุณภาพขององคประกอบการการประเมินงานวจิยัปฏิบัตกิาร
ในช้ันเรียน  วิธีการวิจัยใชการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  ผลการวิจัยสรุปไดวา  (1)  การประเมินงานวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน  ในปจจุบันพิจารณา
ผลงานดานวิจัย  2  ดาน  คือ  คุณภาพและประโยชนของผลงาน  มีขั้นตอนการประเมิน  5  ขั้น    
ปญหาในการประเมินผลงานทางวิชาการ  คือ  การประเมินเนนผลผลิต  ขาดความชัดเจนในการอธิบาย
องคประกอบการประเมิน  สงผลใหเกิดความเขาใจที่แตกตางกันระหวางผูปฏิบัติงานกลุมตาง ๆ 
และการประเมินในแตละขั้นตอนใชเวลานาน  (2)  องคประกอบการประเมินงานวิจัยปฏิบัติการ
ในช้ันเรียนท่ีไดพัฒนาข้ึนมี  7  องคประกอบ  คือ  คุณสมบัติท่ีสําคัญของครูผูทําวิจัย  กระบวนการ
ในการวิเคราะหปญหา  กระบวนการในการพัฒนานวัตกรรม  ประโยชนของงานวิจัย  กระบวนการ
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ  ความถูกตองของเอกสารรายงานการวิจัย  และคุณลักษณะของ

งานวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
       บุญมี  ปะพะวะ  (2541, หนา 83)  ไดศึกษาเร่ือง  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ท่ีมีตอการสงเสริมการวิจัยในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู  พบวา
ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหครูทําวิจัยในระดับปานกลาง  แตสงเสริมใหครูมีตําแหนงหนาท่ีการงาน
กาวหนาในระดับมาก 
        เพียงใจ  พรหมทัศนานนท  (2541, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองศึกษาบทบาทของ
ผูบริหารโรงเรียนที่มีตอการสงเสริมการวิจัยในโรงเรียนสาธิต  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  พบวา 
บทบาทของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีตอการสงเสริมการวิจัยในโรงเรียนสาธิต  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย   
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง      
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           นงพงา  พิชัย ( 2543, บทคัดยอ)  เรื่องบทบาทของผูบริหารโรงเรียน ในการสงเสริม
การวิจัยในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร  พบวามีบทบาท
ตอการสงเสริมการวิจัยในโรงเรียน  ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน  
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง   
         ไตรภพ  เงินแกว  (2544, หนา 115)  ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีตอการสงเสริม
การวิจัยของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย  พบวา  บทบาทของผูบริหาร
โรงเรียนท่ีมีตอการสงเสริมการวิจัยของครูในโรงเรียน  โดยภาพรวมทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  
เรียงลําดับการสงเสริมการทําวิจัยของครูในโรงเรียนไดดังนี้คือ  ดานการสงเสริมใหมีความกาวหนา
ในตําแหนงของครูผูทําวิจัย  ดานการมีความรับผิดชอบตอการทําวิจัยของครูในโรงเรียน  ดานการให
ความสําคัญการทําวิจัยของครูในโรงเรียน  ดานการใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในโรงเรียน 
และดานการกําหนดนโยบายและวางแผนการทําวิจัยของครูในโรงเรียน 
 อนงค  เพชรรักษ  (2544, หนา 52)  ไดศึกษาเร่ือง  บทบาทการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูและผูบริหาร  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดตรัง 
พบวา  ระดับบทบาทการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหาร  โดยภาพรวมและองคประกอบ
อยูในระดับปานกลาง 
 อนันท  ยิ่งนอก  (2544, หนา 67)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  ที่มีตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา  พบวา  ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ท่ีมีตอการสงเสริม
การวิจัยในช้ันเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  การวางแผน
ในการปรับปรุงการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนและการจัดสรรงบประมาณในการวิจัยในชั้นเรียน

มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
  วิลัยพรณ   เสรีวัฒน  (2544, บทคัดยอ)   ไดทําการวิจัยเร่ือง  การวิจัยในชั้นเรียนของครู

แกนนํากรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแกนพบวา  โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแกนมีนโยบาย
เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนมากท่ีสุด  สงเสริมใหครูผูสอนมีการวิจัยในช้ันเรียนอยางกวางขวาง 

 บุญลือ  ไชยชิต  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเร่ือง  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนตอการสงเสริม
การวิจัยในช้ันเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  พบวา  
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีบทบาทตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  โดยรวมทุกดานและ
รายดานอยูในระดับปานกลาง 
             วิรุฬพร  แกวกลา  (2545, หนา 115)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  บทบาทของผูบริหารในการสงเสริม
การวิจัยในชั้นเรียน  ตามทัศนะของของผูบริหารและอาจารย  สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษากรมอาชีวศึกษา
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กลุมภาคเหนือ  พบวา  ผูบริหารและอาจารยมีทัศนตอบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการวิจัย
ในช้ันเรียน  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง    
          กัลยา  สุบรรณาจ  (2546, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของครูตอการดําเนินงาน
สงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุรินทร  ผลการวิจัยพบวา 
1)  ความคิดเห็นของครูตอการดําเนินงานสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก   2  ดาน  ไดแก 
การใหความสําคัญกับงานวิจัยในชั้นเรียนและการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียน   
อยูในระดับปานกลาง  5  ดานคือการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยในช้ันเรียน  การใหการยอมรับ
ครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน  การสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงานของครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน   
การวางแผนปรับปรุงการดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนการสนับสนุนและเผยแพรงานวิจัยในช้ันเรียน  
2)  ความคิดเห็นของครูตามขนาดของโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  3)  ความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับปญหาการดําเนินงานทุกดานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง     
   สมโภชน  ฉลาดคิด  (2546, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  บทบาทของผูบริหารโรงเรียน
ในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี  
พบวา  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยดานการใหความสําคัญ
กับงานวิจัยในช้ันเรียนอยูในระดับมาก  สวนดานการมีความรับผิดชอบตอครูผูทําวิจัยในชั้นเรียนและ
ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน  อยูในระดับปานกลาง    
        เบญจพร  ทองโอ  (2546, หนา 52)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  บทบาทการสงเสริมการวิจัย
ในชั้นเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูและผูบริหาร  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษา  จังหวัดสงขลา  พบวา  ทัศนะของครูและผูบริหาร ที่มีตอบทบาทการสงเสริม
การวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา  ในภาพรวม
และรายองคประกอบอยูในระดับปานกลาง  โดยภาพรวมและรายองคประกอบแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ .001  โดยผูบริหารมีคาเฉลี่ยสูงกวาครู  และทัศนะครูและผูบริหารที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีทัศนะตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา  โดยภาพรวมและรายองคประกอบไมแตกตางกัน              
 วุฒิศักดิ์  แดงสกุล  (2546, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองบทบาทหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียน
ท่ีสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนโรงเรียน

มัธยมศึกษาสหวิทยาเขตปอมปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  ซ่ึงมี  6  ดาน  ไดแก  1)  การสงเสริม
ใหเกิดความสําเร็จของการวิจัยในชั้นเรียน  2)  การใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน 
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3)  การใหความสําคัญกับการวิจัยในชั้นเรียน  4)  การมีความรับผิดชอบตอครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน 
5)  การสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน  และ  6)  การเผยแพร
และการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ  ผลการวิจัยพบวา  1.  บทบาทหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนท่ีสงเสริม
การทําวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา

สหวิทยาเขตปอมปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีความเห็นวา  ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทหนาท่ี
ท่ีสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนดานการใหความสําคัญกับการวิจัยในช้ันเรียนมากท่ีสุด  รองลงมา
คือดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของการวิจัยในชั้นเรียน  2.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  ที่มีตอบทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนที่สงเสริมการทําวิจัย
ในช้ันเรียน  โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 ทักษิน  เช้ือสูง  (2547, หนา 59)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ  เขต  2  พบวา
ผูบริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทในฐานะนักวิจัยอยูในระดับปานกลาง  สวนบทบาทในฐานะผูนํา
ในการวิจัยแสดงบทบาทในระดับปานกลางเชนเดียวกัน  ยกเวนการสงเสริมใหบุคลากรไดรับ
การอบรมไดแสดงบทบาทในระดับมาก 
              บรรจง  สังฆะ  (2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทผูบริหารสถานศึกษา
ตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารอยเอ็ด  เขต 2 โดยจําแนกตาม
ประสบการณของผูบริหารและขนาดโรงเรียน  พบวาผูบริหารมีบทบาทตอการสงเสริมการวิจัย
ในช้ันเรียน  ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน   
โดยรวมอยูในระดับบอย  ผูบริหารท่ีมีประสบการณในการบริหารแตกตางกันมีบทบาทตอการสงเสริม
การวิจัยในช้ันเรียนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวามีความแตกตางกันในดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียนและ

ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงของครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน  และในดานขนาดของโรงเรียน
ผลการวิจัยพบวา  บทบาทผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนท่ีมีขนาดสถานศึกษา
แตกตางกันโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
 บุญมี  มุยสุข  (2548, หนา 87)  ไดศึกษาบทบาทในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ
ผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน 
เขต 5  พบวา  บทบาทการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครู  ทัศนะของครู  โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง  ยกเวนดานการใหความสําคัญ 
และดานการใหความยอมรับนับถือ  อยูในระดับมาก 
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 2.8.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 เดอหลุย (Dereua,1975; อางถึงใน วิลัยพรณ  เสรีวัฒน, 2544, หนา 51)  ไดทําวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกเสนอตอมหาวิทยาลัยฟลอริดาเรื่อง  สมรรถภาพบางประการของนักวิจัยสถาบัน
ในวิทยาลัยชุมชน  เพื่อวิเคราะหสมรรถภาพเฉพาะท่ีนักวิจัยใชบอยท่ีสุดในการปฏิบัติงานเฉพาะ
วิทยาลัยชุมชน  สาเหตุท่ีทําใหมีการศึกษา  2  ประการคือ  มีพื้นฐานมาจากความตองการดานการวิจัย
เพิ่มมากข้ึน  มีพื้นฐานมาจากคุณภาพของงานวิจัยซ่ึงปรากฏวามีงานวิจัยจํานวนนอยมากท่ีพิมพเผยแพร
อยางมีคุณภาพ  รายงานการวิจัยท่ีไมไดรับการพิจารณาในการพิมพเผยแพรนัน้เปนเพราะการออกแบบ
ท่ีผิดพลาด  การใชวิธีการท่ีไมเหมาะสม  ตลอดจนขอคนพบนั้นไมมีประโยชน  เปนตน 
 อเดล  (Adele, 1989, p. 348)  ไดศึกษาเร่ือง  ครูในฐานะนักวิจัยกับแนวทางท่ีแตกตางกัน
ในการรอบรูพบวา  เขตการศึกษาตองการใหโอกาสครูเขารวมในการวิจัย  ขอแนะนําสําหรับนโยบาย
การพัฒนาบุคลากรเนนการใชโปรแกรมครูนักวิจัย พรอมท้ังจัดใหมีการสนับสนุนจากเพื่อนและยอมรับ
บทบาทซ่ึงกันและกัน  ครูประสบปญหาท่ีเกิดจากเวลาไมเพียงพอ  ความไมแนนอน  ความไมสนใจ
ของผูบริหาร แตถาเพื่อนใหการสนับสนุนก็จะทําใหแกปญหาบางอยางได      
                 เคนเนท  (Kenneth, 1992, pp. 4-6)  ไดศึกษาเรื่อง  การพัฒนาครูนักวิจัยในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ของรัฐเพนซิลวาเนียตอนเหนือ  พบวา  การสนับสนุนและใหความรวมมือ
จากฝายบริหาร  ท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอความพยายามทําวิจัยครู  การวิจัยเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา
วิชาชีพที่ไดผล  อุปสรรคตองานวิจัยของครูคือ  เวลา  และทัศนคติ  การสงเสริมงานวิจัยของครู
ในโรงเรียนของรัฐเพนนิลซิลวาเนียเพื่อพัฒนาบุคลากรเปนส่ิงท่ีเปนไปได  อยางไรก็ดีตองทําดวย
ความสมัครใจ  ทําเปนระบบรวมมือรวมใจกัน                           
 สรุปผลการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของขางตน  การวิจัยในช้ันเรียนเปนบทบาทของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาในการแสงหาวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  ผู บริหาร
เปนผูมีบทบาทสําคัญท่ีตองใหการสนับสนุนสงเสริมใหครูไดทําการวิจัยไดสําเร็จ  เปนการกระทํา
แบบมีข้ันตอนและนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

2.9  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย             
 
                ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชแนวคิดของเฮอรเบิรก  มูสเนอร  และสไนเดอรแมน  (Herzberg, 
Mausner & Snyderman, 1959, pp. 113-115; อางถึงใน บัญชา อ๋ึงสกุล, 2539, หนา 61–73)  เปนกรอบความคิด
บทบาทผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูกลุมโรงเรียน

เกาะจันทร 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  จํานวน  5  ดาน  โดยสรุปคือ 
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              2.9.1  การใหความสําคัญกับงานวิจัยในช้ันเรียน  หมายถึงบทบาทท่ีผูบริหารจะตองช้ีแจง
ใหครูเห็นความสําคัญและประโยชนของการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

โดยผูบริหารตองสงเสริมสนับสนุนใหครูไดมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อปรับปรุง

การเรียนการสอน  มีการจัดใหมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู  ความเขาใจและแนวปฎิบัติงาน
การวิจัยในช้ันเรียน  การเชิญวิทยากร  ครูตนแบบดานการวิจัยในชั้นเรียนมาใหความรูแกครูเปดโอกาส
ใหครูศึกษาหาความรูการวิจัยในช้ันเรียนจากแหลงขอมูลตาง ๆ การจัดหาหนังสือตําราเอกสารและ
วารสารตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการทําวิจัยในชั้นเรียนไวอยางเพียงพอการเปนที่ปรึกษา
ดานการวิจัยในช้ันเรียนใหกับครูในโรงเรียนรวมถึงการรวมกันวางแผนออกแบบการวิจัยในช้ันเรียน

กับครูแตละคน  
                  2.9.2  การสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน หมายถึงบทบาทท่ีผูบริหาร
สถานศึกษา  สนับสนุนและเปดโอกาสใหครูไดปฏิบัติงานวิจัยในช้ันเรียนใหประสบผลความสําเร็จ 
โดยการกระตุน  และสนับสนุนและนิเทศกํากับติดตาม ชวยแกปญหาตาง ๆ ใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน 
จนบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  ซ่ึงผูบริหารตองจัดกระบวนการบริหารใหเอ้ือตอการดาํเนนิงาน
วิจัยในช้ันเรียนท่ีสอดคลองกับความตองการ  ความสนใจของครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน  จัดใหมีนโยบาย
หรือขอกําหนดเพื่อสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนท่ีชัดเจน  ประชุมช้ีแจงเพื่อใหทราบความสําคัญ 
นโยบาย  วัตถุประสงคและบทบาทของครูท่ีจําเปนตองทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน   
จัดใหมีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ  การวิจัยดานการเรียนการสอนของหนวยงานตาง ๆ  เพ่ือทํา
การวิจัยในช้ันเรียนของครู  จัดหาวัสดุอุปกรณ  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อการสงเสริม
การวิจัย  นิเทศติดตาม  ดูแลการทําวิจัยของครูใหเปนไปตามกระบวนการ  และขั้นตอนการวิจัย 
และเพื่อรับทราบปญหาขอบกพรอง  จุดเดน  จุดดอย  และชวยแกไขผูทําวิจัย  จัดใหมีคณะกรรมการ
การวิจัยประจําโรงเรียนเพื่อเปนท่ีปรึกษาในการทําวิจัยในช้ันเรียนใหกับครู  กระตุนใหครูเห็นความสาํคัญ  
และทําวิจัยในช้ันเรียนอยางตอเนื่อง 
              2.9.3  การใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในช้ันเรียนหมายถึง  การแสดงออกของผูบริหาร
ท่ีแสดงถึงความรับรู  การใหความการยอมรับเช่ือถือไววางใจในการมีความสามารถของครูผูทําวิจัย
ในช้ันเรียน  โดยการยกยองชมเชยใหเกียรติบัตรรางวัลครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน  สงเสริมใหครูมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายในการบริหารงานวิจัย  สงเสริมใหครูที่มีความรูความสามารถทางการวิจัย
ในชั้นเรียนเปนครูพี่เลี้ยงในการทําวิจัยของครูหรือเปนวิทยากรถายทอดความรูในการทําวิจัย

ใหครูอื่น ๆ สนับสนุนใหครูผูทําวิจัยในชั้นเรียนเปนผูแทนเขารวมประชุมสัมมนาดานการวิจัย
เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  การใหครูไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นความรูและประสบการณ
การวิจัยในช้ันเรียน  จัดและสงเสริมใหครูมีสวนรวมรับผิดชอบในโครงการวิจัยในชั้นเรียน  สนับสนุน
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ใหนําผลการวิจัยในช้ันเรียนของครูไปเผยแพรใหเปนท่ีประจักษแกคนท่ัวไป  ทําใหครูเกิดความพึงพอใจ
มีความภาคภูมิใจและรูสึกเต็มใจมีความพยายามในการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน 
                2.9.4  การมีความรับผิดชอบตอครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน  หมายถึง  บทบาทท่ีผูบริหารสถานศึกษา
เอาใจใสในการปฏิบัติงานวิจัยของครูอยางเต็มท่ี  เปนพันธะผูกพันของผูบริหารท่ีมีตอครูผูทําวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครู  ดวยการเอาใจใสดูแล  นิเทศติดตาม
ใหความชวยเหลือแนะนําใหครูมีความรูดานการวิจัยในช้ันเรียน  ใหคําปรึกษา  ชวยแกปญหาที่เกดิข้ึน
จากการทําวิจัยของครู  ในดานความรูความเขาใจและการแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอการทําวิจัย
ในช้ันเรียน  โดยใชเทคนิควิธีการตาง ๆ เปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการนิเทศ  และการแสวงหา
ทางเลือกใหมในการแกปญหาในการทํางานวิจัยในชั้นเรียน  ติดตามนิเทศความรูเพื่อใหการวิจัย
ในช้ันเรียนสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีวางไว 
              2.9.5  ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูการวิจัยในชั้นเรียน 
หมายถึง  บทบาทที่ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
ดวยการพิจารณาความดีความชอบแกครูผูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน  สงเสริมความกาวหนาทางอาชีพ
ของครูโดยใชการวิจัยในชั้นเรียน  สงเสริมใหครูการใชผลงานวิจัยเพ่ือปรับปรุงตําแหนงใหสูงข้ึน  
การสนับสนุนใหครูผูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน  ไดรับเลือกเปนผูนําทางวิชาการ  การใหไดรับ
การคัดเลือกเปนครูดีเดนครูตัวอยางครู  ตนแบบ  การสงเสริมสนับสนุนใหครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน
ไดเขารับการอบรมหรือศึกษาตอ  การมอบหมายงานใหครูผูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนไดรับผิดชอบงาน
ท่ีตองใชความรูความสามารถมากข้ึน 
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