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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ        
ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชา ความรู้    
และให้ค าช้ีแนะแนวทางในการท าสารนิพนธ์ 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัย                        
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา ที่ให้สถานที่ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้
ต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียน 
 ขอกราบนมัสการ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกรูป/ท่านที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ 
แนะน าแนวทางการเรียน ให้ข้อคิด ก าลังใจในการเรียนจนประสบผลส าเร็จ ขอกราบขอบพระคุณ      
พระครูวิทิตศาสนาทร ที่ได้กรุณาเป็นประธานกรรมการสอบและขอขอบคุณ รศ. ดร.เขียน วันทนียตระกูล,                            
ดร.ชาลี ภักดี และ ดร.ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ ที่ให้ค าแนะน าตรวจแก้ไข สารนิพนธ์ ช้ีแนะข้อบกพร่อง               
ในงานวิจัยน้ี 
 ขอขอบพระคุณ ที่ปรึกษาหลักสารนิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.พศิน แตงจวงและอาจารย์    
ดร.พิมพฤทธ์ิ เที่ยงภักดิ์ ที่ปรึกษาร่วมสารนิพนธ์ ที่ได้เสียสละดูแลเอาใจใส่ ให้ค าปรึกษาช้ีแนะ
แนวทาง จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)     
ดร.บุญยืน  ทูปแป้นและคณะครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) ทุกท่าน  
ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการร่วมสนทนากลุ่ม ในการท าวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณบิดา มารดาที่ให้สมองและสองมือในการศึกษาครั้งนี้ ขอบคุณ คุณนิรันดร์                 
มามูล สามีของข้าพเจ้าและเด็กหญิงอัญชิษฐา มามูล บุตรสาว ที่คอยให้ก าลังใจและสนับสนุน
ทุนการศึกษาครั้งนี้จนส าเร็จ ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่กรุณา
ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจ ท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คุณค่าและประโยชน์อันพึงมี
จากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบเป็นกตัญุตาบูชา แด่บิดา มารดา ครูบาอาจารย์และผู้มีอุปการ
คุณทุกท่าน 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์เป็นสังคมใหม่ที่ไร้พรมแดนการเปลี่ยนแปลงใดๆ  ที่ เกิดขึ้น                      
ย่อมส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้ คนบนโลกอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ ได้  ทั้ งนี้ เพราะความก้าวหน้ า                       
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ท าให้สังคมโลกแคบลงด้วยระบบการติดต่อสื่อสาร              
ที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ตลอดเวลา สิ่งที่ เป็นกังวลของทุกฝ่ายก็คือการรับวัฒนธรรมสากล                       
ที่มีทั้งสร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “วัฒนธรรมใหม่”                
ขึ้นในสังคมไทย การปรับตัวของคนไทยให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง                
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองการปกครองนั้น ต้องสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา                 
และส่งเสริมการเรียนรู้บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย เพ่ือน าสังคมให้อยู่รอดในสังคมโลกอย่างยั่งยืน
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11, 2555-2559, หน้า 1-2) 
 หลักการสร้างระบบการศึกษาแบบใหม่นั้น มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพของคนเป็นส าคัญ                    
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และน าไปสู่การสร้างชาติให้มั่นคง ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาวงการศึกษา
ของไทยก าลังเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้คนไทยยุคใหม่                 
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข สิ่งที่ เป็นความก้าวหน้าทางการศึกษาของไทยที่มุ่งเน้นการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนและพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูนั้ น เห็นได้จาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ในมาตรา 24 (5) ได้ระบุว่า “ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียน              
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้                      
ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท
ต่างๆ” รวมทั้งความในมาตรา 30 ได้ก าหนดไว้ว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน        
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ในแต่ละระดับการศึกษา” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543, หน้า 8-29) 
 ดังนั้น บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูผู้สอนต้องมีบทบาทใหม่ทางการศึกษา                        
และที่ส าคัญที่สุดคือผู้บริหารโรงเรียนต้องส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนท าการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นสิ่งส าคัญประการหนึ่งอยู่ที่ ผู้ปฏิบัติงาน   
มีคุณภาพและสามารถท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ค าว่า “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) หมายถึง
วิธีการท างานโดยสิ้นเปลืองเวลาและสูญเสียพลังงานในการท างานน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์                     
และความพึงพอใจสูงสุด (นันทนา ธรรมบุศย์, 2540, หน้า 25) ผู้ที่มีประสิทธิภาพในการท างาน                
จึงเป็นผู้ที่ฉลาดในการเรียนรู้  รู้ว่าการท างานอย่างไรจึงจะบรรลุผลส าเร็จในเวลาอันรวดเร็ว                       
และมีความผิดพลาดน้อย นั่นก็คือ การลงทุนน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมากกว่าในเชิงเศรษฐศาสตร์               
อาจเน้นถึงความคุ้มค่าหรือความคุ้มทุน ในการปฏิบัติ งาน ด้วย ส่วนค าว่า “ประสิทธิผล” 
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(Effectiveness) เป็นเรื่องของผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานว่าตรงตามวัตถุประสงค์ 
หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ งานมีคุณภาพดีหรือไม่ (ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, 2540, หน้า 5)                    
ส่วนครูผู้สอนนั้น ต้องเป็นนักวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้มีคุณภาพ      
ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพตนเองให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพสูง  สมดังกับการได้รับ
ความเชื่อถือจากสังคม 
 นอกจากนั้นยังได้ก าหนดให้สถานศึกษาเข้าสู่ระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพ                
ทางการศึกษาตามสาระบัญญัติในหมวด 6 มาตรา 48, 49 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 ที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งได้ก าหนด
มาตรฐานครูในระบบประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในมาตรฐานที่ 23 ตัวบ่งชี้ที่ (2) ครูต้องท าการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2544, หน้า 29) รวมทั้ง
หน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ได้เห็นความส าคัญของการท าวิจัยในชั้นเรียน ดังจะเห็นได้จาก                   
การก าหนดให้ครูมีบทบาทในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ิมมากขึ้น ดังเช่น การก าหนดให้ครูต้องบันทึก
ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้การก าหนดหลักสูตรวิชาชีพครู  5 ปี โดยเน้นความส าคัญของการสอน                 
และการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปด้วยกันและการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการปรับ
ต าแหน่งครูเป็นครูแกนน า ครูต้นแบบครูแห่งชาติ ครูมืออาชีพและการพัฒนาเป็นครูชั้นสูงต่อไป 
ดังนั้น บทบาทของครูยุคใหม่เพ่ือการพัฒนาไปสู่ครูมืออาชีพ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้
ท าความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัย                        
และท าความเข้าใจให้เกิดข้ึนในจิตวิญญาณของความเป็นครู รวมทั้งสามารถปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
ของตนเองอยู่ตลอดเวลาเพ่ือก่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ                
อย่างดียิ่งขึ้นไป 
 จะเห็นได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนมีบทบาทส าคัญยิ่ งต่อการจัดการเรียนรู้ของครูทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตนอกจากนี้การท าวิจัยในชั้นเรียนยังส่งผลต่อความก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน               
การเลื่อนวิทยฐานะและผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาการรักษาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย ทั้งนี้ยังก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา                   
ที่ เป็นระบบและมีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านและทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบ                      
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้ตลอดเวลา ซึ่ง มนัส ไชยศักดิ์ (2544, หน้า 53) กล่าวว่า
ปัญหาที่ครูไม่ท าวิจัยในชั้นเรียน เนื่องจากครูไม่มีความรู้ เรื่องราวในการท าวิจัยในชั้นเรียน                     
ขาดผู้ให้ค าแนะน าในการท าวิจัย ขาดเอกสารงานวิจัยที่เป็นแบบอย่าง เห็นว่างานวิจัยเป็นเรื่องยาก
ปัญหาเหล่านี้ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องให้ความส าคัญและควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท าการวิจัย                  
เพ่ื อ พั ฒ นาการ เรี ยนการสอน  ส่ วน  ศั กดิ์ ด า  อุปฌ าใต้  (2544, หน้ า  80-82) ได้ กล่ าวว่ า                        
ปัญหาและความต้องการในการท าวิจัยในชั้นเรียน คือ โรงเรียนยังไม่มีนโยบายส าหรับส่งเสริม               
หรือสนับสนุนให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน ขาดงบประมาณ ไม่มีเวลาเพียงพอ ขาดแหล่งส าหรับศึกษา
ค้นคว้าประกอบการวิจัยขาดความรู้และทักษะในการท าวิจัยและครูมีความต้องการให้โรงเรียนส่งเสริม              
และสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ ด้านเวลา ด้านแหล่งศึกษาค้นคว้า วัสดุอุปกรณ์และอ านวย                 
ความสะดวก ด้านความรู้ความเข้าใจส าหรับการท าวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนี้ สุวิมล ว่องวาณิช, 
(2546, หน้า 31-35) ได้ศึกษาถึงบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมครูผู้สอน ท าวิจัยเพ่ือพัฒนา            
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การเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอน
ส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้บริหารได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการท าวิจัย  อนุญาตให้
ครูผู้สอนมีโครงการวิจัย โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาระหน้าที่  ด าเนินการส่งเสริมตามนโยบาย                 
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกย่องชมเชยครูผู้สอนที่ท าวิจัย ให้ครูผู้สอนมีโอกาสเผยแพร่
ผลงานวิจัย  แจ้ งข่ าวสารทางการวิจัย ให้ครูผู้ สอนทราบ  จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้ สอน                       
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย แต่ไม่ได้จัดให้มีชั่วโมงการท าวิจัยโดยเฉพาะและขาดการสนับสนุน
งบประมาณในการท าวิจัย 
 จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า  การท าวิจัยในชั้นเรียนนั้นมีปัญหา                   
และอุปสรรคหลายประการด้วยกัน ที่ส าคัญคือ ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิจัย ขาดวัสดุ
อุปกรณ์และขาดงบประมาณจึงท าให้ขาดการท าวิจัยในชั้นเรียน และไม่สามารถน ากระบวนการวิจัย  
มาสู่ภาคปฏิบัติได้จริง ในส่วนผู้บริหารยังขาดความสนใจ และให้ความส าคัญกับนโยบายการท าวิจัย             
ในชั้นเรียนน้อย เช่นเดียวกับสภาพการด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน  ดังนั้น บทบาท                  
ของผู้บริหารจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาซึ่  งการส่งเสริมให้เกิด               
การวิจัยในชั้นเรียน โดยค านึงถึงบริบทของโรงเรียนจึงเป็นแนวทางหนึ่งของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์                
มีแนวคิดทางการพัฒนาการศึกษาในเชิงก้าวหน้า นอกจากนี้แล้วบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน                      
ยังต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 จากผลการประเมินภายในปี 2557 มาตรฐานที่ 7 ด้านครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตัวบ่งชี้ที่ 7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน มีผลการประเมินร้อยละ 55.56 อยู่ในระดับ
พอใช้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 18 คน 
พบว่า ครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจและน าผลวิจัยมาใช้ประโยชน์น้อย จากสภาพปัญหาที่ครูไม่ท า
วิจัย  ในชั้นเรียนเนื่องจากไม่มีความรู้ในการท าวิจัยในชั้นเรียน ขาดผู้ให้ค าแนะน าในการท าวิจัย           
ขาดเอกสารงานวิจัยที่เป็นแบบอย่าง เห็นว่างานวิจัยเป็นเรื่องยาก ขาดงบประมาณไม่มีเวลาเพียงพอ 
ขาดแหล่งส าหรับศึกษาค้นคว้าประกอบการวิจัย ผู้บริหารยังขาดความสนใจ และให้ความส าคัญ                 
กับนโยบาย การท าวิจัยในชั้นเรียนน้อยและครูมีความต้องการให้โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุน                 
ทั้งด้านงบประมาณด้านเวลา ด้านแหล่งศึกษาค้นคว้า วัสดุอุปกรณ์และอ านวยความสะดวก จากสถิติ
การบันทึกการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 
พบว่า มีครูในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) จ านวน 10 คน ที่ท าวิจัย              
คิดเป็นร้อยละ 55.56 และกลุ่มสาระที่ท าวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระศิลปศึกษาและกลุ่มสาระสังคมศึกษา ผลสัมฤทธิ์                  
ทางการเรียนอยู่ในระดับดี ครูจ านวน 8 คน ที่ไม่ท าวิจัยคิดเป็นร้อยละ 44.44 ได้แก่กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระพลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง จากเหตุผลดังกล่าวมาในข้างต้นประกอบกับผู้ศึกษาได้เป็นครู                
ที่จัดการเรียนรู้ที่นี่ จึงท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจ และได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริม                
การวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน        
จังหวัดเชียงราย ในด้านการส่งเสริมความรู้ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
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การท าวิจัยและด้านการสนับสนุนงบประมาณการท าวิจัย ทั้งนี้เพ่ือที่จะได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์               
ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา สามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม               
และพัฒนาการวิจัยในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลรวมทั้งการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
(บ้านท่าฮ่อ)  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายและในที่อ่ืนๆ ต่อไป ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา สภาพปัจจุบัน
บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
(บ้ านท่ าฮ่ อ) อ าเภอพาน จั งหวั ดเชี ยงราย ที่ ผ่ านมาเป็ นอย่ างไร ปั ญหาที่ ส่ งผลต่ อการท าวิ จั ย                                    
ในชั้นเรียนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
มีสาเหตุปัจจัยและเงื่อนไขเป็นอย่างไร และแนวทางการพัฒนาในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                      
ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน               
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 1.2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาที่ส่งผลต่อบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน                
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย   
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
  โรงเรียนที่ท าการศึกษาและเก็บข้อมูลครั้งนี้ คือ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูล 
  ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน                  
รองผู้อ านวยการ  จ านวน 1 คน ครูผู้สอน 7 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 คน ประจ าโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) รวม 18 คน 
  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
  การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารสภาพปัญหา ปัจจัยและเงื่อนไข                      
ที่ส่งผลต่อบทบาทและแนวทางการพัฒนาในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ผู้บริหำร หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
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 ครูผู้สอน หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ปฏิบัติงานในโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 บทบำทของผู้บริหำร หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารเพ่ือส่งเสริมหรือสนับสนุนการวิจัย
ของครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                     
ให้มีประสิทธิภาพ 
 กำรวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การแก้ปัญหาหรือพัฒนางานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน             
ในชั้นเรียนโดยอาศัยกระบวนการวิจัยในการด าเนินงานทั้งนี้มีเป้าหมายส าคัญที่อยู่ที่การเรียนรู้                    
ที่ส าคัญของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึง หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ เกิดจาก 
ข้อก าหนดของกฎหมายเพ่ือกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งมี 5 รูปแบบ คือ เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา  
 โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) หมายถึง โรงเรียนที่สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 190 หมู่ 6 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 1.5.1 ได้ข้อมูลสภาพปัจจุบันของบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน                
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 1.5.2 ได้ข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยและเงื่อนไข ในการพัฒนาบทบาทผู้บริหาร                
ในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่ าฮ่อ) 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 1.5.3 ได้แนวทางการพัฒนาในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
1.6 กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้  มุ่งที่จะศึกษาสภาพปัจจุบันของของบทบาทผู้บริหาร                        
ในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามแนวคิดของ สุภัทรา เอ้ือวงศ์  (2554, หน้า 56-61) การวิจัย                     
ในชั้นเรียนเป็นการวิจัย เพ่ือหานวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหาหรือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน                     
ซึ่งเน้นในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีปัญหาการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้น 
ผู้สอนหาวิธีการหรือนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา มีการสังเกตและตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา/การ
พัฒนา แล้วจึงบันทึกและสะท้อนการแก้ปัญหาหรือการพัฒนานั้นๆ การวิจัยในชั้น เรียน                            
มักเป็นการวิจัยขนาดเล็ก (Small scale) ที่ด าเนินการโดยผู้สอน เป็นกระบวนการที่ผู้สอนสะท้อน
การปฏิบัติงาน และเสริมพลังอ านาจให้ครูผู้สอน โดยได้ท ามาเป็นกรอบแนวคิด ดังนี้ 
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ภำพที่ 1-1 กรอบแนวคิดการวิจัยแนวทางการพัฒนาในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
              ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน  
  จังหวัดเชียงราย   

บทบำทผู้บริหำรใน
กำรส่งเสริมกำรวิจัย
ใน ชั้ น เรี ย น ข อ ง
โรง เรี ยน องค์ ก ำร
บริหำรส่วนต ำบล
ทรำยขำว (บ้ำนท่ำ
ฮ่ อ )  อ ำ เภ อ พ ำ น 
จังหวัดเชียงรำย   
 

ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาในการส่งเสริม
ก า รท า วิ จั ย ใน ชั้ น
เรียนของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
ต า บ ล ท ร า ย ข า ว 
(บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย   
 

ศึกษาปัญหาที่ส่งผล
ต่อบทบาทผู้บริหาร
ในการส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียนของ
โร ง เรี ย น อ งค์ ก า ร
บริห ารส่ วนต าบล
ทรายขาว (บ้านท่า
ฮ่ อ ) อ า เภ อ พ า น 
จังหวัดเชียงราย  
 

ศึกษาสภาพปัจจุบัน
ของบทบาทผู้บริหาร
ในการส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียนของ
โร ง เรี ย น อ งค์ ก า ร
บริห ารส่ วนต าบล
ทรายขาว (บ้านท่า
ฮ่ อ ) อ า เภ อ พ า น 
จังหวัดเชียงราย   
 

การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis 

 

- ศึกษาเอกสาร 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 

การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group)  

แ น ว ท า งก า ร
พั ฒ นาในการ
ส่งเสริมการท า
วิจัยในชั้นเรียน
ข อ ง โร ง เรี ย น
องค์การบริหาร
ส่ ว น ต า บ ล
ทรายขาว (บ้าน
ท่าฮ่อ) อ าเภอ
พ า น  จั ง ห วั ด
เชียงราย   
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร                
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษา โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
 2.1 แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน  
 2.2 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.3 บทบาทการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 2.4 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 2.5 การท า SWOT Analysis 
 2.6 การสังเกต 
 2.7 การสนทนากลุ่ม 
 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน  
 2.1.1 ความหมายการวิจัยในชั้นเรียน  
 การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) มีการใช้ค าศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
หลายค าด้วยกัน ดังที่ มนสิช สิทธิสมบูรณ์ (2548, หน้า 2) ได้สรุปไว้ อาทิเช่น การวิจัยในห้องเรียน 
(Classroom Research) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) การวิจัย
ของครู (Teacher Research) การแสวงหาความรู้เชิงสะท้อนด้วยตนเอง (Self-Reflective Inquiry) 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (Developing Research for Learning) เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีหน่วยงาน
และนักวิชาการทางการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายเก่ียวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน ไว้ดังนี้ 
 กรมวิชาการ (2542, หน้า 7) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน คือ กระบวนการที่ครูศึกษา
ค้นคว้า เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ เป็นการศึกษาและวิจัยควบคู่กับ
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการสอนของตนเองและเผยแพร่ผลการวิจัย                   
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืนต่อไป               
 ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2545, หน้า 6) ให้ความหมายว่า การวิจัย              
ในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัยที่ท าโดยครูในชั้นเรียน  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น                     
ในชั้นเรียน มีการด าเนินการที่มีแผนชัดเจน  กระท าอย่างรวดเร็ว สามารถน าผลมาใช้ได้ทันที                     
ในระหว่างการท าวิจัยจะมีการสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งผลที่ได้นั้น จะน ามา
ปรับปรุงการเรียนการสอน โดยมีจุดเน้นที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนมากที่สุด กระบวนการคิดวิจัย               
ในชั้นเรียนจะมีการท าอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะได้ผลตามเป้าหมายที่ต้องการ 
 สัมมา รธนิธย์ (2544, หน้า 15) กล่าวถึงการวิจัยในชั้นเรียนว่า เป็นการวิจัยประเภทหนึ่ง        
ที่ครูหรือผู้สอนด าเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนตามปกติในชั้นเรียน  เพ่ือศึกษาสภาพ                   
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การปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น  คิดค้นและหาวิธีการพัฒนาการด าเนินงาน  แล้วน าผลที่ได้           
ไปพัฒนาการเรียนการสอนหรือแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน รวมทั้งเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน
ต่อไป 
 สมบั ติ  บุญ ประคม  (2545, หน้ า  36) ได้ ให้ ค วามหมายการวิ จั ย ในชั้ น เรี ยนว่ า               
เป็นการวิจัยประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้กระบวนการปฏิบัติอย่างมีระบบ ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม               
ในการปฏิบัติการ และวิเคราะห์วิจารณ์ผลการปฏิบัติโดยการใช้วงจร 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน                
การลงมือกระท าจริง การสังเกตและการสะท้อนผลการปฏิบัติ  การด าเนินการจะต้องต่อเนื่อง                  
เพ่ือจะน าไปสู่ การปรับปรุงแผนเข้าสู่ วงจรใหม่  จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ แก้ ไขปัญหาได้จริง                        
หรือสภาพการณ์ ของสิ่งที่ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ชาตรี เกิดธรรม (2545, หน้า 13) ที่ให้ความหมายว่า การวิจัยในชั้นเรียน เป็นกระบวนการ
ที่ครูศึกษาค้นคว้าเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ โดยเป็นการแก้ปัญหา
หรือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ การวิจัยในชั้นเรียน จึงเป็นการวิจัยที่ด าเนินการ
ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของครู โดยมีครูเป็นผู้ท าการวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ 
 วิรัช วรรณรัตน์ (2537, หน้า 44) ได้ให้ความหมายการวิจัยในชั้นเรียนว่า  การวิจัย                      
ในชั้นเรียนเป็นการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน  เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนทั้งในส่วนหลักสูตร วิธีการสอน การจัดกิจกรรม สื่อ แบบฝึก รวมทั้งการวัด
และประเมินผล 
 ชัยพจน์ รักงาม (2544, หน้า 38) ให้ความหมายการวิจัยในชั้นเรียนว่า การวิจัยในชั้นเรียน 
คือ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ซึ่งจากการส ารวจ พบว่า 
สาเหตุของปัญหาการเรียนการสอนมาจากนักเรียน วิธีการสอน สื่อการสอน และสภาพแวดล้อม                 
ทั้งการวัดและประเมินผล เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนและคุณภาพการสอน 
 ธีระชัย ปูรณโชติ (2542, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของการวิจัยในโรงเรียนว่า การวิจัย                
ในโรงเรียนหรือชั้นเรียน หมายถึง การหาความรู้หรือวิธีการใหม่ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับสภาพ              
การเรียนการสอนในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน หรือเพ่ือแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียน โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  นอกจากค้นหาความรู้ใหม่ๆ หรือวิธีการใหม่ๆ                   
แล้วยังหมายความรวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ง เช่น สื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์เพ่ือใช้                   
ในการเรียนการสอน หรืออาจเป็นการดัดแปลงอุปกรณ์ประเภทอ่ืนมาใช้แทนการเรียนการสอนก็ได้      
แต่ทั้งนี้ต้องด าเนินการโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา (2546, หน้า 16) ได้ให้ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนว่า                    
เป็นการศึกษารวบรวมและการแสวงหาข้อเท็จจริง โดยใช้ขั้นตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุปอันน าไปสู่การแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ โดยผู้วิจัยสามารถด าเนินการได้หลายๆ ครั้ง 
จนกระท่ังผลการปฏิบัติงานนั้น บรรลุจุดประสงค์หรือแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ได้ส าเร็จ 
 สุวิมล ว่องวาณิช  (2546, หน้า 21) ยังได้สรุปถึง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนว่า                      
คือ การวิจัยที่ท าโดยครูผู้สอนในชั้นเรียน  เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและน าผลมาใช้                      
ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน เป็นการวิจัยที่ต้องท าอย่างรวดเร็ว น าผลไปใช้ทันทีและสะท้อนข้อมูล
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เกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ ในชีวิตประจ าวันของตนเอง ให้ทั้งตนเองและกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน              
ในโรงเรียนได้มีโอกาสวิพากษ์ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น               
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของครูและผู้เรียน 
 มนสิช  สิทธิสมบูรณ์  (2548, หน้า 2) ได้สรุปความหมาย  การวิจัยในชั้นเรียน  คือ                    
การด าเนินการของครูอย่างเป็นระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เพ่ือการสะท้อนผลและหาวิธีการ
แก้ปัญหาตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการวิจัยที่เชื่อถือได้ เพ่ือการแก้ไข ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง พัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ทั้งในด้าน ที่เกี่ยวกับ  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการเรียนการสอน 
 จากความหมายของวิจัยในชั้นเรียน ที่นักการศึกษาหลายท่าน ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถ
สรุปได้ คือ การแสวงหาความรู้ การค้นหาความจริงและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้
แก้ปัญหาตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนและพัฒนาคุณภาพ  การเรียน การสอน ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อการสร้างงานวิจัย ในชั้นเรียน คือ 
ครูผู้สอน ซึ่งเป็นลักษณะการเรียนรู้คู่กับการวิจัย ส่วนผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยในชั้นเรียนขึ้นอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 2.1.2 ความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน  
 การศึกษาเรียนรู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต หากไม่มีงานวิจัยรองรับการปฏิบัติหน้าที่แล้ว 
ความก้าวหน้าทางด้านการพัฒนาก็จะขาดทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน  จึงเป็นที่แน่นอนว่า                    
การพัฒนา การศึกษา ต้องมีงานวิจัยเป็นตัวน าทาง และเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความส าเร็จได้ ดังนั้น                   
นักการศึกษาจึงให้ความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียนไว้หลายประเด็นดังนี้  
 กรมวิชาการ (2542, หน้า 3) ได้สรุปความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ไว้ดังนี้  
  1. เป็นการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ                 
การเรียนการสอนด้วยการวิจัย  
  2. เพ่ือแก้ปัญหาในชั้นเรียน  
  3. เป็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
  4. เป็นการแสดงความก้าวหน้ าทางวิชาชีพครู  ด้วยการเผยแพร่ความรู้ที่ ได้                   
จากการปฏิบัติ  
  5. เป็นการส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของการวิจัยทางการศึกษา  
 สอดคล้องกับ ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2545, หน้า 8) ได้สรุปลักษณะ
ส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน คือ  
  1. เป็นการวิจัยที่ไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ใหม่  แต่เน้นที่การสะท้อนปัญหา                   
ที่ครูประสบอยู่อันได้แก่ ปัญหาที่ครูพบขณะจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นปัญหาที่ใกล้ตัว                 
ไม่ใช่ปัญหาจากภายนอก  
  2. เป็นการวิจัยที่ด าเนินการโดยครูคนเดียวหรือการมีส่วนร่วมของคณะครูและนักวิจัย
ภายนอกให้การสนับสนุนก็ได้  
  3. เป็นการวิจัยที่มุ่งผลในการปฏิบัติจริง มุ่งเน้นการปรับปรุงวิธีการเดิมให้เหมาะสม  
หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ท่ีดีกว่าเดิม  
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  4. เป็ น การวิ จั ยที่ มี ก ารตรวจสอบวิ ธี ก ารป ฏิ บั ติ โดยทั นที และครูผู้ ท าวิ จั ย                      
จะเป็นคนวิเคราะห์และพิจารณาผลของการปฏิบัติงานที่ใช้กระบวนการวิจัยด้วยตนเอง  
 กองวิจัยทางการศึกษา (2545, หน้า 3) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียนว่า 
การวิจัยในชั้นเรียนเกิดจากแนวคิดพ้ืนฐาน คือ การบูรณาการวิธีการปฏิบัติงานกับการพัฒนาองค์
ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ โดยมีความส าคัญดังนี้ (1) เป็นการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการวิจัย (2) เป็นการพัฒนาวิชาชีพของครู 
(3) เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู  ด้วยการเผยแพร่ความรู้ที่ ได้จากการปฏิบัติ                        
(4) เป็นการส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าของการวิจัยทางการศึกษา 
 นภดล เจนอักษร (2544, หน้า 20) ยังได้กล่าวถึงความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ว่า 
จะช่วยท าให้วิถีชีวิตของครูหรือวัฒนธรรมในการท างานของครู มีความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง
มากขึ้น  (Professional Teacher) อันจะช่วยให้การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นไปอย่างสร้างสรรค์                      
และม่ันคงมากข้ึน 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2546, หน้า 22 - 23) ได้ก าหนดลักษณะส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนไว้ ดังนี้ 
  ใคร    ครูผู้สอนในห้องเรียน 
  ท าอะไร   ท าการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา 
  ที่ไหน    ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
  เมื่อไร    ขณะที่การเรียนการสอนก าลังเกิดขึ้น 
  อย่างไร   ด้วยวิธีการวิจัยที่มีวงจรการท างานต่อเนื่องและสะท้อน

การท างาน ของตนเอง(Self - Refection) โดยขั้นตอน
หลั ก  คื อ  การท างานตามวงจร  PAOR (Plan, Act, 
Observe, Reflect and Revise) 

  เพื่อจุดมุ่งหมายใด มีจุดมุ่ งหมายเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเป็นกระบวนการวิจัยที่ท าอย่าง
รวดเร็ว โดยครูผู้สอนน าวิธีการแก้ปัญหาที่ตนเองคิดขึ้น
ไปทดลองใช้กับผู้เรียนทันทีและสังเกตผลการแก้ปัญหา
นั้น มีการสะท้อนผลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์    
กับ เพ่ื อนครู ใน โรงเรียน เป็นการวิจัยแบบร่วมมือ 
(Collaborative) 

 ในปีต่อมา สุวิมล ว่องวาณิช (2546, หน้า 24) ได้กล่าวถึงความส าคัญและความจ าเป็น              
ของการวิจัยในชั้นเรียน ไว้ดังนี้  
  1. เป็นการให้โอกาสครู ในการสร้างองค์ความรู้ ทักษะการท าวิจัย การประยุกต์ใช้           
การตระหนักถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ดีขึ้น  
  2. เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงหรือสะท้อนผล
การท างาน  
  3. เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติโดยตรง เนื่องจากช่วยพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  
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  4. ช่วยท าให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการวิจัย             
ในที่ท างาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์การ เนื่องจากน าไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ                 
และการแก้ปัญหา  
  5.  เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติในการวิจัย ท าให้กระบวนการวิจัย                      
มีความเป็นประชาธิปไตย ท าให้เกิดการยอมรับในความรู้ของผู้ปฏิบัติ  
  6. ช่วยตรวจสอบวิธีการท างานของครูที่มีประสิทธิผล  
  7. ท าให้ครูเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
 จากความส าคัญ ของการวิ จั ย ใน ชั้ น เรี ยน ที่ นั กการศึ กษ าได้ ส รุป ความถึ งนั้ น                        
เป็นสิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาต้องให้ความสนใจ ที่จะส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยการวิจัย  เพ่ือแก้ปัญหา                  
ในชั้นเรียน ที่เกิดขึ้นตามสภาพจริง นอกจากนี้ก็เป็นการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น            
ซึ่งในอนาคต การวิจัยในชั้นเรียนจะเป็นวิถีชีวิตของครูหรือเป็นวัฒนธรรมองค์กรของครูต่อไป 
 2.1.3 รูปแบบการท าวิจัยในชั้นเรียน  
 สุกัน เทียนทอง (2546, หน้า 30) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการวิจัยที่เหมาะในการน าไปวิจัย
ในชั้นเรียนไว้ดังนี้ 
  1. การวิจัยเชิงส ารวจ เช่น ส ารวจว่านักเรียนแต่งกายไม่เรียบร้อยนั้นมีกี่คน  ใครบ้าง
ส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ส ารวจนักเรียนว่าใครเคยสูบบุหรี่บ้าง 
เป็นต้น 
  2. การวิจัยหาความสัมพันธ์  เช่น  นักเรียนกลุ่มที่ เรียนเก่งกับกลุ่มที่ เรียนอ่อน                       
มีความสัมพันธ์กับอาชีพผู้ปกครองหรือไม่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์                  
กับภาษาไทยหรือไม ่เป็นต้น 
  3. การวิ จั ย เปรียบ เที ยบ  เช่ น  การเปรียบ เที ยบผลสั มฤทธิ์ วิ ช าสั งคมศึ กษา                        
เรื่อง การเลือกตั้งระหว่างการสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติกับการสอนแบบบรรยาย เป็นต้น  
  4. การวิจัยทดลองเชิงเหตุผล จะแบ่งกลุ่มทดลองเป็นกลุ่ม ๆ แล้วเปรียบเทียบว่าใคร
ดีกว่ากัน เช่น ทดลองวิธีสอนสองวิธี โดยใช้นักเรียนห้อง ก. และห้อง ข. มีจุดอ่อนคือนักเรียน                   
อาจแอบดูกันหรือสอบถามกันนอกห้อง มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งได้ผลดี แต่อีกกลุ่มยังอ่อนเหมือนเดิม               
เป็นต้น  
  5. การวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา วิธีนี้ใช้นักเรียนกลุ่มเดียว ไม่ต้องเปรียบเทียบวิธีสอน
แบบดั้งเดิมกับวิธีสอนใหม่ แต่น าวิธีสอนแบบใหม่มาใช้ได้เลยหรือพัฒนาสื่ออุปกรณ์มาใช้สอนนักเรียน 
จะสอน 1 ห้อง 5 ห้อง หรือ 10 ห้องก็ได ้ 
 กองวิจัยทางการศึกษา (2545, หน้า 2-19) ได้เสนอรูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน                   
โดยได้ก าหนดกระบวนการของการวิจัยที่ส าคัญไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ศึกษาสภาพปัญหาทั้ งเชิ งปริมาณและคุณภาพ  เพ่ือหาลักษณะของปัญหา                    
และน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการศึกษา หรือเปรียบเทียบผลของการใช้นวัตกรรมการศึกษา
ในภายหลัง 
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  2. การออกแบบนวัตกรรม ในด้านต่อไปนี้ 
   2.1 โครงสร้าง / ส่วนประกอบ เช่น นวัตกรรมนี้ควรประกอบด้วยคู่มือครูกิจกรรม 
สื่อ เครื่องมือวัดพฤติกรรม และแบบทดสอบ เป็นต้น 
   2.2 ลักษณะของนวัตกรรม  เช่น บอกที่มาของแนวคิด/ทฤษฎีที่น ามาพัฒนา           
บอกถึงลักษณะของนวัตกรรม สื่อและเครื่องมือที่ใช้ เป็นต้น 
   2.3 ลักษณะการน าไปใช้ เช่น มีการอบรมครู มีการวัดหรือทดสอบนักเรียนก่อน    
และหลังการใช้ช่วงเวลาประมาณ 1 ภาคเรียน เป็นต้น 
  3. การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมตามแนวหรือกรอบของรูปแบบนวัตกรรมที่ก าหนดไว้ 
  4. การทดลอง แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
   4.1 การน านวัตกรรม ไปทดลองใช้  (try out) กับ กลุ่ มตั วอย่ างขนาด เล็ ก                      
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของตัวนวัตกรรม เพ่ือการปรับปรุงในแต่ละส่วน เช่น การล าดับขั้นตอน                 
ของเนื้อหาวิชา ความเป็นไปได้ของกระบวนการความถูกต้องของเนื้อหา  ความเหมาะสม                         
กับสถานการณ์จริง เป็นต้น 
   4.2 การน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในสถานการณ์จริง  เป็นการทดลอง                 
เพ่ือหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนวัตกรรมนั้น เพ่ือการพัฒนาต่อไป 
  5. การประเมินผล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิควิธีเดียวกันกับการศึกษา
สภาพ การเก็บข้อมูลท าเป็นระยะๆ ในระหว่างการทดลองและเมื่อจบสิ้นการทดลองแล้ว ข้อมูลที่ได้นี้ 
จะน ามาศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐานก่อนใช้นวัตกรรม เพ่ือเป็นข้อสรุปและยืนยันประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรมนั้น ถ้าผลการทดลองสามารถลดหรือแก้ปัญหาได้ก็แสดงว่านวัตกรรมนั้นมีคุณค่า                 
และน าไปขยายผลได้ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 วัลลภ กันทรัพย์ (2534, หน้า 113) ได้กล่าวถึงรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน ออกเป็น                  
5 รูปแบบ คือ 
  1. การวิจัยส ารวจ เป็นการวิจัยเพ่ือหาค าตอบ โดยไม่ก าหนดกฎเกณฑ์อะไรมากนัก      
เป็นการส ารวจประเภทที่อยากรู้ แล้วออกแบบไปหาค าตอบ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นการศึกษาลักษณะ
ความเป็นจริงตามสภาพในเรื่องต่างๆ เพ่ือมุ่งรวบรวมข้อมูลและรายงานลักษณะที่มีอยู่ในสภาพการณ์
นั้นๆ เช่น ส ารวจทัศนคติของนักเรียน ส ารวจอาชีพผู้ปกครอง ส ารวจโรงเรียน ส ารวจ ชุมชน                  
และส ารวจปัญหาการเรียนการสอน 
  2. การวิจัยหาความสัมพันธ์ การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ตั้งแต่                
สองตัวขึ้นไป เช่น ศึกษาวิธีการสอนของครูกับผลการเรียนของนักเรียน หรือศึกษาผลสัมฤทธิ์                      
ในการเรียนกับเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน เป็นต้น 
  3. การวิจัยเปรียบเทียบ มีลักษณะคล้ายกับสองแบบแรก ในช่วงสถิตินั้นการวิจัย
เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์เป็นการแสดงว่าตัวแปรสองตัวสัมพันธ์กันหรือไม่ มีอิทธิพลต่อกันหรือไม่ 
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นการศึกษาเหตุและผลทางการศึกษา ในกรณีที่ไม่สามารถศึกษาด้วยการทดลอง 
เช่น การศึกษาว่าอะไรเป็นสาเหตุให้นักเรียนสอบตกซ้ าชั้น การศึกษาสาเหตุที่ท าให้นักเรียนทะเลาะ
วิวาทกัน เป็นต้น 
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  4. การวิจัยแบบทดลอง เป็นการวิจัยแบบหนูตะเภา โดยก าหนดกลุ่มควบคุม                    
กลุ่มทดลอง การวิจัยแบบนี้ทางสังคมศาสตร์มักจะมีจุดอ่อนมากเกี่ยวกับการควบคุมตัวแปร                  
เพราะมนุษย์ไม่เหมือนสัตว์อ่ืนๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ผู้วิจัยสามารถก าหนดค่าต่างๆ ของตัวแปรอิสระ      
ได้ตามความต้องการ แล้วศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตาม การวิจัยแบบทดลองมีสองประเภท           
คือ การทดลองในสนาม และการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นการกระท าในห้องปฏิบัติการ                  
ซึ่งสามารถจะจัดและควบคุมตัวแปรต่างๆ ได้ตามความต้องการ การท าวิจัยแบบทดลอง ตัวแปร                
ที่ผู้วิจัยเป็นผู้ เปลี่ยนค่า เรียกว่า ตัวแปรอิสระ ส่วนตัวแปรอ่ืนๆ ที่อาจท าให้ตัวแปรตามมีค่า
เปลี่ยนแปลงได้ แต่ผู้วิจัยควบคุมไม่ให้ค่าเปลี่ยนแปลง เรียกว่า ตัวแปรควบคุม การวิจัยเชิงทดลอง
และพัฒนาเป็นการวิจัยที่ใช้เด็กกลุ่มเดียว ไม่ต้องไปเปรียบเทียบวิธีสอนดั้งเดิมกับวิธีสอนใหม่ คิดวิธี
สอนแบบใหม่แล้วพัฒนาวิธีสอนแบบใหม่ เมื่อสอนเสร็จแล้ว ส ารวจดูความเข้าใจ ดูพ้ืนฐานปัญหา     
เอามาปรับปรุงใหม่ สอนเด็กกลุ่มเดิมในบทเรียนต่อไป ประยุกต์ไปเรื่อยๆ 
 ธีระชัย  ปู รณโชติ  (2542, หน้ า 8) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการวิจัยในโรงเรียนว่า                
การวิจัยในโรงเรียนหรือในชั้นเรียนเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (action research) ซึ่ง ล้วน สายยศ                    
และอังคณา สายยศ  (2536, หน้ า 5) ให้ความเห็นว่า  การวิจัย เชิ งปฏิบัติการเป็นการวิจัย                        
เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นครั้งๆ ไป ผลของการวิจัยใช้ได้เฉพาะกลุ่มที่ท าการศึกษาเท่านั้น                  
จะน าไปอ้างอิงกลุ่มอ่ืนไม่ได้ เพราะมองขอบเขตในวงจ ากัด เป็นการวิจัยปัญหาของเด็กในชั้นเรียน    
ของตนเองเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนเฉพาะชั้นในแง่ของกระบวนการหรือวิธีการวิจัย                       
นิยมใช้วิธีการส ารวจหรือทดลองหรือการศึกษาเฉพาะกรณีแล้วแต่ลักษณะของปัญหาที่ต้องการ                  
จะศึกษา นอกจากนั้นถ้าพิจารณาลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน  เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
วิธีการหรือรูปแบบเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งถ้ายึดระบบโครงสร้างทางการเรียนการสอน                
เป็นหลักแล้ว เป็นลักษณะของงานวิจัยที่  เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การเรียนการสอน  การวัด                  
และประเมินผล ดังนั้น ลักษณะและรูปแบบงานวิจัยสามารถแยกพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ                
ของกระบวนการเรียนการสอนได้ ดังนี้ 
  1. ด้านหลักสูตรปัจจัยเกี่ยวข้องกับหลักสูตร จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรมและวิธีการ
ประเมินผล ตลอดจนหลักการโครงสร้างของหลักสูตร ลักษณะของงานวิจัยจึงเน้นไปทางการประเมิน
หลักสูตร การติดต่อการใช้หลักสูตร  และการทดลองหลักสูตร เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้                      
ตามความเหมาะสม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร 
  2. ด้านการเรียนการสอน  ปัจจัยหลักที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  ได้แก่                          
แผนการสอน วิธีสอน สื่อการสอน แบบฝึก หนังสืออ่านประกอบ ชุดการสอนและการจัดกิจกรรม
ลักษณะงานวิจัยเป็นไปทางการสร้าง ผลิตและการทดลองใช้ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น 
   2.1 การประเมินติดตามการใช้แผนการสอน 
   2.2 การทดลองวิธีสอนหรือชุดการสอน 
   2.3 การเปรียบเทียบวิธีสอนหลายวิธี 
   2.4 การสร้างและการผลิตสื่อ แบบฝึก หรือหนังสืออ่านประกอบ 
   2.5 ผลการใช้สื่อ แบบฝึก หรือหนังสืออ่านประกอบ 
   2.6 การจัดหรือการใช้รูปแบบกิจกรรมในการเรียนการสอน 
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   2.7 เจตคติของผู้เรียนต่อครูผู้สอน ต่อรายวิชา ต่อแบบฝึก ต่อสื่อหรือต่อวิธีสอน                
ถ้าการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดลองใช้ที่ได้ผลดีมาแล้ว                
และถูกน ามาขยายผลใช้ในสภาพการเรียนการสอนที่แท้จริง ย่อมจะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อตัวผู้เรียน 
และครูผู้สอน ซึ่งจะท าให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพดีขึ้น 
  3. ด้านการวัดผลและประเมินผล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลและประเมินผล
ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการสอบวัด และผลการสอบวัด ลักษณะงานวิจัยจึงเป็นไปในทางการ
สร้างและพัฒ นา  แบบทดสอบ  การวิ เคราะห์ คุณ ภาพข้อสอบ  การรายงานผลการสอบ                           
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การหาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                   
ในแต่ละรายวิชาหรือกับฐานข้อมูล (data base) ที่เก่ียวข้องกับตัวผู้เรียน 
 จากรูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียนโดยสรุปแล้ว  เป็นการวิจัยที่สามารถท าได้ง่าย                  
และไม่มีขั้นตอนยุ่งยากก็คือการวิจัยเชิงส ารวจ แต่ถ้าไม่น าผลการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดก็จะไม่เกิด
ประโยชน์ ต่อผู้เรียน ดังนั้นการวิจัยที่เหมาะสมกับครูในการท าการวิจัยในชั้นเรียน  คือ การวิจัย                  
เชิงทดลองและพัฒนา ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกับผู้เรียน
โดยตรง  
 2.1.4 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  
 การพัฒนาการเรียนการสอนหรือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้นั้น  มีการน าเสนอ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่มีข้ันตอนการด าเนินการต่างๆ ดังนี้  
 กรมวิชาการ (2542, หน้า 4-6) ได้เสนอกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่ครูวิเคราะห์องค์ประกอบ      
และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การวิเคราะห์เชื่อมโยงมาตรฐานหลักสูตร 
มาตรฐานและขอบข่ายสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชา  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น เพ่ือก าหนดสาระ
มาตรฐานการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค ตามสภาพในชุมชนและสังคม ตลอดจนการวิเคราะห์นักเรียน
เป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม โดยค านึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้ ธรรมชาติของนักเรียนประสบการณ์
และพ้ืนฐาน ความรู้เดิมวิธีการเรียนรู้ (Learning Style) ของนักเรียนเพ่ือเป็นข้อมูล ที่น าไปใช้                
เป็นการก าหนดเป้าหมาย  ของการวางแผนและออกแบบกิจกรรมเพ่ือน าไปจัดการเรียนรู้                           
ให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนตามสภาพที่เป็นจริง 
  ขั้นตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่ครูน ากิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้
ในแผนการเรียนรู้มาสู่การปฏิบัติจริงโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้                 
และมีคุณลักษณะตามเป้าหมายที่ต้องการ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ โดยครูและนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ขณะเดียวกันครูก็ประเมินผลการเรียนรู้
และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียนที่เกิดขึ้น ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีการและแบบวัดต่างๆ เช่น การจดบันทึกหลังการสอน เป็นต้น  
  ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้
ทักษะและพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหรือคุณลักษณะอ่ืนๆ ตามที่คาดหวังหรือไม่                  
มากน้อยเพียงใด ผลที่ได้รับจากการประเมินส่วนหนึ่งจะได้มาจากการประเมินไปพร้อมๆ  กัน                        
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสังเกต การปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์และการตรวจผลงาน 
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การจัดท าแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ของนักเรียน ซึ่งเป็นการประเมินตามสภาพจริงและอีกส่วนหนึ่ง 
เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
  ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการจัดการเรียนรู้ เป็นการสรุปผลการพัฒนาการเรียนรู้     
ของนักเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลให้ตัวครูเอง ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา       
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายงานที่ดีมีระบุข้อค้นพบหรือวิธีแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ชัดเจน 
ภาษาท่ีใช้ควรอ่านง่าย มีการน าเสนอเป็นล าดับขั้นตอนและน าเสนอข้อค้นพบที่แท้จริงด้วย  
 จากกระบวนการวิจัยของนักการศึกษาที่ได้น าเสนอพอสรุปได้  คือ เริ่มที่การวางแผน                
การปฏิบัติตามแผนหรือการด าเนินการ การตรวจสอบประเมินผล การพัฒนาปรับปรุงและการสรุป
รายงานผล ซึ่งหากผู้บริหารมีการด าเนินการตามข้ันตอนเหล่านี้แล้วการส่งเสริมให้เกิดการท างานวิจัย 
ก็จะส าเร็จตามความมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพ 
 ชัยพจน์ รักงาม (2544, หน้า 12-17) ได้สรุปล าดับขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียนไว้ดังนี้ 
เนื้อหาส่วนที่ 1 เล่าสภาพปัจจุบันปัญหาและวัตถุประสงค์  เนื้อหาส่วนที่ 2 ทางเลือกที่คาดว่า                   
จะแก้ปัญหาได้โดยการไปศึกษาหรืออ่านจากหนังสือทางวิชาการ “นวัตกรรม” ต่างๆ เนื้อหาส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์หรือผลการแก้ปัญหาจากการน าไปใช้จริง เนื้อหาส่วนที่ 4 สรุป อภิปรายและเสนอแนะ
ขั้นตอนดังกล่าวเรียกว่า  ท างานอย่างมีระบบ  (system approach) คือ  การวิจัยในชั้นเรียน                     
ของการท างานอย่างมีระบบ (system approach) สรุปได้ดังนี้ 
  ขั้นที่  1 ก าหนดปัญหา  การส ารวจปัญหา  ความต้องการรู้ ว่าปัญหาคืออะไร                       
มีขอบเขตเพียงใด ถ้าไม่แก้อะไรจะตามมา อะไรคือสาเหตุในแต่ละสาเหตุ มีแนวทางแก้ไขอย่างไร                     
จะเลือกแก้ปัญหาใดก่อนและโดยวิธีใดและที่ส าคัญมากๆ คือ กระชับ มีขนาดเล็ก สามารถแก้ปัญหา
เองได้ เวลาคิดให้คิดถึงนักเรียน คร ูวิธีการ คิดถึง input ว่าท าไม และ process ว่าอย่างไร 
  ขั้นที่ 2 เตรียมการและวางแผน หลังจากผ่านขั้นตอนที่ 1 ไปแล้วก็ต้องก าหนดกิจกรรม 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ต้องบริหารเวลาบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง เช่น อาจต้องไปคุยกับผู้บริหาร                 
เพ่ื อนครู  เพ่ื อประสานงาน  ไปปรึกษานั กวิชาการ  ศึกษานิ เทศก์ เพ่ื อหายุทธวิธีแปลกๆ                
หรืออาจต้องไปอ่านหนังสือ  เอกสารรายงานต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางการท างานให้ได้ค าตอบ                   
ตามวัตถุประสงค ์
  ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน คือ หัวใจส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน เพราะถ้าเพียงแต่รู้
ปัญหาจากขั้นที่  1 แล้วหยุดตรงนั้น  ไม่มีอะไรคืบหน้าก็จะเป็นเพียงวิจัยส ารวจหรือบรรยาย 
(descriptive) ถ้ารู้ปัญหาแล้ววางแผนอย่างดีในขั้นที่  2 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ มีกิจกรรม                     
ที่มองเห็นทางส าเร็จ แต่ไม่ด าเนินการอะไรต่อไปก็จะเป็นแค่เค้าโครงการวิจัย (proposal) ความฝัน               
ที่อยากให้เป็นจริงก็ไม่มีทางเป็นไปได้ 
  ขั้นที่  4 ติดตาม ปรับปรุง ทดลอง หลังจากมั่นใจจากการทดลองและปรับปรุง                   
ก็น าไปใช้ได้เลยและพบว่า บรรยากาศในห้องเรียนมีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้นว่า พฤติกรรมนักเรียน
เรียนสนุก เรียนอย่างมีความหมาย มีการช่วยเหลือกัน มีความรับผิดชอบมากกว่าเดิมและที่สุด                   
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น นักเรียนน้อยคนที่เรียนตก นักเรียนมีปัญหาติด ร. หรือ มส. แทบจะไม่มี                  
ในขั้นตอนนี้มีการใช้สถิติง่ายๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นผลการพัฒนา 
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  ขั้นที่ 5 สรุป เขียนรายงาน จะเห็นได้ว่า กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัย                
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยมีลักษณะที่ส าคัญ คือ 
   1. เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหา  หรือการพัฒนาระดับคุณภาพ                
การเรียนรู้ของนักเรียน 
   2. เพ่ือศึกษาแนวทาง หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะสามารถแก้ปัญหาหรือช่วยยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน 
   3. เพ่ือน านวัตกรรมที่เหมาะสมมาพัฒนาและทดลองใช้ตามกระบวนการวิจัย 
 2.1.5 ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียน  
 ไสว ฟักขาว (2544, หน้า 12) กล่าวถึง ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียน สรุปได้ดังนี้                
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพครู เนื่องจากให้ข้อค้นพบที่ได้มาจาก
กระบวนการสืบค้นที่ เป็นระบบและเชื่อถือได้  ท าให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้และครู                      
เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาผู้ที่มีส่วนร่วมน าไปสู่การพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้และด้วยหลักการส าคัญของการวิจัยปฏิบัติที่เน้นการสะท้อนผลท าให้การวิจัยแบบนี้
ส่งเสริมบรรยากาศของการท างานแบบประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์                
และยอมรับในข้อค้นพบร่วมกัน 
 วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2547, หน้า 2-3) กล่าวถึง ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียนสรุป          
ได้ดังนี้  เป็นการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน                       
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิธีการวิจัย เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพครู เนื่องจาก              
ข้อค้นพบที่ได้มาจากกระบวนการค้นคว้าที่เป็นระบบที่เชื่อถือได้  ท าให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนา                      
การเรียนรู้และครูเกิดการพัฒนาการเรียนการสอน  ท าให้การเรียนการสอนได้รับการพัฒนา                    
อย่างถูกต้องเป็นระบบเกิดผลดีแก่นักเรียน แสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ด้วยการเผยแพร่ความรู้              
ที่ได้จากการปฏิบัติและท าให้อาชีพครูกลายเป็นวิชาชีพ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางการศึกษา 
 ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์ (2544, หน้า 7) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียนไว้ดังนี้  
  1. ช่วยให้ครูมีพลังอ านาจในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนเพ่ิมมากขึ้น สามารถแก้ปัญหา               
ในชั้นเรียนได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ  
  2. ช่ ว ย ให้ ค รู มี ค ว าม มั่ น ใจ ใน ก ารจั ด กิ จ ก รรม ก าร เรี ย น ก ารส อน ม าก ขึ้ น                         
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. ช่วยให้ครูท างานได้อย่างเป็นระบบ ประสบความส าเร็จในการท างาน มีความรู้สึก
เป็นเจ้าของและภาคภูมิใจในวิธีการที่น ามาใช้  
  4. ช่วยให้โรงเรียนสามารถก าหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ  เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม โดยมีผลการวิจัยรองรับ 
  5. ช่วยให้ผู้เรียนได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างสมบูรณ์เต็มศักยภาพทั้งในด้าน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียนนั้น เป็นการค้นหาวิธีการพัฒนาการเรียน               
การสอนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ
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และสติปัญญา นอกจากนั้นครูผู้ท าวิจัยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเป็นที่เชื่อถือของสังคม                
ในฐานะวิชาชีพชั้นสูงต่อไป 
 
2.2 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา  
 2.2.1 ความหมายของบทบาท 
 การที่บุคคลด ารงต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดจะต้องมีบทบาทและความรับผิดชอบที่ก าหนดว่า
ต้องปฏิบัติอย่างไร มีรายละเอียดของงานเป็นตัวก าหนดบทบาทของบุคคลในการท างาน บุคคลต้อง
ศึกษารายละเอียดของงาน เพื่อจะได้รู้ว่าต้องมีหน้าที่อะไรบ้าง รายละเอียดของงานเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ให้บุคคลได้รู้ว่า ควรจะแสดงบทบาทอย่างไรหรือต้องท างานอะไรบ้าง 
 สรวงทิพย์ ภู่กฤษณา (2541, หน้า 22) ได้สรุปความหมายของบทบาทว่า บทบาทหมายถึง 
การแสดงออกหรือพฤติกรรมที่บุคคลประพฤติปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่ของสถานภาพที่ตนด ารงอยู่              
และพฤติกรรมตามความคาดหวังของสังคมและบุคคลอ่ืน ซึ่งสิทธิที่เป็นตัวก าหนดบทบาท  ก็คือ 
ต าแหน่งหรือสถานภาพการสังคม ของบุคคลนั้น 
 พิพัฒน์ โกศัลวัฒน์ (2531, หน้า 7) สรุปความหมายของบทบาทว่า บทบาท คือพฤติกรรม
ของบุคคลที่ผู้อ่ืนคาดหวังว่าจะต้องแสดงออกให้สอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่การงาน 
 สุพัตรา สุภาพ (2538, หน้า 73) ให้ความหมายของบทบาทดังนี้ บทบาท คือ พฤติกรรม             
ที่คาดหวังส าหรับผู้ที่อยู่ในสถานภาพต่างๆ ว่าต้องปฏิบัติอย่างไร เป็นบทบาทที่คาดหวัง โดยกลุ่มคน
หรือสังคม เพ่ือให้คู่สัมพันธ์มีการกระท าระหว่างกันทางสังคมได้ รวมทั้งสามารถคาดการณ์พฤติกรรม
ที่เกิดขึ้น 
 สันติ โอวรางค์ (2545, หน้า 34) ได้สรุป บทบาทผู้บริหาร คือ การปฏิบัติตามสิทธิ              
และหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามต าแหน่ง บุคคลอาจมีหลายบทบาทที่ได้รับ การที่บุคคลมีหลายบทบาท
อาจจะท าให้การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่นั้นขัดแย้งกัน ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลมีความหลัง  ได้แก่ อายุ 
การศึกษา วัฒนธรรม ประสบการณ์ ค่านิยม สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการแสดงบทบาท 
 จักรรัช ธีระกุล (2542, หน้า 45) ได้สรุปความหมายของบทบาทได้ว่า เป็นแบบแผน
นวัตกรรมอันเกี่ยวกับสถานภาพ หรือต าแหน่งทางสังคม บทบาทจึงเป็นความเคลื่อนไหว                       
ของสถานภาพ หรือหน้าที่ตามสถานภาพนั่นเอง (Role is dynamic aspect of status) 
 โสภา ชู พิกุลชัย  (2535, หน้ า 45) กล่ าวไว้ว่ า  บทบาท หมายถึ ง การแสดงออก                   
หรือการท าหน้าที่ของบุคคล ซึ่งสมาชิกคนอ่ืนของสังคมมุ่งหวังที่จะให้เขากระท าภายใต้สถานการณ์
ทางสังคมอย่างหนึ่ง เอาฐานะหน้าที่ทางสังคมเป็นมูลฐาน เป็นต้นว่า บทบาทของ พ่อแม่ ลูก สามี 
ภรรยา บทบาทนั้นท าให้คนในสังคมสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนรู้ว่าบุคคลอ่ืน                 
ต้องการอะไรจากตน ท าให้เกิดประโยชน์ในการที่จะท างานร่วมกันเป็นทีม 
 วราภรณ์  มณีบางกา (2546, หน้ า 20) กล่าวไว้ว่า ผู้ บริหารนั้ นควรจะมีบทบาท                  
2 ประการ คือ ในฐานะผู้บริหารหรือผู้จัดการ และ ในฐานะผู้น า ผู้บริหารที่บทบาทที่แตกต่าง                 
กันออกไปไม่ว่าจะอยู่ในส านักงาน หน่วยงาน หรือใน โรงเรียน จะเปลี่ยนบทบาทไปตามสถานการณ์ 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งต้องท าหน้าที่ที่เป็นทั้งผู้ที่คอยควบคุม ดูแลและบริหารงานภายใน
สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน และยังต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือ   
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โดยใช้ความสามารถส่วนบุคคลในการบริหารงาน และผู้บริหารที่จะสร้างบรรยากาศการท างาน                   
ให้ทุกคนยอมรับ ศรัทธาและส่งผลให้ผู้ร่วมงานมีความมุ่งมั่น ท างานอย่างเต็มศักยภาพได้นั้น                 
ควรเป็นผู้บริหารที่ใช้การตัดสินใจอย่างรอบคอบที่สุด 
 จากการศึกษาความหมายของบทบาท สรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง แบบแผนพฤติกรรม                
ที่ถูกคาดหวังอย่างมีเหตุผลตามต าแหน่งที่ก าหนดและการแสดงของบุคคลใด บุคคลหนึ่งที่แสดงออก
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งการแสดงของบทบาทนั้นจะขึ้นอยู่กับต าแหน่งทางสังคมยอมรับบทบาท
เป็นคุณลักษณะการแสดงออกของผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ที่ผู้นั้นได้มีความรับผิดชอบอยู่ การที่บุคคล  
จะด ารงต าแหน่งต้องมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบก าหนดควบคู่กับต าแหน่งบทบาทที่ก าหนด
ต้องเป็นที่เข้าใจของผู้ด ารงต าแหน่ง และบุคคลอ่ืนว่า ควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรจะท างานใดบ้าง 
และความสามารถในการด าเนินงานตามบทบาทนั้น 
 2.2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท  
 บทบาทของผู้บริหารการศึกษานั้น มีแนวคิดทฤษฎีที่นักการศึกษาได้ศึกษาไว้มากมาย
ดังเช่น ชูชีพ พุทธประเสริฐ (2542, หน้า 33-34) ได้กล่าวไว้ว่า บทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้น า             
การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) จะต้องมีบทบาทส าคัญในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง                     
โดยการด าเนินการควรเป็นดังนี้  
  1. ท าความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง          
ว่าจะเปลี่ยนอะไร เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงคืออะไร ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 
จะมีอะไรบ้าง  
  2. การจัดการเปลี่ยนแปลง โดยกระบวนการที่ใช้ในการจัดการเปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่
การสื่อสาร ท าความเข้าใจกับบุคลากร การให้การเรียนรู้แก่บุคลากรและทีมงาน  การให้รางวัล                 
และแรงเสริมแก่บุคลากรและทีมงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบูรณาการ
และประยุกต์แผน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับเงื่อนไขต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ  
  3. การปฏิบัติร่วมกับพนักงาน โดยการรับฟังให้มาก แปลความหมายจากสิ่งที่รับฟัง       
คิดแก้ไขปัญหาที่รับฟังมาและการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  
 ขณะที่ ดุสิต จันทร์ผง (2552 อ้างใน  สมหวัง พิธิยานุวัฒน์  และคณะ) ได้กล่าวว่า 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ 6 บทบาท
หน้าที่ คือ  
  1. บทบาทหน้าที่ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายของโรงเรียน  
  2. บทบาทหน้าที่ ในการจัดกิจกรรมในการบริหารต่างๆ  เพ่ือให้ โรงเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
  3. บทบาทหน้าที่ในการน าการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพ 
  4. บทบาทหน้ าที่ ในการสร้างขวัญ  ก าลั งใจและสร้างความสุขในการท างาน                      
ให้กับบุคลากรในโรงเรียน  
  5. บทบาทหน้าที่ในการสร้างความร่วมมือ  รวมสติปัญญาของบุคลากรในโรงเรียน                
และชุมชนเพื่อการบริหาร  
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  6. บทบาทหน้ าที่ ในการจัดหาทรัพยากรและควบคุมก ากับติดตามบุคลากร                       
ใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 มัลลิกา ต้นสอน  (2544, หน้า 6-8) ได้กล่าวว่า  บทบาท  (Role) หมายถึง รูปแบบ                  
ของพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งแสดงออกตามความคาดหวังของสังคมที่มีต่อสถานภาพ  (Status)                  
ของเขา ดังนั้น บทบาทของผู้บริหารเป็นพฤติกรรมที่ผู้บริหารต้องแสดงให้เหมาะสมกับสถานะของตน
และความคาดหวังของสังคมเพ่ือจะน าองค์การ ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการและ Mintzberg ได้แบ่ง
บทบาททางการจัดการ (Managerial Roles) ของผู้จัดการออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่ม ได้แก่  
  1. บทบาทระหว่างบุคคล  (Interpersonal Role) หมายถึง บทบาทที่ เกี่ยวข้อง                 
กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้จัดการจะท างานเกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา
เพ่ือนร่วมงาน ประกอบด้วย  
   1.1 บทบาทการเป็นตัวแทนขององค์การ (Figurehead Role) ผู้จัดการจะท าหน้าที่
เป็นผู้แทนขององค์การในพิธีการ  
   1.2 บ ท บ าท ก าร เป็ น ผู้ น า  (Leader Role) เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก าร ใช้ อิ ท ธิ พ ล                           
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการชี้น า การกระตุ้นและการสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน              
ด้วยความเต็มใจ  
   1.3 บทบาทการประสานงาน  (Liaison Role) ในการติดต่อและประสานงาน                
กับบุคคลกลุ่มต่างๆ เช่น ตัวแทนของรัฐ ท้องถิ่น กลุ่มผลประโยชน์และสมาคมการค้า  
  2. บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational Role) หมายถึง บทบาทที่ผู้บริหาร
จะต้องสรรหารวบรวม ประมวลและกระจายข้อมูลข่าวสารที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับองค์การ
เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารภายในและระหว่างองค์ การมีความถูกต้อง ชัดเจน                   
และเชื่อถือได ้ประกอบด้วย  
   2.1 บ ท บ าท ผู้ ติ ด ต ามข้ อมู ล  (Monitoring Role) ผู้ จั ด ก ารสมควรจะต้ อ ง                  
เป็นตัวกลางในการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร ระหว่างภายในและภายนอกองค์การ โดยผู้จัดการ              
จะคอยติดตามตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและมีความส าคัญกับองค์การ  เพ่ือที่จะมีข้อมูล                  
ที่เหมาะสม ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาของธุรกิจ 
   2.2 บทบาทผู้กระจายข่าวสาร (Disseminator Role) ผู้จัดการจะเป็นผู้กระจาย
ข้อมูลข่ าวสารจากทั้ งภายนอกและภายในองค์กา รแก่พนั กงาน  โดยข้อมูลจากผู้ จั ดการ                            
จะมีความชัดเจนเชื่อถือได้และไม่สร้างความสับสน ซึ่งจะลดปัญหาการบิดเบือนของข้อมูลที่เกิดขึ้น
จากข่าวลือและความอยากรู้อยากเห็นของบุคคล  
   2.3 บทบาทโฆษกขององค์การ (Spokesperson Role) ผู้จัดการจะเป็นผู้แทนของ
องค์การน าเสนอและกระจายข้อมูลข่าวสารขององค์การไปสู่ภายนอก เพ่ือให้ข่าวสารขององค์การไปสู่
ภายนอก  เพ่ือให้ข่ าวสารมีความถูกต้องและชัด เจน  ท าให้ สามารถบริหารข้อมูลข่าวสาร                   
ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. บทบาทด้ านการตั ดสิ น ใจ  (Decisional Role) หมายถึ ง  บทบาทการ เป็ น                    
ผู้วิเคราะห์ก าหนดสมมติฐาน  ประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกโอกาส                    
หรือแก้ปัญหาต่างๆ ขององค์การ บทบาท ด้านการตัดสินใจประกอบด้วย  
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   3.1 บทบาทผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Role) ผู้จัดการจะต้องเป็นผู้คิดหา
วิธีการและแนวทางใหม่ๆ  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ตลอดจนกล้าทดลอง             
น าความคิดสร้างสรรค์มาปฏิบัติ  เพ่ือให้องค์การพัฒนาความสามารถในการด าเนินงาน                    
ให้มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้น  
   3.2 บทบาทนักแก้ปัญหา (Disturbance Handler Role) ผู้จัดการจะต้องเป็นผู้
แก้ปัญหาหรือเป็นคนกลางในการตัดสินปัญหาที่เกิดข้ึนภายในกับองค์การ เนื่องจากผู้จัดการจะเป็นทั้ง
ผู้น าและผู้มีอ านาจในหน่วยงาน  วิจารณญาณและการตัดสินใจของผู้จัดการจึงเป็นที่ยอมรับ                    
ของสมาชิกในหน่ วยงาน  โดยจะแสดงความคิดเห็นและช่วยตัดสิน ใจในปัญหาที่ เกิดขึ้น                         
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
   3.3 บทบาทผู้ จัดสรรทรัพยากร  (Resource Allocator Role) ปกติองค์การ                 
และหน่วยงานต่างๆ จะมีทรัพยากรทางการจัดการ (Management Resources) ได้แก่ คน (Man) 
เงินทุน (Capital) วัตถุดิบ (Materials) วิธีการ (Method) และเครื่องจักร (Machine) หรือที่เรียกว่า 
5Ms ในปริมาณที่จ ากัด ดังนั้นผู้บริหารจะเป็นผู้ตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร ในการด าเนินขององค์การ
ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและป้องกันไม่ให้ขัดแย้ง ในการแย่งชิงทรัพยากร
ระหว่างหน่วยงาน  
   3.4 บทบาทนักเจรจาต่อรอง (Negotiator Role) เป็นผู้แทนที่มีอ านาจตัดสินใจใน
การเจรจาต่อรองและประสานผลประโยชน์ขององค์การ  ซึ่งอาจจะเจรจากับบุคคลภายนอก               
หรือสมาชิกภายในองค์การ เนื่องจากผู้จัดการจะมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ให้องค์การได้รับผลประโยชน์สูงสุด  
 สุ เท พ  พ งศ์ ศ รี วั ฒ น์  (2550, ห น้ า  161-163) ได้ ก ล่ า ว ว่ า  อ งค์ ป ระกอบ ส าคั ญ                      
4 ประการของโครงสร้างกลุ่ม ซึ่งได้แก่ บทบาท (Role) ปทัสถาน (Norm) ฐานะของกลุ่ม (Status) 
และความเหนียวแน่น (Cohesivenccss) ของกลุ่มและได้ให้แนวคิดว่า บทบาท (Role) มนุษย์เรา      
แต่ละคนมีหลายบทบาทอยู่ในตัวเอง เช่น คนที่เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน มีบทบาทตามต าแหน่ง                  
คือ ผู้อ านวยการของโรงเรียน ขณะเดียวกันยังมีบทบาทเป็นผู้บังคับบัญชาของคณะครู  ดังนั้น                     
จึงมีผู้ให้นิยามของบทบาทนี้ว่า เป็นแบบของพฤติกรรมเฉพาะที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของบุคคล
ที่อยู่ในบริบทของสังคมนั้น  
 สุ พั ตรา  สุภาพ  (2538, หน้ า  30-34) นั กวิชาการด้ านสั งคมวิทยา -มานุษยวิทยา                   
ได้ให้ความหมายของบทบาท  ว่าเป็นการปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของสถานภาพ  (ต าแหน่ง)                    
ซึ่งมนุษย์แต่ละคนจะมีบทบาทหลายบทบาท  แต่ละบทบาทก็จะมีความสมบูรณ์หรือสมดุลกัน
พอสมควรและการก าหนดบทบาทจะก าหนดตามความรับผิดชอบของงานต่างๆ ที่ปฏิบัติและยังได้ให้
ความหมายของบทบาท ว่าเป็นข้อก าหนดแห่งพฤติกรรมระหว่างบุคคล ซึ่งผูกพันกับบุคคลประเภท
ต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัวบางประการ คือ สถานภาพ (Status) หรือต าแหน่ง (Position) ทฤษฎี
บทบาทได้ใช้สถานภาพหรือต าแหน่งซึ่งหมายถึง ส่วนหรือองค์ประกอบต่างๆ ของกลุ่มทางสังคม               
ที่ได้รับการจัดระเบียบแล้ว จากแนวคิดทฤษฎีบทบาทนั้น นักทฤษฎีบทบาทมีสมมุติฐานร่วมกันอยู่
สองประการ คือ ประการแรก บทบาทเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในกระบวนการปฏิสังสรรค์ทางสังคม 
ประการที่สอง ในการปฏิสังสรรค์กับคนอ่ืน บุคคลต้องพิจารณาตนเองและคนอ่ืน ซึ่งเป็นเจ้าของ
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สถานภาพและเขาได้ใช้สิ่ งที่ เขาได้ เรียนรู้อะไรเป็นความคาดหวัง  (Expectation) ซึ่ งผูกพัน                
กับสถานภาพนั้นๆ เป็นเครื่องแนะแนวทางการกระท าของเขา แนวคิดทางบทบาทแบ่งได้เป็น                   
2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะแนวโครงสร้างนิยมและลักษณะแนวปฏิสังสรรค์สัญญาลักษณ์นิยม 
  1. แนวโครงสร้างนิยม มุ่งสนใจเนื้อหาโครงสร้างหน้าที่ของสถานภาพทางสังคม           
การจัดระเบียบและผลของบทบาทต่างๆ ต่อระบบ กล่าวคือ บทบาทจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ถูกก าหนด
กฎเกณฑ์ไว้ในสังคม ถูกคาดหวังไว้ว่าบุคคลในสถานภาพใด ควรมีสถานภาพและบทบาทอย่างไร                  
เมื่อบุคคลเข้าด ารงสถานภาพต่างๆ ตามที่คิดว่าเป็นค่านิยม บรรทัดฐานที่ก าหนดให้มีบทบาท                 
และพฤติกรรมนั้นๆ  
  2. แนวปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์นิยมให้ความส าคัญกับกระบวนการ ซึ่งบุคคลจะท าความเข้าใจ                      
ว่าบุคคลอ่ืนให้ความคาดหวังกับตนเองอย่างไร  ในการที่จะมีบทบาทในสังคมอันจะเกิดขึ้น                    
จากการที่บุคคลมีปฏิสังสรรค์ทางสังคมต่อกัน 
 สุพัตรา สุภาพ (2538, หน้า 30-31) ยังได้กล่าวว่าบุคคลแต่ละคนมีบทบาทหลายอย่าง             
ในเวลาเดียวกันและบุคคลถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามบทบาทต่างๆ ที่ตนมีอยู่ แต่การปฏิบัติบทบาท
หนึ่งอาจจะไปขัดกับอีกบทบาทหนึ่งก็ได้ เช่น แม่กับลูก แม่กับลูกศิษย์ เป็นต้น ซึ่งบุคคลจะต้องมี
ประสบกับปัญหาเรื่องบทบาทหลายอย่างที่ต้องปฏิบัติและการขัดกันในบทบาท  (Role Conflicts) 
ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ เพราะบทบาทแต่ละอย่างมักจะถูกคาดหวังให้ปฏิบัติจ ากัด ขอบเขตในการเลือก
และมีปัญหาที่บุคคลจะต้องแก้ไขเอง ดังนั้น เราจะสามารถเข้าใจพฤติกรรมส่วนใหญ่ได้ โดยดูจาก
ต าแหน่งของบุคคลในโครงสร้างของสังคมนั้นๆ นั่นเอง  
 สุทธิศั กดิ์  พลอยชิ ตกุ ล  (2549 อ้ างใน  วิ รัตน์  ใจ เอ้ือ ) ได้ เสนอแนวคิด พ้ื น ฐาน                         
หรือความเชื่อพ้ืนฐานเกี่ยวกับบทบาทของนักทฤษฎี ที่กล่าวถึงบทบาทมีทฤษฎีที่ส าคัญ 5 ทฤษฎี ดังนี้  
  1. ทฤษฎีของกู๊ด (Good’s Role Theory)  
  Good เป็นนักสังคมวิทยา กล่าวว่าบทบาท คือ แบบแผนของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ของแต่ละบุคคลและบทบาทดังกล่าว ควรเป็นไปตามข้อตกลงที่มีต่อสังคมนั้นๆ  
  2. ทฤษฎีของราล์ฟ ลินตัน (Ralph Linton’s Role Theory) 
  ราล์ฟ ลินตัน เป็นนักมนุษยวิทยาที่มีชื่อเสียงมาก เขากล่าวว่า “ต าแหน่งสถานภาพ      
เป็นผู้ก าหนดบทบาท เช่น บุคคลที่มีต าแหน่งเป็นครู ต้องแสดงพฤติกรรมให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่                 
ลูกศิษย์ เป็นต้น ผู้ที่มีต าแหน่งจะปฏิบัติหน้าที่ได้สมบทบาทหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ                
หลายๆ อย่าง เช่น บุคลิกภาพของผู้สวมบทบาท ลักษณะของสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ ด้วย”  
  3. ทฤษฎีของนาเดล (Nadel’s Role Theory)  
  นาเดลเป็นนักมนุษยวิทยา กล่าวว่า บทบาท คือ ส่วนประกอบที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 2 
ลักษณะ คือ  
   3.1 ส่วนประกอบที่ส่งเสริม เช่น ครูต้องพูดเก่งหรือมีอารมณ์ขัน  
   3.2 ส่ วน ป ระก อบ ที่ มี ผ ล ส าคั ญ ต่ อบ ท บ าท แล ะขาด มิ ได้  เช่ น  เป็ น ค รู                         
ต้องสอนหนังสือ เป็นแพทย์ต้องรักษาคนไข ้เป็นต ารวจต้องจับคนร้าย เป็นนักเรียนต้องเรียนหนังสือ  
  4. ทฤษฎีของโอมันต์ (Homann’s Role Theory)  
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  โอมันต์เป็นนักสังคมวิทยา เขากล่าวว่า บุคคลจะเปลี่ยนบทบาทไปตามต าแหน่งเสมอ 
เช่น ตอนกลางวันแสดงบทบาทสอนหนังสือเพราะมีต าแหน่งเป็นครู  ตอนเย็นแสดงบทบาท           
เรียนหนังสือเพราะมีต าแหน่งเป็นนิสิตภาคสมทบ เป็นต้น 
  5. ทฤษฎีพาร์สัน (Parson’s Role Theory) 
  พาร์สั น เป็ นนั กสั งคมวิทยา  กล่ าวว่ าความสั ม พัน ธ์ ระหว่ างมนุ ษย์ ในสั งคม                     
ท าให้มนุษย์ต้องเพ่ิมบทบาทของตนเอง เช่น บุคคลที่มีเพ่ือนมากก็ต้องแสดงบทบาทมากขึ้นเป็นเงา
ตามตัว จากทฤษฎีของพาร์สันจะเห็นได้ชัดเจน เช่น สังคมเล็กในบ้านทุกคนต้องรู้จักและติดต่อกัน            
อยู่ตลอดเวลา มีความสัมพันธ์กันอย่าง ใกล้ชิด รู้จักปฏิบัติต่อบิดามารดา ญาติพ่ีน้อง ให้เกิดความรักใคร่                    
กลมเกลียว มีความสามัคคีกัน 
  ส่วนในสังคมที่กว้างขึ้น เช่น สถาบันการศึกษา สถานที่ท างาน ฯลฯ บุคคลในสถาบัน
ดังกล่าวต้องมีมนุษยสัมพันธ์ซึ่งกันละกัน เพ่ือท าให้สะดวกแก่การท างานร่วมกันทุกคนในสังคม ยิ่งรู้จัก
กันมากเท่าใด ความคล่องตัวและความเป็นปึกแผ่นของสังคมยิ่งมากขึ้นเท่านั้น 
  บทบาทนั้ น ได้มีนั กวิชาการ  นักทฤษฎี  หน่ วยงานต่างๆ  ได้ ให้ ค าจ ากัดความ                   
หรือความหมายไว้มากมาย ทั้งนี้ข้ึนกับสถานภาพที่แตกต่างกัน คือ 
 สรุปได้ว่า บทบาทเป็นการกระท าหรือพฤติกรรม สิ่งที่ถูกก าหนดโดยสถานภาพของบุคคล
นั้นๆ ด ารงอยู่  ซึ่ งสิ่ งที่แสดงออกเกิดจากสังคมก าหนดและความคาดหวังของสังคม  ดังนั้น                        
การเป็นผู้บริหารก็เป็นที่คาดหมายของครู สังคมและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ที่จะมีบทบาทส าคัญ                    
ในการพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 
 2.2.3 คุณสมบัติผู้บริหาร  
 การเป็นผู้บริหารหรือการเป็นผู้น านั้นมีนักการวิชาการทางการศึกษาได้ให้ความหมาย                
ค าจ ากัดความ ลักษณะผู้น าไว้หลายคุณลักษณะด้วยกัน  ดังที่ เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์ (2542,                    
หน้า 120) ได้กล่าวถึงลักษณะหรือแบบของผู้น า ดังนี้  
  1. ผู้น าแบบเน้นตัวเองเป็นใหญ่ (Great Man) เป็นแบบที่ชอบใช้อ านาจมีความเชื่อมั่น
ว่าตนเองเก่งกว่าผู้อ่ืน ชอบเข้าไปให้ค าแนะน าหรือสั่งการมากกว่าการสื่อสาร ใช้การสื่อสารทางเดียว 
คือ การสั่งโดยตรง ไม่ชอบรับฟังความคิดเห็นเพราะเชื่อว่าคนเก่งทุกอย่างข้อเสียของผู้น าแบบนี้                
คือ ท าให้ขวัญและก าลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ดี งานขาดความริเริ่ม มนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 
ไม่ด ีแต่ข้อดีก็คือช่วยให้งานที่เร่งด่วนด าเนินไปได้ทันเวลา  
  2. ผู้น าแบบเน้นทีมงาน (Professional Man) เป็นแบบที่ผู้น านิยมท างานเป็นกลุ่ม               
หรือคณะและยึดจุดมุ่งหมายเป็นส าคัญใช้การสื่อสารแบบ  2 ทาง คือให้โอกาสได้ซักถาม ตอบโต้               
ท าความเข้าใจ ข้อเสียของผู้น าแบบนี้ก็คือ ต้องใช้การประสานที่มีประสิทธิภาพ  ส่วนข้อดีก็คือ                 
ขวัญก าลังใจ  ของผู้ ร่วมงานดี  มีความคิดริเริ่ม  เพ่ิมความสามารถให้กับทีมงานและท างาน                      
ด้วยความรู้สึกท่ีดี 
  3. ผู้น าแบบเน้นสังคม (Social Man) ผู้น าแบบนี้จะเน้นเรื่องความพึงพอใจของคน             
หรือผู้ร่วมงาน พยายามที่จะรู้จักคนให้มาก พยายามสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี แม้งานจะไม่ดีนัก                   
ก็ไม่ถือว่าส าคัญ เพียงแต่ขอให้คนอ่ืนยอมรับว่าตนเป็นคนดี ข้อเสียของผู้น าแบบนี้คือ ต้องเสียเวลา
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มาก ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ข้อดีก็คือสามารถ 
ลดปัญหาขัดแย้งระหว่างผู้ร่วมงานได้ และท างานด้วยความพอใจ 
  4. ผู้น าแบบเน้นระเบียบ  (Organizational Man) ผู้น าจะเน้นระเบียบกฎเกณฑ์                 
อย่างเข้มงวด ชอบท างานเป็นพิธีการ ไม่ชอบท างานที่ขัดต่อระเบียบแบบแผน ข้อเสียของผู้น าแบบนี้ 
ก็คือ ไม่เป็นผู้สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่มีการยืดหยุ่น การติดต่อสื่อสารใช้ช่วงเวลายาว ข้อดี                 
ก็คือ เป็นการส่งเสริมความยุติธรรม การท างานจะเป็นไปตามก าหนดง่ายต่อการควบคุม 
 สมยศ นาวีการ (2545, หน้ า 141-142) ได้ กล่ าวถึ ง ความมีประสิทธิภาพของความเป็ นผู้ น า                     
โดยทั่วๆ ไป มีปัจจัยที่ส าคัญ 2 อย่างที่ใช้ประเมินความมีประสิทธิภาพของความเป็นผู้น า ดังนี้ 
  1. ปัจจัยผลผลิต  คือ ผลสุดท้ายที่ เกิดขึ้นภายในองค์การ  องค์การทุกองค์การ                   
ต้องมีเป้าหมาย ปัจจัยผลผลิตชี้ให้เห็นว่าองค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายมากน้อยแค่ไหน 
ในกรณีขององค์การธุรกิจ  ปัจจัยผลผลิต ได้แก่ ประสิทธิภาพการผลิต  คุณภาพ การท าก าไร                     
และต้นทุน 
  2. ปัจจัยคน คือ ผลสะท้อนให้เห็นถึงภาวะของทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การปัจจัย
ดังกล่าวนี้  ให้ความส าคัญว่า  คนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความพอใจ                 
จากงานของพวกเขาที่ท าอยู่มากน้อยแค่ไหน  ปัจจัยคน ได้แก่ ก าลังใจ จ านวนและประเภท                      
ของการติดต่อ สื่อสาร ระดับแรงจูงใจ ความผูกพันต่อเป้าหมายและความขัดแย้งของกลุ่มและบุคคล  
 จากนักการศึกษาได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเป็นผู้บริหารที่มีต าแหน่งหน้าที่                
ตามสถานภาพที่ได้รับ บทบาทที่แสดงออกถึงการเป็นผู้น าที่มีภาวะผู้น านั้น จะต้องมีการฝึกทักษะ    
การเรียนรู้และการสร้างสมประสบการณ์ ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานในองค์กรของตนมีความราบรื่น
เรียบร้อยประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่ งการเป็นผู้น านั้น                        
มีหลายรูปแบบ ในวงการศึกษาก็เช่นกันที่ต้องการได้ผู้น าที่มีความรู้มีความสามารถ  มีวิสัยทัศน์                   
มีบุคลิกภาพดีรวมทั้ง มีศิลปะในการบริหารงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้ก้าวทันกับสังคมยุคโลกาภิวัตน์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 
2.3 บทบาทการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน 4 ด้าน ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคล
ส าคัญ ในการผลักดันการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนให้เกิดประสิทธิภาพ มีนักการศึกษา                   
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริม
การท าวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้ 
 ลัสดา กองค า (2541 , หน้ า 44) กล่ าวว่า การท าวิจั ย ในชั้ น เรียน ให้ ได้ ผลงาน                           
ที่มีประสิทธิภาพและน าผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหา และปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้น
ผู้บริหารต้องมีบทบาทในการส่งเสริม และสนับสนุนในด้านการด าเนินการวิจัยด้านวัสดุอุปกรณ์                
และแหล่งข้อมูลในการท าวิจัย 
 ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542, หน้า 1-12) ได้ก าหนดมาตรการ            
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียน ในด้านของการสร้างบรรยากาศ               
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ในการท าวิจัย การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าวิจัย การพัฒนาบุคลากรในการวิจัยการยกย่อง
เชิดชูเกียรติแก่บุคลากร 
 จิรพันธ์ ไตรทิพย์จรัส (2543 , หน้า 68) กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา                    
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้                       
ให้มีประสิทธิภาพได้นั้นต้อง ส่งเสริมงบประมาณ วัสดุ ห้องสมุด ศูนย์วิชาการ การพัฒนาบุคลากร               
ไปศึกษาดูงาน การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการให้ก าลังใจ 
 นงเยาว์ บัวทอง (2543, หน้า 60-62) กล่าวถึง บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการท าวิจัย
ในชั้นเรียนเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน มีส่วนร่วมในกิจกรรม  
ในชั้นเรียน จะต้องสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก               
แก่ครูผู้สอน 
 ต้องจิตร โสมะภีร์ (2546, หน้า 25) กล่าวว่า ผู้บริหารจะต้องให้การส่งเสริมเพ่ือเสริมให้
การเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนและองค์กรบทบาทผู้บริหาร
ในการส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน เป็นพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา                  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน ดังนั้น บทบาทผู้บริหารที่จะด าเนินการส่งเสริม              
ให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ บทบาทด้านการวางแผน บทบาทด้านการจัดองค์กร 
บทบาทด้านการจูงใจ บทบาทด้านการควบคุมงาน และมีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.3.1 ด้านการวางแผน  
 ค าว่า Planning ซึ่งแปลว่า การวางแผนหรืออาจแปลว่าการจัดท าแผน อาจมีผู้ ใช้                
เป็นอย่างอ่ืน เช่น To plan หรือ Plan formulation บางต าราใช้ค าว่า  Plan development                
การจัดท าแผน หมายถึง การจัดท าเอกสารแผนเป็นกระบวนการในการจัดท าแผนให้ส าเร็จเป็นรูปเล่ม
ให้ได้ผลผลิตเป็นแผนงานเป็นโครงการต่างๆ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2538, หน้า 5) เมื่อการวางแผน               
ถูกน ามาใช้ในการบริหารได้มีนักวิชาการและนักการศึกษาให้ความหมายของการวางแผน ไว้ดังนี้ 
 อุทุมพร จามรมาน (2544 , หน้า 7) กล่าวว่า การวางแผน คือ ก่อนสั่ งการใดๆ                 
จะต้องมีข้อมูลมาประกอบแนวคิด เพ่ือวิธีการที่จะด าเนินงานตามวัตถุประสงค ์
 กระทรวงศึกษาธิการ (2547, หน้า 226) กล่าวว่า ค าว่า “แผน” หรือ “การวางแผน”   
“การวางแผนการศึกษา” ซึ่ง “แผน” ก็คือ สิ่งที่แสดงความตั้งใจล่วงหน้าที่จะด าเนินการภายใน
ระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้ 
 วิ โรจน์  ส ารรัตนะ (2542 , หน้ า  35 ) กล่ าวว่ า  การวางแผน เป็ นกระบวนการ                     
ของการก าหนดองค์ประกอบต่างๆ ที่ส าคัญ เริ่มจากภารกิจตามด้วยจุดหมายและแผนที่บรรลุ
จุดหมาย 
 อุทัย บุญประเสริฐ (2538, หน้า 5) กล่าวว่า การวางแผนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญยิ่งส าหรับ
การบริหารที่ มีป ระสิทธิภ าพสู ง และเป็ นสิ่ งจ า เป็ นส าหรับการบริหารที่ เน้นการท างาน                    
ในแบบที่เป็นระบบเน้นการท างานเพ่ือประโยชน์ของระบบ หรือของหน่วยงานโดยตรง โดยใช้ตัวแผน
เป็นเครื่องบอกแนวทางปฏิบัติ แสดงรายละเอียดของสิ่งที่จะปฏิบัติจัดท าในอนาคต ซึ่งจะบอกให้รู้         
ถึงจุดที่มุ่งหมาย สิ่งที่คาดหวัง บอกถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ที่ได้ก าหนดไว้ บอกถึงเป้าหมาย                  
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ของการปฏิบัติการ แสดงถึงวิธีด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เพ่ือให้น าไปสู่
ความส าเร็จของภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กรหรือของระบบงานนั้นๆ 
 สุรพงษ์ ปนาทกูล (2526, หน้า 6) กล่าวว่า การวางแผน คือ กระบวนการพิจารณาตัดสิน
ว่าจะท าอย่างไร เลือกวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น 
 เสนาะ ติเยาว์ (2546 , หน้า 83) ให้ความหมายของการวางแผน คือ กระบวนการ                
ในการก าหนดวัตถปุระสงค์และวิธีการว่าจะท าอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น  
 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2538, หน้า 5) กล่าวว่า การวางแผน คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ 
การจู งใจและการสื่ อความ การวัดผลงาน และการพัฒนาคน การวางแผนเป็นส่ วนหนึ่ ง                            
ของกระบวนการบริหารที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงงานทุกอย่างขององค์กร ความส าคัญ
ของการวางแผน การวางแผนเป็น เรื่องของการก าหนดความต้องการวิธีการด าเนินการ                             
และความคาดหมายผลการด าเนินการในอนาคต โดยใช้หลักวิชา เหตุผล มีข้อมูลตัวเลขประกอบ                
มีการเสนอปัญหาที่ขจัดอุปสรรคที่มาถึงเป้าหมายข้างหน้าได้ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้ได้ว่าจะท าอะไร ที่ไหน 
เมื่อใด กับใคร ท าอย่างไรและท าเพ่ืออะไรได้อย่างชัดเจนซึ่งน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
และได้ผล เพ่ื อลดความไม่แน่ นอนลงหรือความ เสี่ ย งน้ อยที่ สุ ด เพราะสถานการณ์ ต่ า งๆ                                 
ไม่มีความแน่นอนหรือมีความเสี่ยง จึงต้องมีการวางแผน กล่าวได้ว่า การวางแผนมีความส าคัญ                   
ต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังต่อไปนี้ ให้การด าเนินงานของบุคลากรประสานงาน               
ซึ่ งกันและกัน โดยมีแผน เป็ นกรอบในการด าเนิ นงานให้ เกิดการประหยัด ในการบริห าร                             
ให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่                      
ของหัวหน้างาน สามารถระดมสรรพก าลังของทรัพยากรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิ ภาพ 
ผู้บังคับบัญชาสามารถทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามแผนกระบวนการ
วางแผน โดยภาพรวมการวางแผนเป็นกระบวนการของการก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญต่างๆ                     
เริ่มจาก ภารกิจ จุดหมายและแผนที่จะให้บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบของการวางแผน การวางแผน
เป็นการเตรียมการเพ่ือปฏิบัติการในอนาคต การวางแผนจ าเป็นต้องอาศัยการคาดคะเนที่แม่นย า
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ทรัพยากร และข้อจ ากัดที่อาจจ าแนกองค์ประกอบได้ 6 ลักษณะ คือ อนาคต 
การวางแผนเป็นการมองอนาคตการปฏิบัติแผนแต่ละแผนมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ ผู้ รับผิดชอบแผนแต่ละแผนจ าเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบด าเนินการ การตัดสินใจ                       
การวางแผนต้องมีการตัดสินใจเลือกทางเดินส าหรับอนาคตมาตรฐานหรือเกณฑ์ แผนจ าเป็นต้องระบุ
เป้าหมาย หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ว่าเมื่อประเมินแล้วแผนจะบรรลุ เป้าหมาย
หรือไม่  การประหยัดและการตรงต่อเวลา แผนแต่ละแผนต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด                           
แต่ใช้สมรรถภาพของบุคคลสูงสุด กระบวนการวางแผน แผนที่เป็นทางการจัดท าขึ้นอย่างมีทิศทาง
ชัดเจน ผู้บริหารสามารถควบคุมได้  ขณะเดียวกันจะสอดคล้ องกับความรู้  ความสามารถ                        
และประสบการณ์ของ ผู้ปฏิบัติงาน ในการวางแผนจะต้องก าหนดไว้ชัดเจนว่าแต่ละหน่วยงาน                        
แต่ละคนจะต้องท าอะไรบ้างและท าอย่างไรให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะเดียวกัน   
ก็ต้ องก าหนดไว้ว่ าห ากมี การเปลี่ ยนแปลงในอนาคต จะต้องมี การปรับ เปลี่ ยนอย่ างไร                     
เพราะการวางแผนเป็นการตัดสินใจในปัจจุบันถึงการกระท าในอนาคตดังนั้นการวางแผน                          
จึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จของงานมีข้ันตอน ดังนี้  
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  1. การวิเคราะห์สถานการณ์ ได้แก่ การหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน                
การแปลความหายของข้อมูลที่ได้ และการสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมด ส าหรับน ามาใช้ในการตัดสินใจ
ก าหนดเป็นแผนขึ้น การวิเคราะห์จะต้องรวมถึงสถานการณ์ในอดีต สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน                    
รวมถึงการคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การวิเคราะห์จะต้องแยกเป็นสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก  
  2. การก าหนดวัตถุประสงค์และแผน ผู้ท าแผนต้องก าหนดวัตถุประสงค์ไว้หลายๆ 
วัตถุประสงค์และก าหนดแผนไว้หลายๆ แผน ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการ
มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นระดับบริหารหรือฝ่ายปฏิบัติ และใช้ เวลามากกว่าจะได้วัตถุประสงค์                            
และแผน วัตถุประสงค์ของแผนเป็นส่วนส าคัญที่สุด การก าหนดวัตถุประสงค์ต้องชัดเจน แน่นอน 
เฉพาะเจาะจงและสามารถท าได้จริง ขณะเดียวกันต้องก าหนดระยะเวลาที่จะบรรลุวั ตถุประสงค์                 
และสอดคล้องกับระบบงานและหน่วยงาน  
  3. การประเมินวัตถุประสงค์และแผน คือการหาวัตถุประสงค์แต่ละอย่างและแผน                    
แต่ละแผนและผู้บริหารจะต้องจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์และแผนการประเมิน                          
ซ่ึงอาจท าในรูปของคณะกรรมการหรือทีมงาน  
  4. การเลือกวัตถุประสงค์และแผน การเลือกแผนใดแผนหนึ่งมักจะอาศัยประสบการณ์
เป็นส าคัญ การตัดสินใจเลือกจะต้องก าหนดมาตรการว่าจะใช้วิธีใดระหว่างแผนที่ดีหรือแผนที่
เหมาะสมที่สุด  
  5. การน าไปใช้ การเลือกแผนที่ดีที่สุดอาจไม่ได้ประโยชน์ถ้าการน าไปใช้ไม่เหมาะสม  
สิ่งส าคัญ ก็คือ ผู้ใช้แผนต้องเข้าใจอย่างชัดเจนและต้องมีทรัพยากรอย่างเพียงพอขณะเดียวกันทุกคน
ควรมีส่วนร่วมในการวางแผน การน าแผนไปใช้จึงจะประสบผลตามต้องการ  
  6. การตรวจสอบและควบคุมท าให้รู้ว่าต้องมีการแก้ไขอะไรบ้างหรือต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างไร หาสถานการณ์จริงมีการเปลี่ยนไปจากสถานการณ์ที่คาดคะเนล่วงหน้า                     
การวางแผนเป็นหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่ง และการท างานอย่างหนึ่ งอย่างใดในบรรดาเครื่องมือ
หลายๆ อย่างของการบริหาร เป็น Tool หรือเป็น Instrument ที่มีความส าคัญในระบบการบริหาร   
ในหน่วยงานที่ ก้ าวหน้าและมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นสิ่ งที่ มีบทบาทได้ ในทุกขั้นตอน                         
ของการบริหารในการท างานปกติ  ในการท างานที่ใดก็สามารถใช้การวางแผนเป็นเครื่องมือ                        
ในการท างานได้เสมอ การวางแผนจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารงานที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพ   
ในการบริหารจัดการ ช่วยให้มีการบริหารในแบบที่มีการท างานอย่างเป็นระบบ ช่วยให้การท างาน   
ของหน่วยงานผูกพันกับงานซึ่งอยู่ในขอบเขตของงานที่เป็นภารกิจของหน่วยงาน ผูกพันกับงาน                  
ที่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานโดยตรง ชัดเจนไม่ท างานไขว้เขวไปตามสถานการณ์หรือตามตัว
บุคคล วิธีการท างานโดยใช้แผนเป็นวิธีการท างานโดยใช้หลักระบบ (System) ในการท างานจะไม่แยก
แผนออกจากการบริหารงานจุดเน้นที่ส าคัญของการใช้แผนเป็นเครื่องมือของการบริหาร จะอยู่ที่การ
ช่วยให้การท างานที่อยู่ ในความรับผิดชอบประสบผลส าเร็จ (Success) ด้วยวิธีการด าเนินงาน                        
ที่เน้นประสิทธิภาพ (Efficiency) การใช้แผนเพ่ือช่วยให้งานในความรับผิดชอบเองของผู้บริหาร         
เป็นผลดีได้นั้นจ าเป็นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวางแผนของหน่วยงานจะต้องรู้ เข้ าใจถึงหลักการส าคัญ
ของการวางแผนและจะต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกับการบริหาร ต้องรู้ถึงวิธีการ
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ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ในการวางแผนให้เหมาะกับงานที่รับผิดชอบต้องรู้ว่าในการวางแผน                   
และการท างานอย่างเป็นระบบนั้นจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ                 
การท างานของหน่วยงานทั้งระบบรู้ถึงสภาพและการท างานปัจจุบัน ค้นหาปัญหาในการท างาน 
พิจารณาถึงความต้องการพัฒนาของหน่วยงาน ตรวจสอบองค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมทุกด้าน                  
ที่เก่ียวข้องและอาจมีผลกระทบต่อการท างาน 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า การวางแผนเป็นการตัดสินใจหาวิธีที่จะควบคุมงานให้ส าเร็จ              
ตามเป้าหมาย ความคิดนั้นอาจเป็นการส่วนตัวไม่ได้ขอความคิดเห็นจากคนอื่นในองค์การการวางแผน
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้าหมาย จะต้องก าหนดวิธีการด าเนินการให้บรรลุวัตถุป ระสงค์                    
และเป้ าหมายสอดคล้องกับความรู้  ความสามารถของผู้ปฏิบั ติต้องอาศัยการมีส่ วนร่วม                               
ของคนในองค์การให้คนในองค์การยอมรับอาศัยข้อมูลจ านวนมาก การวางแผนเป็นหน้าที่ที่ส าคัญ
ประการหนึ่ง เป็นข้อความกว้างๆ เกี่ยวกับการก าหนดองค์ประกอบเริ่มจาก ภารกิจ จุดหมาย                      
ในการด ารงอยู่ขององค์กรและขอบข่ายงาน แสดงรายละเอียดในการปฏิบัติเฉพาะขององค์การ                    
หรือที่ท าให้องค์การแตกต่างจากองค์การอ่ืน ซึ่งก าหนดไว้อย่างง่ายเป็นที่เข้าใจจากสมาชิกทุกๆ ฝ่าย
ในองค์การ ฝ่ายบริหารอาจน าเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนให้เหมาะสมกับงานวางแผน
ตัดสินใจที่ดีที่สุด ประเมินความส าเร็จ ใช้กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติเกิดความจงรักภักดีและความรู้สึก                   
เป็นเจ้าขององค์การ หากไม่ก าหนดให้ชัดเจนอาจท าให้เกิดความคลุมเครือและรั บรู้ถึงภารกิจ               
ที่แตกต่างกันของสมาชิกในองค์กร เป้าหมายเป็นผลลัพธ์ สุดท้ายที่องค์กรจะท าให้บรรลุผล                         
แผนเป็นวิถีทางที่จะท าให้เกิดการกระท าเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการให้เกิดขึ้น จุดหมาย     
เป็นองค์ประกอบส าคัญของการวางแผนที่จะช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                 
ในการบริหารงานผู้บริหารท าความเข้าใจในแนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสามารถน าประเด็นมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ วิถีทางที่จะท าให้บรรลุผลลัพธ์นั้นมีมากมายต้องมีการเลือก การวางแผน
ตัดสินใจที่ดีที่ สุด วางแผนด าเนินการอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารควรก าหนดแผนเป็นกรอบ                            
ในการด าเนินงานอธิบายวัตถุประสงค์ก าหนดวิธีการในการท างานให้ผู้ร่วมงานทุกคนเข้าใจ หาข้อมูล       
ที่เกี่ยวข้องกัน แจกแจงรายละเอียดของงาน อ านวยความสะดวกให้แก่ ผู้ รับผิดชอบ มีการประชุม
ปรึกษาหารือ ประสานงานร่วมกันพิจารณาให้ครูแก้ปัญหาด้วยตนเอง จัดให้ครูแลกเปลี่ยนความคิดซึ่ง
กันและกัน จัดให้มีครูที่ปรึกษาในการท าวิจัยในชั้นเรียน ก าหนดนโยบายเป้าหมายให้ครูท าวิจัย              
ในชั้นเรียน ผู้บริหารต้องระบุมาตรฐานในการปฏิบัติงาน วางแผนนิเทศการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 2.3.2 ด้านจัดองค์การ (Organization)  
 เป็นหน้าที่ทางการบริหารที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญ ตรวจสอบเป็นระยะเพ่ือให้มั่นใจ
ว่าในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโครงสร้างขององค์การที่ออกแบบไว้แต่เดิมยังมีความเหมาะสม               
ที่จะท าให้บรรลุจุดหมายองค์การได้หรือไม่เพ่ือความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การจัดองค์การการออกแบบ
งาน การจัดแผนกงานเป็นโครงสร้างองค์การและประสานงานในโครงสร้างองค์การ 
 จันทรานี สงวนนาม (2545, หน้า 24) กล่าวว่า การจัดองค์การ แผนจะด าเนินการไปด้วยดี 
การจัดองค์การที่ดีประกอบด้วย การน าปัจจัยทางการบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
บริหารที่จะท าให้เกิดผลสัมฤทธิผล การจัดองค์การ จึงหมายถึง การน าเอาทรัพยากรการบริหาร               
ทุกประเภทมาบูรณาการ เพ่ือด าเนินการ 
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 สมพงศ์ เกษมสิน (2521, หน้า 110) กล่าวว่าการจัดองค์การ คือ การจัดสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างอ านาจหน้าที่การงาน บุคคล และทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ ให้สามารถด าเนินการได้                  
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 
 เสนาะ ติเยาว์ (2546, หน้า 100) กล่าวว่า กาจัดองค์การ คือ การสร้างระบบความสัมพันธ์
ระหว่างอ านาจการบังคับบัญชากับความรับผิดชอบของงาน เป็นการก าหนดให้รู้ว่า ใครท างานอะไร 
และใครต้องรายงานต่อใคร 
 สมคิด บางโม (2538, หน้า 126) กล่าวว่า การจัดองค์การ หมายถึง การจัดแบ่งหน่วยงาน
ออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ให้ครอบคลุมภารกิจ และหน้าที่ขององค์การ พร้อมก าหนดอ านาจหน้าที่ 
และความสัมพันธ์กับองค์กรย่อยอ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารให้บรรลุเป้าหมาย
โครงสร้ างองค์ ก าร  (Organization Structure) เป็ น รูป แบ บอย่ าง เป็ นท างการที่ แสดงถึ ง                        
ความมีปฏิสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารการเชื่อมโยงงานของบุคคลหรือกลุ่มคน เพ่ือให้บรรลุจุดหมาย
ขององค์กร รูปแบบดังกล่าว เกิดจากการพัฒนาโครงสร้างองค์การที่เรียกว่าการออกแบบองค์การ
(Organization Design) มีองค์ประกอบ 4 ประการคือ การออกแบบงาน การจัดเป็นแผนกงานการ
จัดกลไกการประสานงานในแนวตั้ง การจัดกลไกการประสานงานในแนวนอน ซึ่งโครงสร้างองค์การ 
การจัดกลุ่มต าแหน่ง สายการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์ของหน่วยงานในองค์การหนึ่งๆ 
ประกอบด้วยงานที่หลากหลาย จึงท าให้เป็นองค์การที่มีประสิทธิผลได้  
 ดังนั้น การจัดองค์การต้องน างานที่จะส่งผลต่อการบรรลุจุดมุ่ งหมาย การจ าแนก                       
ออกเป็นส่วนๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเฉพาะของงานในขณะเดียวกันต้องค านึงถึงว่าในงานหนึ่งๆ 
ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย จ าเป็นต้องมีการออกแบบงาน ผู้บริหารต้องค านึงถึงทั้ ง                      
ความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และจูงใจเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การออกแบบงานมี 4 วิธี คือ การท าให้งานมีความง่ายขึ้น โดยแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ
มีขอบเขตในการปฏิบัติงาน การหมุนเวียนในงาน ก าหนดช่วงเวลาให้ผู้ปฏิบัติงานสลับหมุนเวียนกัน
ท างานในแต่ละส่วน เพ่ือความเข้าใจงานขององค์การรอบด้านมากขึ้น ถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรวิธีหนึ่ง อาจมีการส่งเสริมให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกันการเพ่ิมเนื้องาน                    
โดยการก าหนดกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นเพ่ือให้งานมีความท้าทายและมีความจูงใจมากขึ้น                
และผู้ปฏิบัติสามารถท างานนั้นให้ส าเร็จโดยไม่ต้องแบ่งกันรับผิดชอบเป็นส่วนๆ การเพ่ิมคุณค่างาน
ตอบสนองความต้องการขององค์การและของบุคคล ผู้ปฏิบัติสามารถวางแผนและควบคุมการท างาน
ด้วยตนเอง ช่วยเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือความก้าวหน้าของบุคคลและพัฒนาการของงาน การจัดรวม
งานของบุคคลเข้าเป็นหน่วย หลายหน่วยรวมกันเป็นแผนก เพ่ือการปฏิบัติงานให้บรรลุจุดหมาย            
ขององค์การ โดยทั่วไปจัดเป็น 4 แบบ คือ จัดตามหน้าที่ จัดตามส่วนงาน จัดแบบผสมและจัดแบบ
เมตริกซ์ การออกแบบโครงสร้างองค์การต้องก าหนดกลไกการประสานงานในแนวตั้ง เพื่อเชื่อมโยงกิจ
กรรมการบริหารของผู้บริหารแต่ละระดับ ต้องค านึงถึงหลักการ ดังนี้ คือ การท างานให้เป็นทางการ 
ความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชา หลักการยกเว้น หลักการมีสายการบังคับบัญชาการรวมอ านาจ
และการกระจายอ านาจ การมอบอ านาจหน้าที่การจัดองค์การ (Organizing) เกี่ยวข้องกับการก าหนด
โครงสร้างของงานที่กล่าวมาแล้วที่จะให้โครงสร้างมีผลต่อการปฏิบัติ ต้องมีบุคลากรที่เหมาะสม                
กับงาน การบริหารกิจกรรมที่เสริมสร้างความมีประสิทธิผลให้แก่คนงาน องค์การเป็นที่รวมของคน
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และเป็นที่ รวมของงานต่างๆ เพ่ือให้พนักงานขององค์การปฏิบัติงานได้ เต็มความสามารถ                  
จ าเป็นต้องแบ่ งหน้ าที่ งานกันท าและอ านาจให้ รับผิดชอบตามความสามารถความถนั ด                    
องค์การขนาดใหญ่มีคนมากต้องจัดหมวดหมู่งานที่เป็นอย่างเดียวกันและจัดให้คนที่มีความสามารถ           
ในงานนั้นๆ มาปฏิบัติงานรวมกันและตั้งหัวหน้างานขึ้นรับผิดชอบ การจัดองค์การ เป็นกระบวนการ
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การงาน บุคลากรและปัจจัยทางกายภาพต่างๆ ขององค์การ              
 การก าหนดหน้าที่การงานขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์การ หน้าที่การงานและภารกิจ       
จึงหมายถึง กลุ่มของกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ สิ่งที่ต้องค านึงถึง                 
ในการจัดองค์การ องค์การต้องมีเป้าหมาย มีนโยบายและแผนงานในการด าเนินงานไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ องค์การต้องจัดให้มีศูนย์กลางในการอ านวยการที่มีสมรรถภาพ มีความรับผิดชอบ
และอ านวยการโดยตรง องค์การต้องระบุหน้าที่การงานความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนให้ชัดเจน 
มีการแบ่งแยกหน้าที่ตามความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถ องค์การต้องจัดระบบการท างาน
ที่เหมาะสม มีเทคนิคการควบคุมงานและการประสานงานภายในองค์การ องค์การต้องมีระบบ
ติดต่อสื่อสารที่ดี มีหลักในการอ านวยการและการวินิจฉัยสั่งการที่ดี องค์การต้องปรับตัวได้เหมาะสม
กับสภาวการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การปรับตัวหรือการพัฒนาองค์การต้องมีสม่ าเสมอ                 
การจัดองค์การให้มีประสิทธิภาพ ควรก าหนดรายละเอียดของงาน งานต่างๆ ขององค์การย่อมมีมาก
น้อยต่างกันตามประเภท ลักษณะและขนาดขององค์การ การแจกแจงรายละเอียดของงาน                     
ว่ามีอะไรบ้าง การแบ่งงานให้แต่ละคนในองค์การรับผิดชอบตามความเหมาะสมและความสามารถ 
การแบ่งงานควรให้ทุกคนท างานตามความรู้ความสามารถได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมไม่มาก                   
หรือน้อยเกินไปและได้รับผลตอบแทนจากงานที่ได้ปฏิบัติให้กับองค์การด้วยความชอบธรรม                  
และเมื่อแบ่งงานแล้วแต่ละฝ่ายจัดให้มีการประสานงานระหว่างแผนก เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพหลักในการจัดองค์การได้แก่ การผสมปัจจัย                  
ที่ส าคัญ 2 อย่างขององค์การ คือ ความแตกต่างกันรวมเข้าด้วยกัน เพ่ือให้งานขององค์การบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ เป็นการสร้างประโยชน์ของความแตกต่างกันในเรื่องงาน ทักษะ วิธีการท างาน 
ความคิดและเป้าหมายในการท างานให้กับองค์การ องค์การจะต้องมีวิธีการในการรวมความแตกต่าง
ด้วยการก าหนดกฎเกณฑ์ในการท างานวางแผนและบทบาทในการติดต่อโครงสร้างองค์การ                 
เป็นการเชื่อมต่ออ านาจบังคับบัญชา ระบบการติดต่อสื่อสารและประสานงานให้กับกลุ่มคน                  
ร่วมท างานได้จนส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ โครงสร้างองค์การโดยทั่วไป หมายถึง โครงสร้าง
องค์การที่เป็นทางการจากการศึกษา  
 สรุปได้ว่า การจัดองค์การเป็นหน้าที่การบริหารที่สืบเนื่องจากการวางแผน เมื่อองค์การ
จัดท าจุดหมายและแผนเชิ งยุทธศาสตร์แล้ ว  ผู้ บ ริห ารต้องออกแบบโครงสร้างองค์การ                           
เพ่ือให้การบริหารบรรลุจุดหมาย การออกแบบโครงสร้างเป็นกระบวนการของการออกแบบงาน                
การจัดเป็นแผนกงาน การจัดกลไกการประสานงาน การออกแบบงานกระท าได้หลายวิธี เช่น                 
ท าให้งานมีความง่ายขึ้น อาจแบ่งแผนกออกเป็นส่วนๆ การสร้างกลไกลประสานงานสร้างสัมพันธภาพ
ในโครงสร้างองค์การติดต่อสื่อสารเชื่อมโยง การวินิจฉัยสั่งการที่ดีและการก าหนดอ านาจหน้าที่                 
การออกแบบโครงสร้างองค์การ เน้นการสร้างโครงสร้างของงานที่มีความสัมพันธ์กันทั้งในแนวตั้ง         
และแนวนอน ดังหลักการดังกล่าว โครงสร้างองค์การจะไม่มีผลใดๆ ในการปฏิบัติหากขาดการบรรจุ
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บุคคลเข้าในต าแหน่งงานต่างๆ ตามโครงสร้างนั้นและเมื่อออกแบบโครงสร้างองค์การแล้ว ผู้บริหาร
ต้องด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การจัดคน
เข้างาน การจัดเงินวัสดุอุปกรณ์ การพัฒนาและประเมินการปฏิบัติงาน การบ าเหน็จตอบแทน                     
ด้วยค่าจ้างหรือเงินเดือน การธ ารงรักษาคนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ การจัดองค์การต้องก าหนด
รายละเอียดของงาน มีหลักในการอ านวยการ ก าหนดหน้าที่เพ่ือให้องค์การด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 
 2.3.3 ด้านการจูงใจ (Motivation)  
 การจูงใจเป็นกระบวนการ วิธีการกระตุ้นเร้า รักษาหรือก าหนดเกณฑ์ให้คนปฏิบัติกิจกรรม 
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะหนุนให้คนเกิดพลังในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดความพึงพอใจ               
ในการปฏิบัติงาน การจูงใจเป็นวิธีการที่จะชักน าผู้ อ่ืนให้ประพฤติ ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์                  
ของหน่วยงาน นักบริหารใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันคนด าเนินงานไปตามที่หน่วยงานปรารถนา
เกิดความสมัครใจในการท างาน  
 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2547, หน้า 30) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีแรงจูงใจ ที่มาจากกลุ่มแนวคิด
ต่างๆ แล้วร่วมกันตั้งสมมุติฐานขึ้นท าการศึกษาค้นคว้า เพ่ือให้ ได้ค าตอบ เพ่ือให้เข้าใจพฤติกรรม               
ของมนุษย์ว่าสาเหตุที่ท าให้คนแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมานั้นเพราะเหตุใด มีสิ่งใดเป็นตัวกระตุ้น            
ให้เกิดการกระท าเช่นนั้นและสิ่งเร้านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร การจูงใจเป็นแนวทางเพ่ือใช้ประโยชน์                          
ต่อการบริหารช่วยผู้บริหารจัดคนได้เหมาะสมกับงาน คนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ผู้บริหารจะต้อง
สามารถก าหนดเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารจะต้องสร้างความเชื่อมั่น                   
ให้ผู้ที่ท างานพึงพอใจในงานที่ตนเองท าอยู่และพวกเขาจะได้รางวัลตอบแทนจากการท างานนั้น               
เป็นการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการจูงใจให้คนทุ่มเทการท างาน                   
ให้มากขึ้น มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมาย การจูงใจ ดังนี้ 
 พะยอม วงศ์สารศรี (2537, หน้า 25) กล่าวว่า การจูงใจในลักษณะง่ายๆ คือ การน าปัจจัย
ต่างๆ ได้แก่ การท าให้ตื่นตัว (Arousal) การคาดหวัง (Expectancy) การใช้เครื่องล่อ (Intensives) 
การลงโทษ (Punishment) มาเป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย                
ที่ต้องการ 
 โยธิน  ศันสนยุทธ (2529 , หน้ า 105) ให้ความหมายการจูงใจว่า กระบวนการ                       
ของการกระตุ้นให้เกิดการกระท า สนับสนุนกิจการของการกระท าให้เกิดความก้าวหน้าและก าหนด
แบบแผนของกิจการที่กระท าได้รับอิทธิพลจากจุดหมายที่พฤติกรรมนั้นมุ่งไป 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544 , หน้า 111) ให้ความหมายของการจูงใจว่า สภาวะ                  
ของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมไปยังจุดหมายปลายทาง ความต้องการแรงจูงใจ                    
ในการท างานจึงเป็นความพยายามของบุคคลในการท างานให้เจริญก้าวหน้า 
 เสนาะ ติเยาว์ (2546, หน้า 208) การจูงใจ คือ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม                
อย่างเต็มที่ จนงานขององค์การบรรลุเป้าหมายจากความหมายที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า แรงจูงใจ                    
มีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการ (Needs) แรงขับ (Drives) ซึ่งเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ส่วนเครื่องล่อ
หรือสิ่งจูงใจ (Incentives) เกิดจากการจูงใจภายนอก เช่น การให้รางวัลและสิ่งตอบแทน เมื่อบุคคล
เกิดความต้องการท าให้เกิดแรงขับแรงขับที่เกิดขึ้นจะไปกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา
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ด้วยการก าหนดทิศทาง หรืออาจตั้งเป้าหมายที่แสดงพฤติกรรมเพ่ือให้สนองความต้องการได้แล้ว                
แรงขับจะลดลง บุคคลก็จะเกิดความพึงพอใจที่ความต้องการได้รับการตอบสนอง แต่ถ้าความต้องการ
ไม่ ได้ รับการตอบสนองก็จะเกิดแรงขับ อีกครั้ งและด าเนิ นการเป็ นกระบวนการเรื่อย ไป                          
จนสู่ความพึงพอใจทฤษฎีการจูงใจ มีหลายทฤษฎีที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันในแนวคิด              
ทุกทฤษฎีต่างมีความเก่ียวข้องกัน 
 ทฤษฏีการจู งใจของ เทย์ เลอร์  ในหลักการบริหารเชิ งวิทยาศาสตร์  (Scientific 
Management) เทย์เลอร์เชื่อว่า การให้ผลตอบแทนเป็นตัวเงิน เป็นการจูงใจคนในการปฏิบัติงาน
ผลตอบแทนที่เป็นรายได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลการปฏิบัติงานและเทย์เลอร์ก็ยังเชื่อว่า                   
หากผลตอบแทนเหมาะสมเป็นธรรมแล้วคนงานจะผลิตได้มากขึ้น การจูงใจในยุคนี้ นายจ้างมุ่งจะให้
คนท างาน เพ่ือผลประโยชน์ตอบแทนและมุ่งผลก าไรเพียงอย่างเดียว เป็นการใช้คนเหมือนเครื่องจักร 
ต่อมาจึงมีผู้สนใจการจูงใจคน ซึ่งน าไปสู่ทฤษฎีการจูงใจที่มุ่งศึกษาถึงความต้องการของคนโดยเฉพาะ 
 ทฤษฎีการจูงใจของ มาสโลว์ มีความเชื่อว่า องค์การจะบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายได้
นั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้บริหาร
เข้าใจความต้องการของมนุษย์ และเลือกใช้วิธีการจูงใจเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจ ตั้งใจท างาน
การเข้าใจความต้องการของมนุษย์เป็นจุดแรกที่จะน าไปสู่ความเข้าใจพฤติกรรมของคนในองค์การ 
มาสโลว์จัดความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ระดับ 
  1. ความต้องการด้านร่างกาย 
  2. ความต้องการด้านความม่ันคงปลอดภัย 
  3. ความต้องการด้านความรักและการมีส่วนร่วมในสังคม 
  4. ความต้องการได้รับเกียรติยศและการยกย่องจากสังคม 
  5. ความต้องการความส าเร็จความสมหวังในชีวิต 
 ความส าคัญของการจูงใจ การปฏิบัติงานให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายนั้นต้องมีสิ่งกระตุ้น                 
ให้เกิดความอยากจะท างานนั้นให้ส าเร็จตามที่ต้องการ ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกค่านิยม               
และธรรมชาติของคนว่าเป็นอย่างไร บางคนท างานอย่างขยัน บางคนท างานอย่างเฉยเมย                      
การแสดงเหล่านี้เป็นเหตุผลมาจากแรงจูงใจ การจูงใจเป็นปัจจัยหนึ่งส าคัญต่อความส าเร็จของงาน
ผู้บริหารจึงควรให้ความสนใจต่อบุคคลที่ปัจจัยองค์ประกอบภายในต่างๆ ให้มากขึ้นและจัดให้มีการ
กระตุ้นส่งเสริมปัจจัยองค์ประกอบภายนอกอย่างเป็นระบบก็สามารถเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของงาน
ลักษณะของการจูงใจ เป็นเรื่องของการท างานในองค์การ การจูงใจเป็นพลังกระตุ้นพฤติกรรม                      
ก าหนดทิศทางของพฤติกรรม และมีลักษณะมีความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละไปยังเป้าหมายหรือสิ่งจูงใจนั้น 
การจูงใจประกอบด้วย 
  1. ความต้องการ เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจซึ่งหมายความว่า
สภาวะภายในร่างกายที่ก่อให้เกิดความประทับใจในผลของการกระท าอย่างหนึ่งหากความต้องการ               
ที่เกิดขึ้นได้รับการตอบสนองความรู้สึกผ่อนคลาย ความต้องการที่เกิดขึ้นและไม่ได้รับการตอบสนอง
ความรู้สึกจะตึงเครียด 
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  2. พลังที่ เกิดขึ้นเพ่ือบรรเทาความต้องการให้ลดลง พลังที่เกิดจากร่างกายได้ง่าย                  
ว่าเกิดจากความขาดแคลนแต่พลังที่ เกิดจากจิตอธิบายได้ยากพลังที่ เกิดจากทั้งสองอย่างนี้                           
มีความสัมพันธ์กันมุ่งไปสู่เป้าหมายหรือสิ่งที่จูงใจนั้น 
  3. ความพยายามเป็นสิ่งที่ใช้วัดความเข้มหรือความเบาของการจูงใจนั้น ซึ่งเป็นการวัด
ทั้งปริมาณและคุณภาพของการจูงใจนั้น พลังที่มุ่งไปสู่เป้าหมายของคนบางคน คือ มีความพยายาม
มุ่งม่ันสูง 
  4. เป้าหมายหรือสิ่งที่จูงใจ ซึ่งมีความหมายว่า สิ่งใดๆ ก็ตาม ที่บรรเทาความต้องการ  
ให้น้อยลง ดังนั้นเป้าหมาย คือ การบ ารุงหรือท าให้สมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ กลับไปสู่ที่เดิม          
เพ่ือลดพลังในการจูงใจลง 
 แรงจูงใจท าให้บุคคลเลือกพฤติกรรม เพ่ือตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่ เหมาะสมที่ สุ ด                         
ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป บุคคลมีความสนใจในสิ่งใดก็จะเลือกแสดงพฤติกรรม                      
มีความพอใจที่จะท ากิจกรรมทั้งพยายามท าให้เกิดผล ความต้องการจะเป็นแรงกระตุ้นที่ท าให้กิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการ ค่านิยมที่ เป็นคุณค่าของสิ่ งต่างๆ เป็นแรงกระตุ้นต่างระดับ                         
ด้วยความต้องการอย่างเดียวกันท าให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้ แรงผลักดันที่ต่างกัน                     
ท าให้การแสดงพฤติกรรมที่เหมือนกันได้ พฤติกรรมอาจสนองความต้องการได้หลายอย่าง  การจูงใจ
เป็นพลังภายในซึ่งไม่สามารถวัดได้โดยตรงและโดยปกติก็ไม่สามารถวัดการจูงใจพฤติกรรมของคน               
ที่ ท างานได้ผลงานสู งไม่ ได้ เกิดจากการจู งใจอย่ างเดียวอาจมี เงื่อนไขหลายอย่างกระทบ                              
ต่อการปฏิบัติ งาน ดังนั้น  การวัดการจูงใจเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ                       
สภาพการท างานหรือการสนับสนุนจากองค์การและความพยายามที่ทุ่มเทให้กับงาน มนุษย์มีความ
ต้องการสิ่งใดก็จะพยายามผลักดันตนเองให้ได้รับการตอบสนองความต้องการนั้น แสดงว่า บุคคลนั้น
เกิดแรงจูงใจในการแสวงหาสิ่งที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจ ธรรมชาติของการจูงใจจะเกิดขึ้น 
เป็นกระบวนการต่อเนื่องตราบเท่าชีวิตมนุษย์ยังด ารงชีวิตอยู่ในการบริหารงานนั้น ผู้บริหารจะต้อง             
ท าการจูงใจให้คนทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามจุดหมาย
ขององค์การที่ตั้งไว้ โดยเน้นการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะท าได้ อย่างไรก็ตามการจูงใจคน
ให้ท างาน ผู้บริหารต้องค านึงถึงการตอบสนองจุดหมายของตัวบุคคลและจุดหมายขององค์การ                 
ควบคู่กันด้วย จะละเลยหรือให้ความส าคัญส่วนใดส่วนหนึ่งคนไม่ได้ เนื่องจากคนและองค์การ                   
ต่างมีความสัมพันธ์และต้องพ่ึงพาอาศัยกันคนเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การใดก็ต้องคาดหวังว่ า                 
จะได้รับการตอบสนองความต้องการต่างๆ เช่น ค่าจ้าง ผลตอบแทน การดูแลเอาใจใส่ สภาพการ
ท างานที่เหมาะสม ความเป็นธรรมและความมีโอกาสก้าวหน้า ขณะเดียวกันองค์การก็มีความคาดหวัง
เช่นกัน  จะได้ รับความทุ่ ม เทจากความพยายามจากคนงานอย่างเต็มก าลั งความสามารถ                         
เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามจุดหมายขององค์การ ดังนั้น ผู้บริหารที่มีความสามารถ จึงต้องบริหารงาน                
ให้จุดหมายของตัวบุคคลและจุดหมายขององค์การบรรลุผลควบคู่กันโดยอาศัยกระบวนการจูงใจ               
ซึ่งประกอบด้วย การค านึงถึงความต้องการของทั้งสองด้าน เพ่ือน าไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์                
และการบรรลุจุดหมายที่ต้องการ 
 สรุปได้ว่า การท างานของแต่ละบุคคลย่อมขึ้นอยู่กับแรงจูงใจที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้แต่ละคน
พยายามท างานผลงานจะดีมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกและภายในปั จจัย
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ภายนอก ได้แก่ บรรยากาศ เวลาในการท างาน สิ่งแวดล้อมในการท างาน ค่าตอบแทน โบนัส 
ต าแหน่งหน้าที่การงานของแต่ละคนได้รับการยอมรับ จากสังคมปัจจัยภายใน คือ เจตคติต่องาน 
ค่านิยมและทัศนคติที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์ ความรู้สึกว่างานนั้นมีคุณภาพ เป็นการรับผิดชอบ           
ต่อสังคม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและตนเอง ผู้บริหารต้องอ านวยความสะดวกจัดหาเครื่องมือ
ต่างๆ และให้บุคลากรใช้ความรู้ ความสามารถได้เต็มที่ มีอิสระมีความมุ่งมั่น ในการท างานเป็นเหตุให้
คนมีความตั้งใจในการท างาน ในการจูงใจเป็นปัญหาขององค์การอย่างหนึ่ง เพราะคนในองค์การ                
มีความแตกต่างกันท าให้มีความต้องการที่แตกต่างกัน การจูงใจเป็นพ้ืนฐานของแนวความคิด                    
ที่ตอบสนองความต้องการ ความก้าวหน้าที่แตกต่างกันและมีบางอย่างที่คล้ายคลึงกันแล้วแต่คน                 
จะมีมุมมองอย่างไรต้องมีแนวทางการจูงใจขึ้นไปอีก การจูงใจถือเป็นหน้าที่อันส าคัญของผู้บริหารใน
องค์การเพราะจะช่วยสนองความต้องการให้ผลตอบแทนความจ าเป็นของคนในองค์การได้เสริมสร้าง
ก าลังใจในการท างาน สร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างขวัญและก าลังใจให้กับคนงาน 
สร้างความจงรักภักดีแก่คนในองค์การช่วยควบคุมการด าเนินงาน คนงานมีความคิดสร้างสรรค์เกิด
ความเชื่อมั่นต่อองค์การ งานที่ได้มีประสิทธิภาพมากเกิดความร่ว มมือประสานกับหน่วยงาน                       
และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2.3.4 ด้านการควบคุม  
 เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้ก าหนดโครงการว่าเป็นไปตามเวลา                  
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ใช้งบประมาณน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก าหนดไว้หรือไม่ บุคลากรที่ท างาน                      
มีเพียงพอหรือไม่จะต้องเพ่ิมบ้างหรือลดลงนั่น คือ ก ากับกิจกรรม ก ากับ ระยะเวลา ก ากับบุคลากร 
ก ากับงบประมาณหรืออาจพิจารณาก ากับปัจจัยบริหารการควบคุม (Controlling) เป็นกลไกการ
บ ริ ห ารที่ เกี่ ย ว กั บ ก ารดู แ ล กิ จ ก รรม ขอ งอ งค์ ก าร ให้ ด า เนิ น ไป ต าม แ ผ น ที่ ก าห น ด ไว้                    
ภายในข้อจ ากัด เป็นการตรวจ (to check of verify) เพ่ือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม (to regulate) 
น ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด (to compare with a standard) ตามอ านาจหน้าที่              
เ พ่ื อ ยั บ ยั้ ง ไ ม่ ใ ห้ เกิ ด ก า ร ผิ ด พ ล า ด  ( to exercise authority and to curb or restrain)                          
ตามกระบวนการควบคุม 3 ขั้นตอน  
  1. การก าหนดมาตรฐานการควบคุม (Establish Standard)  
  2. เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน (Comparing actual Performance 
with a Standard)  
  3. พัฒนาให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน (Identify Deviations and take corrective 
action to standard) การควบคุมมีความจ าเป็นต้องควบคุมเป็น 4 ด้าน ในด้านปริมาณ หมายถึง 
การควบคุมจ านวนผลงานที่ด าเนินการว่ามีจ านวนเพียงพอ เป็นไปตามแผน และความต้องการหรือไม่ 
ด้านคุณภาพ หมายถึง การควบคุมให้ผลงานมีมาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ ด้านเวลาหมายถึง                    
การควบคุมให้ผลงานส าเร็จทันเวลาที่ก าหนดรวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานทันเวลา                    
ตามท่ีก าหนด ด้านค่าใช้จ่าย หมายถึง การควบคุมเงินที่ใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2532 , หน้า 8) กล่าวว่า การควบคุมงานเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่                       
การบริหารที่มีลักษณะเป็นเครื่องช่วยก ากับหรือจ ากัดวงให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปอย่างถูกต้อง               
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ตามแผนที่ได้วางไว้ นักบริหารจะต้องมีเครื่องมือช่วยให้รู้ได้ว่ากิจกรรมทั้งปวงสามารถด าเนินไป                
ไม่ติดขัด ไม่ผิดพลาด 
 สมัย จิตต์หมวด (2544, หน้า 154) กล่าวว่า การควบคุมเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของผู้น า                 
การควบคุมงานในความรับผิดชอบของตนให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรเพ่ือที่จะให้การปฏิบัติงาน
ส าเร็จลุล่วงตามที่ก าหนดไว้ และอีกประการหนึ่ง คือ เพ่ือให้ เกิดการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
ให้ด าเนินงานสอดคล้องไปในแนวเดียวกันที่องค์กรได้ก าหนดไว้ การควบคุมงานเป็นศิลปะที่จ าเป็น
ส าหรับผู้บริหารที่จะต้องใช้ยุทธวิธีต่างๆ ที่จะให้บุคลากรปฏิบัติตามแผนงานหรือจุดมุ่งหมาย              
ขององค์กรด้วยความเต็มใจ 
 วิโรจน์  สารรัตนะ (2542 , หน้า 146) กล่าวว่า การควบคุมงานเป็นกระบวนการ                   
วางระเบียบ กฎเกณฑ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานหรือจุดหมายขององค์การที่ก าหนด
หรือ เป็ นกระบวนการที่ กลุ่ มคนหรือองค์การได้ก าหนดถึงสิ่ งที่ จะให้ บุ คคลหรือกลุ่ มคน                    
หรือองค์การได้กระท าให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 สมคิด บางโม (2538, หน้า 204) กล่าวว่า การควบคุมงาน หมายถึง การตรวจสอบ                 
การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ แล้วแนะน าปรับปรุง      
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 สถิตย์ กองค า (2542, หน้า 217) สรุปว่า การควบคุมงาน หมายถึง กระบวนการท างาน            
ที่ผู้บริหารต้องก ากับดูแลหรือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด าเนินการเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพความส าคัญของการควบคุมงาน การควบคุม
งานเป็นภาระส าคัญของหัวหน้างานเมื่อมีการมอบหมายงานไปแล้วต้องคอยควบคุมติดตาม                        
การปฏิบัติงานการควบคุมงาน ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการแก้ไขเพ่ือให้งาน
เป็นไปตามที่ต้องการ การควบคุมเป็นข้อก าหนดการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปตามแผน 
แต่เพราะความยุ่งยากของการบริหารงานและโครงสร้างขององค์การในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องยากที่จะใช้
ทั้งการวางแผนและการควบคุมในเวลาเดียวกัน ในแง่ของการบริหารงานอาจใช้ กลยุทธ์ 3 แบบ                
ในการควบคุม คือ การควบคุมโดยยึดหลักราชการ  การควบคุมการตลาดและการควบคุม                         
เป็นกลุ่ม การควบคุมโดยยึดหลักราชการ คือ การใช้  กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เป็นทางการเป็นแนว                   
ในการควบคุมซึ่งรวมถึงการใช้งบประมาณ รายงานทาง สถิติหรือตัวเลข การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การควบคุมพฤติกรรมการด าเนินงาน การควบคุมการตลาด ได้แก่ การควบคุมด้านราคา
เป็นตัวก าหนดกิจกรรมต่างๆ ในองค์การผู้รับผิดชอบหน่วยงานต่างๆ ต้องด าเนินงานประเมินผล               
โดยค านึงถึงก าไรหรือขาดทุนเป็นส าคัญ การควบคุม  เป็นกลุ่ม คือ การท าให้พนักงานทุกคน                  
ในองค์การร่วมกันในคุณค่าเดียวกัน มีความคาดหวังมีเป้าหมายเดียวกัน มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
หากทุกคนในองค์การมีค่านิยมเดียวกัน  การควบคุมที่ก าหนดไว้อย่างเป็นทางการก็ไม่จ าเป็น                   
การท างานจึงต้องให้ทุกคนมีอ านาจตัดสินใจด้วยตนเอง การควบคุมจึงต้องเริ่มจากความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ความเป็นผู้น าการจูงใจและการท างานเป็นทีมการควบคุมก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้      
ท าให้งานต่างๆ มีความสอดคล้องกับงานตามแผนระยะสั้นและระยะยาวก็สอดคล้องกันด้วย                        
ท าให้เป้าหมายขององค์การส าเร็จสมบูรณ์ นโยบาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์การด าเนิน
ไปในแนวทางเดียวกัน การควบคุมงานแต่ละอย่างนั้นไม่เหมือนกัน แล้วแต่ละลักษณะและขนาด              
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ขององค์การอย่างไรก็ตามหลักการเพ่ือใช้ในการควบคุมนั้นคงใช้หลักการคล้ายๆ กัน กระบวนการ
ควบคุมองค์การ (Control Process) การควบคุมงานเป็นกระบวนการ ที่ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 
6 ขั้นตอน คือ  
  1. การก าหนดระบบย่อยที่จะควบคุม (Define Subsystem) ให้ครอบคลุมปัจจัย
ป้อนเข้า (Input) กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation Process) และปัจจัยออก (Outputs) 
ต้องมีการวางแผนด าเนินงาน ตามระบบการวางแผน กล่ าวคือ  มีการก าหนดเป้ าหมาย                          
และวัตถปุระสงค์ไว้อย่างชัดเจน และต้องมีข้ันตอนในการด าเนินงานอย่างสมบูรณ์  
  2 . ระบุ สิ่ งที่ จ ะวั ด  ( Identify Characteristics to be Measured) โด ยค านึ งถึ ง           
ความสอดคล้องกับจุดหมายองค์การ  
  3. ก าหนดมาตรฐาน (Set Standards) เพ่ือเป็นมาตรฐานในการประเมินของสิ่งที่จะวัด 
ต้องก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือเป็นเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ทั้งด้านปริมาณ 
และคุณภาพต้องนิเทศแนะน าก่อนลงปฏิบัติเพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทุกคน               
มีความรู้ความเข้าใจ  
  4. รวบรวมข้อมูล (Collect Information) ในสิ่งที่จะวัดแต่ละตัวต้องติดตามตรวจสอบ
โดยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์หรือศึกษาข้อมูลจากรายงานต่างๆ เช่น แบบสอบถาม แบบส ารวจ                   
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  
  5. ท าการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ท ากับมาตรฐานที่ก าหนด มีการเปรียบเทียบผลงาน
กับมาตรฐานที่วางไว้ เพ่ือท าการประเมินผลและวิเคราะห์ผลงานที่ได้จากการปฏิบัติจริงแล้วจึงน ามา
เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้และต้องประเมินออกมาเป็นตัวเลขบอกปริมาณได้  
  6. วิ เค ร า ะ ห์ เ พ่ื อ ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไข  (Diagnosis and Implementation of 
Corrections) ต้องแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานหลังจากได้วัดผลและประเมินผลงานเปรียบเทียบมาตรฐาน
แล้วก็จะพบว่าผลการปฏิบัติงานบางส่วน บางตอนอาจไม่ได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ต้องหาสาเหตุ                  
และจัดการแก้ไขให้งานนั้นด าเนินไปเรียบร้อย กระบวนการควบคุมโดยทั่วไปใช้กลยุทธ์การควบคุม
โดยยึดหลักราชการ (Bureaucratic or Formal Control) คือการก าหนดระบบควบคุมไว้ล่วงหน้า 
เพ่ือใช้วัดความก้าวหน้าของการด าเนินงานว่าเป็นไปตรงแผนที่ก าหนดไว้เพียงใด กระบวนการควบคุม
นี้สามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดผลผิดพลาด หรือเกิดความแตกต่างระหว่างผลการปฏิบัติจริงกับแผนงาน 
กระบวนการในการควบคุมแยกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
   6.1 การก าหนดมาตรฐานในการชี้วัด (Establishing Standard) ทุกๆ องค์การ
จะต้องมีวัตถุประสงค์ขององค์การ ดังนั้น มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นมาต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   
แต่มาตรฐานเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ระดับการจูงใจของผลงานที่ท าได้จริงมาตรฐาน                  
อาจก าหนดเป็นกิจกรรมทางการเงิน กิจกรรมทางการด าเนินการ การมีส่วนร่วม จ านวนผลงาน              
ความถูกต้องตามกฎหมายมาตรฐานทั่วไปแยกเป็น 2 ประเภท คือ มาตรฐานผลผลิต มาตรฐานปัจจัย
ที่ใช้ในการผลิตมาตรฐานผลผลิตวัดด้วยปริมาณ คุณภาพ ต้นทุนและเวลาที่ใช้รวมถึงอัตราส่วน               
ของเสียหรือความผิดพลาด จ านวนเงินที่ ใช้แตกต่างไปจากงบประมาณ มาตรฐานปัจจัยที่ ใช้                       
ในการผลิตวัดด้วยความพยายามที่ให้กับงานการวัดด้วยมาตรฐานปัจจัยที่ใช้ในการผลิตมักจะใช้                  
เมื่อการวัดมาตรฐานผลผลิตที่เกิดจริง หรือเสียค่าใช้จ่ายสูง  
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   6.2 การวัดประสิทธิภาพการท างานของพนักงานที่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ                     
การใช้ทรัพยากร การเข้าท างานสม่ าเสมอ ตรงเวลา การวัดผลงานที่ท าได้จริง (measuring actual 
performance) การวัดผลงานที่ผลิตได้จริง หน่วยวัดที่ใช้ต้องเป็นอย่างเดียวกันกับมาตรฐานที่ก าหนด
ขึ้น ผลงานที่เกิดข้ึนจริงเป็นผลงานของบุคคลหรือกลุ่มก็ได้  
   6.3 การเปรียบเทียบผลงานที่ ท าได้ตรงกับมาตรฐาน (Comparing Actual 
Performance with Standard) การเปรียบเทียบขั้นนี้ เป็นการหาความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่าง
ผลงานที่ท าได้จริงกับมาตรฐาน หากแตกต่างน้อยอย่างไม่มีนัยส าคัญก็ยอมรับได้ หากความแตกต่าง
เกิดขึ้นมากอย่างมีนัยส าคัญ ก็ต้องมีการวิเคราะห์เอาใจใส่ให้มาก ผู้บริหารต้องสนใจอย่างใกล้ชิด               
กับความแตกต่างที่เกิดขึ้นวิธีนี้จะช่วยผู้บริหารได้มากท่ีไม่ต้องควบคุมทุกรายการ  
   6.4 การแก้ไขให้ถูกต้อง (Taking Corrective Action) การด าเนินงานทางด้าน            
การบริหารซึ่งเมื่อพบความแตกต่างระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐาน เพ่ือปรับการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนที่ต้องการอย่างไรก็ตามผู้บริหารอาจเลือกด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 อย่าง 
คือ ไม่ด าเนินการใด ๆ เลย แก้ไขการกระท าให้ถูกต้องและแก้ไขมาตรฐาน การแก้ไขให้ถูกต้อง                   
ใช้หลักของ Management by Exception คือ แก้ไขเฉพาะความแตกต่างที่ส าคัญเท่านั้น 
 สรุปได้ว่า การควบคุมงานเป็นหน้าที่สุดท้ายของการบริหารและมีความส าคัญที่ว่า 
ผู้บริหารจะหาหลักประกันว่า แผนงานที่วางไว้นั้นได้ด าเนินงานไปถูกต้องเหมาะสมโดยเหตุผลเดียวกับ
คนที่ ปฏิบั ติ งานก็ต้ องการทราบว่าสิ่ งที่ แต่ ละคนปฏิ บั ตินั้ น เป็ น ไปอย่ างถูกต้ องเพี ยงใด                            
หากการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับแผนงานฝ่ายบริหารต้องหาทางแก้ไขการควบคุมงานจึงเป็นหน้าที่
ส าคัญที่จะท าให้องค์การประสบความส าเร็จ เพ่ิมคุณภาพลดค่าใช้จ่ายและก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสม 
ผู้บริหารควรที่จะควบคุมหรือส่งเสริมการปฏิบัติงานก ากับ ติดตามประเมินผลให้ เหมาะสม                      
กับหน่วยงานหรือกิจกรรมแต่ละอย่างต้องค านึงถึงประสิทธิภาพในองค์การมีการจัดโครงสร้าง                  
สายการบังคับบัญชาไว้ชัดเจน มีการจัดงานออกเป็นแผนกมีกาวางแผนการก าหนดนโยบาย                      
กฎ ข้อบังคับไว้ชัดเจนผู้บริหารจะต้องใช้รูปแบบการควบคุมอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นกระบวนการที่บุคคลก าหนดถึงสิ่งที่ให้บุคคลได้กระท าเพ่ือให้บรรลุจุดหมาย 
ในการบริหารผู้บริหารควรก าหนดมาตรฐานการท างานไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วน าผลการปฏิบัติ                          
มาเปรียบเทียบเพ่ือปรับปรุงแก้ไข การควบคุมประกอบด้วย  ขั้นตอนที่ส าคัญ คือ ก าหนดระบบย่อย  
ที่จะควบคุมพิจารณาให้ครอบคลุม ปัจจัยป้อนเข้ากระบวนการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยออก ระบุสิ่ง                    
ที่จะวัด โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับจุดหมายก าหนดมาตรฐาน เพ่ือเป็นมาตรฐานในการประเมิน 
เป็นมาตรฐานของสิ่งที่จะวัด รวบรวมข้อมูลในสิ่งที่จะวัดแต่ละตัวท าการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ท า
กับมาตรฐานที่ก าหนดไว้วิเคราะห์ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายไว้ชัดเจน 
สนับสนุนให้น าผลวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนและมีขั้นตอนการด าเนินงานอย่างสมบูรณ์                 
มีการก าหนดมาตรฐานวัดผลส าเร็จของงานมีการนิเทศบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนให้มีความรู้                      
ความเข้าใจ ติดตามตรวจสอบสรุปผลการท างานและให้ผลตอบแทน การบริหารจัดไว้อย่างมีแบบแผน
ชัดเจนและรัดกุม มีแผนภูมิแสดงสายการบังคับบัญชาเขียนนโยบายกฎเกณฑ์ ข้อบังคั บไว้                      
เป็นลายลักษณ์ อักษรและแจกกับผู้ที่ มีหน้ าที่ เกี่ ยวข้องมี เครื่องมือ ระบบสื่ อสารเพียงพอ                            
มีคณะกรรมการคอยควบคุมการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรมีโครงการและแผนงาน มีทะเบียน
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และบันทึกต่างๆ เปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานทั้ งภายในและภายนอกและสถานศึกษาใกล้ เคียง                        
พบปะสังสรรค์ มีปฏิทินก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน มีการพัฒนาบุคลากรให้รายงาน
ความก้าวหน้าทั้งในสถานศึกษาและชุมชน จัดการสัมมนา การอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ                      
ไปในทิศทางเดียวกันด้วยความพร้อมเพรียงสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้เข้าใจรูปงานทั้งหมด                 
จัดประชุมเพ่ือให้โอกาสครูเสนอข้อคิดเห็น เผยแพร่งานวิจัย จัดหาเครื่องมือ งบประมาณต่างๆ ที่ใช้      
ในการวิจัยการวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนหรือเป็นส่วนหนึ่ ง                   
ของกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ฉะนั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องส่งเสริมให้การวิจัยในชั้นเรียนสอดแทรก
อยู่ในกระบวนการเรียนการสอนมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พัฒนาศูนย์วิทยบริการให้มีความก้าวหน้า 
การสร้างความตระหนักให้ครูเห็นคุณค่าของการวิจัยในชั้นเรียนสนับสนุนให้ครูสร้างสื่อการเรียนรู้                
เพ่ือช่วยเด็กที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างความมั่นใจให้ครูในการท าวิจัยในชั้นเรียน                  
ก าหนดเป้าหมายในการให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นแหล่งพัฒนาการ
ท าวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนให้ครูรายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 บทบาทการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนนั้น ได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้น าเสนอไว้ 
ดังนี้ ศุภโชค ปิยะสันต์ (2539, หน้า 27) ได้ประมวลเป็นกลุ่มปัจจัยที่เอ้ือต่อการท าวิจัยใน ชั้นเรียน                 
ไว้ว่า ในการท าวิจัยในโรงเรียนประถมศึกษานั้นน่าจะประกอบด้วย ปัจจัยต่างๆ 4 ปัจจัยดังนี้  
  1. ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวครูนักวิจัย ได้แก่ ครูนักวิจัยจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ                      
ในเนื้อหาและระเบียบวิธีการวิจัย เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย มีความเป็นนักวิชาการ 
ใฝ่พัฒนา สนใจ มีแรงจูงใจไม่ใช่วัตถุ เช่น ต าแหน่ง ชื่อเสียง มีความพร้อมทางสภาพส่วนตัว เช่น                
อยู่ในต าแหน่งหน้าที่ท่ีเอ้ือต่อการท าวิจัย มีความพร้อมทางเศรษฐกิจ  
  2. ปัจจัยที่ เกี่ยวกับโครงสร้างและระบบบริหาร  ซึ่งได้แก่ นโยบายความพร้อม                       
ในการสนับสนุนและการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานระดับชาติ  (สปช.) ระดับจังหวัด 
(สปจ.) ระดับอ าเภอ (สปอ.) จนกระท่ังลงไปสู่โรงเรียน  
  3. ปัจจัยองค์ประกอบพ้ืนฐานในการท าวิจัย ได้แก่ การมีทุนสนับสนุน มีวัสดุอุปกรณ์               
มีเวลาในการด าเนินการวิจัย มีแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล เอกสารและมีท่ีปรึกษา  
  4. ปัจจัยที่เกี่ยวกับบริบทของการท างานวิจัย  เช่น การมีบรรยากาศทางวิชาการ
สนับสนุน ให้ท าวิจัย ผู้บริหารให้สนับสนุน ได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานและมีความต้องการ  
ใช้งานวิจัย  
 ขณะที่ มนัส ไชยศักดิ์ (2544, หน้า 53-55) ได้เสนอแนวคิดในการส่งเสริมให้ครูท าวิจัย               
ในชั้นเรียน ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
  1. ขั้นเตรียมการ มีการประชุมชี้แจงครูในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน  ประสานงาน               
กับวิทยากรเพ่ือให้ความรู้ พร้อมทัง้เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์  
  2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ครูทราบ
ถึงวิธีการท าวิจัย  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการท าวิจัยในชั้นเรียนที่มีต่อการแก้ปัญหา                      
และพัฒนา การเรียนการสอน ซึ่งนอกจากจะเกิดประโยชน์กับนักเรียนโดยตรงแล้ว ยังเกิดประโยชน์
กับครูผู้ท าวิจัยอย่างมากด้วย  
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  3. สร้างครูผู้น าทางการวิจัย เนื่องจากถึงแม้จะมีการด าเนินการอบรมให้ความรู้เรื่อง 
การท าวิจัยในชั้นเรียนแล้วก็ตาม  ก็ยังคงเป็นเรื่องยากที่จะท าให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนออกมา                   
เป็นรูปธรรมเพราะปัญหาในการท าวิจัยนั้นมีมาก  ฉะนั้นผู้บริหารโรงเรียนควรจะด าเนินการ                     
โดยสร้างครูผู้น าในการท าวิจัย  
  4. ท าวิจัยร่วม โดยในทุกสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ จัดให้ครูผู้น าทางการวิจัย ประชุม
ปฏิบัติ การท าวิจัยในชั้นเรียนร่วมกัน  โดยมีผู้ช่วยฝ่ายวิชาการหรือผู้บริหารเป็นผู้ประสานงาน
ด าเนินการร่วมกัน ตามข้ันตอนดังนี้  
   4.1 วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนร่วมกันและแยกเฉพาะปัญหาของแต่ละคน
พร้อมกับก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
   4.2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยให้ครูได้รู้
และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่ได้จากข้อ 4.1 และได้แนวทางในการด าเนินการวิจัยต่อไป  
   4.3 เขียนโครงการวิจัยหรือแผนปฏิบัติการวิจัย ซึ่งครูจะได้มีแบบแผนในการด าเนิน 
การวิจัยอย่างเป็นระบบ  
   4.4 สร้างนวัตกรรมที่จะใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนตามปัญหา 
ที่ได้จาก ข้อ 4.1 และหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม  
   4.5 ออกแบบการทดลอง ซึ่งเป็นการก าหนดรูปแบบ เพ่ือพิสูจน์ว่านวัตกรรม                  
ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพหรือไม่ ในเบื้องต้นควรใช้รูปแบบง่ายๆ และเชื่อมั่นได้ คือ กลุ่มตัวอย่างเดียว                     
มีการวัดผล 2 ครั้ง คือ ก่อนและหลังการทดลอง  
   4.6 สร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล  พร้อมกับน าไปทดลองใช้เพ่ือหาคุณภาพ                   
ของเครื่องมือ   
   4.7 ทดลองใช้นวัตกรรม  
   4.8 วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน โดยมีครูหมวดคณิตศาสตร์ให้ความช่วยเหลือ  
   4.9 สรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย 
 ทั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ช่วย ต้องคอยประสานให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ร่วมคิดร่วมท า
พร้อมกับติดตามทุกขั้นตอนของการท าการวิจัยในชั้นเรียนเพียงเท่านั้น ก็จะได้ครูที่ประสบผลส าเร็จ  
ในการท าวิจัยในชั้นเรียนจ านวนหนึ่ง โดยครูจ านวนนี้ถือเป็นครูผู้น าทางการวิจัย ซึ่งจะเป็นครูแกนน า
ในการส่งเสริมให้ครูอื่นๆ ท าการวิจัยในชั้นเรียนต่อไป  
 ขยายผล การขยายผลนั้นผู้บริหารโรงเรียนควรจัดให้ครูผู้ซึ่งท าวิจัยในชั้นเรียนไปแล้ว                 
หรือครูผู้น าในการท าวิจัยเป็นแกนน าในการให้ครูในหมวดวิชาต่างๆ ท าวิจัยในชั้นเรียน โดยแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบเป็นหมวดวิชาและด าเนินการตามขั้นตอนในข้อ  4 ข้างต้น ก็จะช่วยให้ครูในโรงเรียน                  
ท าการวิจัยในชั้นเรียนได้เพ่ิมมากขึ้นและท าการวิจัยได้ทุกคนต่อไป  ที่ส าคัญผู้บริหารโรงเรียน                  
ต้องติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนและต้องเป็นผู้สร้างความศรัทธา  ความเสียสละ                  
ให้เกิดกับครูผู้ท าการวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้งานวิจัยในชั้นเรียนของครูออกมา                    
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างแท้จริงและให้ครูมีก าลังใจ                   
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย  
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 นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2545, หน้า 13) ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน ว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนควรมีส่วนช่วยสนับสนุนในการหาความรู้และด าเนินการของครู  สร้างแรงจูงใจ                 
ให้ครูท า โดยการเสริมแรงให้รางวัล ให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจ ครูมีความตั้งใจว่าจะใช้การวิจัย
เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน ต้องฝึกการเป็นคนช่างคิดช่างสังเกต การเขียนบันทึกหลังการสอน             
ทุกครั้ง ยิ่งครูมีความละเอียดในการสังเกตมากเท่าไร ก็จะมองเห็นสภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซ ้ากัน
หลายๆ ครั้ง ก็จะสามารถตั้งเป็นปัญหาในการวิจัยได้ ส่วนวิธีการด าเนินการแก้ปัญหานั้น ครูจะได้จาก
ประสบการณ์การอ่าน  การพูดคุยสัมมนาหรืออ่ืนๆ ที่ครูสามารถน ามาเชื่อมโยงแล้วออกแบบ                   
เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้พัฒนางานของครูได้  
 ธีระ รุญ เจริญและคณะ (2547, หน้า 133) ได้กล่าวถึง การส่งเสริมการพัฒนาครู                   
และบุคลากร ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง                   
โดยการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมประชุมสัมมนาและไปทัศนศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และประสบการณ์ ให้ทันต่อสถานการณ์ความเจริญก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงของโลก                  
และเพ่ือสามารถน ามาประยุกต์และปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาแห่งอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ในด้านการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา  โดยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย             
และพัฒนา เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนของครูและทีมงาน  รวมทั้งผู้บริหารอาจเข้ามา             
มีส่วนร่วมในการท าวิจัยด้วย อีกทั้งยังได้อ้างถึงค ากล่าวของ รุ่ง แก้วแดง ที่ได้กล่าวไว้ว่า บทบาทใหม่
ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งไม่มีต าราที่ไหนในโลกก าหนดไว้คือ มาตรา 30 ซึ่งก าหนด ไว้ชัดเจน ว่า 
สถานศึกษาต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ระดับการศึกษา ฉะนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา                    
ต้องส่งเสริมให้ครูทุกคนท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถสรุปได้  คือ  การส่งเสริมการท าวิจั ยในชั้นเรียน                         
เป็นบทบาทหลักของผู้บริหารที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการท าวิจัยของครูสายปฏิบัติการสอน ซึ่งผู้บริหาร
มีหน้าที่ติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนและต้องเป็นผู้สร้างความศรัทธา  ความเสียสละ                 
ให้เกิดกับครูผู้ท าการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้งานวิจัยในชั้นเรียนของครูออกมา                    
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างแท้จริงและให้ครูมีก าลังใจ                   
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมประชุมสัมมนา
และไปทัศนศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ สามารถน ามาประยุกต์และปรับปรุงการเรียน
การสอนให้ดีขึ้น เพ่ือน าผลการวิจัยมาแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ส่งผลให้การศึกษา                 
มีคุณภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูให้เป็นนักวิจัยทางการศึกษาด้วย            
ทั้งนี้การด าเนินการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน  จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของผู้บริหารโรงเรียน                         
ที่ต้องก าหนดเป็นนโยบายหลักของโรงเรียนและด าเนินการใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมความรู้
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การท าวิจัยและด้านการสนับสนุนงบประมาณ
การท าวิจัย ตามกระบวนการบริหาร 
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2.4 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 2.4.1 ความหมายของการวิจัยคุณภาพ (Concepts of Qualitative Research) 
 ทวีศักดิ์ นพเกษร (2548, หน้า 35) กล่าวถึงมโนทัศน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพว่าเป็นหลักการ
และระเบียบวิธี (Methodology) ต่างๆ ของการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถสรุปรวบยอดเป็นหลักการทั่วไป 
(Concepts) ของการวิจัยเชิงคุณภาพได้ 5 ประการ ได้แก ่
  1. เป็นการสืบค้นเพ่ือสร้างองค์ความรู้  ที่ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์             
และมนุษยวิทยาอย่างเป็นระบบ เพ่ืออธิบายความหมายที่มีอยู่ในกลุ่มที่ศึกษา วิธีการที่ผู้คนเหล่านั้น
ตีความและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวของเขามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร  มีความหลากหลาย                     
ของความหมายและรูปแบบอย่างไร 
  2. ให้ความส าคัญยิ่งกับบริบททั้งด้านสังคมและจิตใจและเป็นองค์ประกอบส าคัญ                          
ในการน ามาออกแบบการวิจัย เนื่องจากสิ่ งเหล่านี้มี อิทธิพลที่ส าคัญต่อมุมมอง ประสบการณ์                     
และการกระท าของกลุ่มคนที่ต้องศึกษา ปฏิสัมพันธ์ต่างๆ วิถีทางสังคมและวัฒนธรรม 
  3. นักวิจัยเชิงคุณภาพจะน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นโลกทัศน์ ตรรกะความคิด                  
และค าพูดของผู้คนที่เข้าไปเก็บข้อมูล ภาพหรือแผนผัง บางครั้งเป็นตัวเลข รวมถึงการให้ความหมาย
และตีความจากข้อมูลที่เป็นภาษาพูดและภาษากาย 
  4. กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ บางครั้งผุดขึ้นมา
ท่ามกลางสนามการวิจัย อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้แตกต่างไปจากการออกแบบครั้งแรก                       
หากข้อค้นพบในสนามบ่งชี้การปรับเปลี่ยนประเด็น นักวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่เริ่มวิเคราะห์ข้อมูล                    
หลังการเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อย แต่จะเริ่มท าซ้ าตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูล 
  5. นั กวิจั ยเชิ งคุณภาพต้ องมี ความสามารถในการสะท้ อนตนเอง (Reflexivity)                        
เพ่ือให้เกิดสติ เข้าใจสภาวะความรู้สึกของตน ความสามารถนี้ เป็นสิ่งส าคัญมากกับการตั้งค าถาม                  
ของตนเองและสังเกตความรู้สึกของตนเองในขณะฟังหรือสังเกต รวมทั้งระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล
นักวิจัยต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในระหว่างเก็บข้อมูลในลักษณะเป็นหุ้นส่วนในการส ารวจประเด็น
เรื่องราวที่ต้องการ ขณะเดียวกันต้องฟังอย่างตั้งใจ ท าความเข้าใจเรื่องราวของเขาเพ่ือตั้งค าถาม                      
หรือโต้ตอบอย่างเหมาะสม การส ารวจตนเองและการบันทึกการสังเกตลงไปเป็นส่วนหนึ่งของการตีความ
ซ้ าแล้วซ้ าอีก ซึ่งจะท าให้การเก็บข้อมูลในสนามมีความสมบูรณ์บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 ชาย โพธิสิตา (2549, หน้า 99) กล่าวว่า ระบบความเชื่อเชิงปรัชญาและทฤษฎีที่ชี้น า                   
การท าวิจัย นับตั้งแต่การมองว่าอะไรเป็นข้อมูล การวิเคราะห์และหาข้อสรุปจากข้อมูล และการตีความ
ผลการวิจัยระบบความเชื่อนี้เรียกว่า กระบวนทัศน์ ซึ่งเป็นมโนทัศน์ ที่ใช้แทนค าในภาษาอังกฤษว่า
Paradigm กระบวนทัศน์นั้นส าคัญเพราะมันจะบอกให้ทราบว่า วิธีการวิจัยแต่ละแบบที่นักวิจัยเลือกใช้                    
มีพ้ืนฐานทางปรัชญาและทฤษฎีอย่างไร พ้ืนฐานทางทฤษฎีและปรัชญานั้นหมายถึงจุดยืนหรือทัศนะ
เกี่ยวกับความจริง ความรู้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความจริงกับความรู้ กับผู้รู้และเกี่ยวกับวิธีที่ใช้
ในการเข้าถึงความจริง ความรู้นั้นด้วย 
 สรุปได้ว่า ความหมายของการวิจัยคุณภาพ เป็นปรัชญา ทฤษฎี ความเชื่อที่ผู้วิจัยเลือกใช้   
เป็นทิศทางในการท าวิจัยทุกขั้นตอน และหมายความรวมถึงเป็นหลักการ ในการด าเนินการวิจัย                    
เชิงคณุภาพด้วย 
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 2.4.2 ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ทวีศักดิ์ นพเกษร (2548, หน้า 37) กล่าวว่า ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
  1. เป็ นการตั้ งค าถาม  ท าไม  อย่ างไรและภายใต้ สิ่ งแวดล้ อม  ปั จจั ยเงื่อนไขใด                           
สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้น  
  2. แสวงหาความเข้าใจในเรื่องนั้นในระดับลึก 
  3. มองเห็น ความเป็นทั้งหมด (Holistic) ของปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ 
  4. สืบค้น (Explore) และค้นพบ 
  5. ท าให้เข้าใจมุมมองจากภายในของกลุ่มที่นักวิจัยต้องการศึกษาทั้งด้านความหมายในการ
ตัดสินใจและการกระท าของพวกเขา 
  6. ใช้วิธีการปลายเปิด และการตีความ 
  7. มีการยืดหยุ่น 
  8. ประเด็น วิธีการ เทคนิค ผุดขึ้นระหว่างการเก็บข้อมูลมากกว่าการเตรียมการล่วงหน้า 
  9. กลุ่มที่ต้องการศึกษาเป็นผู้มีส่วนร่วม ในกระบวนการวิจัยและการตีความมากกว่า          
เป็นผู้ถูกศึกษา 
  10. ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือในกระบวนการวิจัย ผู้ร่วมเรียนรู้และร่วมศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย 
 ชาย โพธิสิตา (2549, หน้า 58) ได้สรุปลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพว่า เป็นการศึกษา
โลกแห่งความเป็นจริงภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยที่นักวิจัยไม่เข้าไปจัดการหรือควบคุม      
สิ่งที่ตนศึกษาด้วยประการใดๆ เป็นการวิจัยที่เปิดกว้าง ด าเนินไปตามหลักตรรกะและอุปนัย ให้ความส าคัญ
แก่การท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างเป็นองค์รวม ค านึงถึงบริบทของสิ่งที่ศึกษา นักวิจัยเข้าไป
ติดต่อและมีส่วนร่วมโดยตรงกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือมุ่งท าความเข้าใจพลวัตของปรากฏการณ์                 
ให้ความส าคัญแก่การศึกษาเฉพาะกรณี  ด าเนินการภายใต้การออกแบบที่ยืดหยุ่น ใช้เครื่องมือวิจัย                  
หลายอย่างและนักวิจัยเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ 
 สรุปได้ว่า ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิ งคุณภาพ หมายถึง การวิจัยที่ สืบหาข้อมูล                            
ที่เป็นข้อเท็จจริงในเชิงลึก กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยและการตีความมากกว่า                  
เป็นผู้ถูกศึกษา ไม่มีการควบคุมสิ่งที่ศึกษาด้วยประการใดๆ การวิจัยเป็นการเปิดกว้างและยืดหยุ่น 
ด าเนินการตามหลักตรรกะและอุปนัย อาจมีประเด็นวิธีการความรู้ผุดขึ้นในขณะเก็บข้อมูลมากกว่า                   
การเตรียมการล่วงหน้า ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือวิจัยที่ส าคัญ 
 2.4.3 วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  1. การสัมภาษณ์ (Interview) 
  สุภางค์ จันทวานิช (2549, หน้า 102-103) กล่าวว่า การสัมภาษณ์เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้า   
ที่ใช้กันโดยท่ัวไป ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็นรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ถามและผู้ตอบ 
ภายใต้กฎเกณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูล เป็นการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นหลัก ลักษณะ
ส าคัญของการสัมภาษณ์คือ มีความยืดหยุ่น ผู้สัมภาษณ์มีโอกาสอธิบายขยายความหรือซักถามเพ่ิมเติม
ติดต่อกัน เพ่ือให้ผู้ตอบเข้าใจจุดประสงค์ ของผู้สัมภาษณ์ทั้งยังสามารถเปลี่ยนสถานการณ์หรือหาทาง
วกกลับเมื่อผู้พูดตอบไม่ตรงค าถาม ผู้สัมภาษณ์มีโอกาสสังเกตสีหน้าท่าทาง ความรู้สึก ปฏิกิริยาที่ซ่อนเร้น
ไว้ในใจที่แสดงออกมาในขณะพูดและไม่พูด 



42 
 

   1.1 ประเภทการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์อาจจะสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลหรือสัมภาษณ์
เป็นกลุ่ม การสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
    1.1.1 การสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์ แบบเป็นทางการ 
(Structured interview or formal interview) ลั กษ ณ ะของก ารสั ม ภ าษ ณ์ แบ บ มี โค รงส ร้ า ง                     
เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน             
มีล าดับขั้นตอนเรียงเหมือนกัน ส าหรับการตั้งค าถามแบบนี้ เป็นไปในท านองเดียวกันกับการตั้งค าถาม             
ในแบบสอบถาม คือมีทั้งค าถามที่ต้องการค าตอบเฉพาะเจาะจง และค าถามที่ให้ตอบได้ตามความต้องการ 
การสัมภาษณ์แบบนี้มักจะกระท าในเงื่อนไขต่อไปนี้ 
     1. ผู้ วิ จั ยต้ องการข้ อมู ล เปรี ยบ เที ยบระหว่ างบุ คคลเป็ นจ านวนมาก                          
ฉะนั้นการสัมภาษณ์จะต้องใช้ค าถามท่ีเหมือนๆ กัน เพ่ือให้แน่ใจได้ว่า ความแตกต่างของข้อมูลที่ได้รับ
ไม่ใช่ผลสืบเนื่องมาจากการตั้งค าถามที่แตกต่างกัน 
     2. ผู้วิจัยมักมีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตามหลักการวิจัย เพ่ือให้ได้ตัวอย่าง                     
ที่เหมาะสมกับความต้องการ 
     3. ผู้วิจัยจ าเป็นที่ต้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชนที่ตนจะศึกษา
พอสมควร เพ่ือที่จะตั้งค าถามที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง และสามารถตีความหมายของข้อมูลได้ 
     4. เรื่องที่ศึกษาจะเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มิใช่ต้องการที่จะเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับวัฒนธรรมทั้งหมด 
     5. ผู้ที่สัมภาษณ์มักจะมิใช่ตัวผู้วิเคราะห์ข้อมูลเองอาจใช้ผู้ช่วยนักวิจัย 
     6. ผู้สัมภาษณ์มักจะใช้แบบสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลที่เตรียมไว้
ล่วงหน้า  
     7. ผู้สัมภาษณ์มักจะไม่ได้อยู่ร่วม และสังเกตการณ์ในชุมชนเป็นเวลายาวนาน                 
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการนี้จะได้ผลเต็มที่ก็ต่อเมื่อผู้สัมภาษณ์
เตรียมการล่วงหน้าไว้อย่างดี เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดโดยปกตินักวิจัย                 
เชิงคุณภาพมักไม่ใช้วิธีการสัมภาษณ์ชนิดนี้ เป็นวิธีการหลัก เพราะไม่ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและความรู้สึก
นึกคิดของคนในชุมชน 
    1.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Informal interview) การสัมภาษณ์แบบนี้                
เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพและในทางมานุษยวิทยา และเป็นแบบที่มักจะควบคู่กันไป
กับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม มักจะใช้กับการวิจัยทางชาติพันธุ์วรรณนา ซึ่งต้องการข้อมูลที่ยังไม่มี                
ผู้รวบรวม มาก่อน ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์แบบนี้ จะถูกน ามาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นภาพ                     
และเข้าใจปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมในการสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์แบบนี้ ตัวผู้วิจัยหรือผู้วิเคราะห์
ข้อมูลมักจะเป็นผู้สัมภาษณ์เองจึงรู้ว่า ต้องการข้อมูลแบบใด เพ่ือวัตถุประสงค์ใด ฉะนั้นจึงตั้งค าถาม               
ในขณะที่สัมภาษณ์ได้ โดยอาจจะเตรียมแนวค าถามกว้างๆ มาล่วงหน้า การสัมภาษณ์แบบนี้อาจแบ่งออกได้
เป็น 4 แบบย่อย ดังนี้ 
     1. การสั มภาษณ์ โดยเปิ ดกว้ างไม่ จ ากั ดค าถาม  การสั มภาษณ์ แบบนี้                        
มีความยืดหยุ่นมาก เพราะมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระที่จะอธิบายแนวความคิดของตัวเอง                 
ไปเรื่อยๆ ในบางครั้งผู้สัมภาษณ์เพียงแต่กล่าวน า ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบแนวความต้องการแล้วควรให้               
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ผู้ถูกสัมภาษณ์เล่าเรื่องโดยอิสระ จะท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มองเห็นสภาพ และความยุ่งยากของปัญหาได้ 
ดังนั้น การสัมภาษณ์แบบนี้จึงเหมาะที่จะใช้กับเรื่องที่ผู้วิจัยยังไม่มีแนวคิดเฉพาะเจาะจง ข้อมูลที่ได้รับ 
หากแต่มีแนวความคิดทางด้านทฤษฎีในเรื่องนั้นๆ ชัดเจนดีแล้ว การสัมภาษณ์ในลักษณะนี้มีข้อค านึง                
อยู่ว่า ข้อเท็จจริงที่ได้ อาจจะไม่มีความหมาย หรือความน่าเชื่อถือ เท่าไรนัก หากผู้วิจัยไม่รู้จักตีความ           
โดยอาศัยทฤษฎีต่างๆ ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่นักวิจัยจะต้องพัฒนาตนเองขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือ การตีความหมาย
ของข้อเท็จจริง ซึ่งก็ข้ึนอยู่กับแนวทางวิจัย 
     2. การสัมภาษณ์แบบมีความสนใจเฉพาะ (Focus interview) หรือการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In depth interview) การสัมภาษณ์แบบนี้ หมายถึง การสัมภาษณ์ที่มีจุดสนใจอยู่แล้ว                   
จึงพยายามหันความสนใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ให้เข้าสู่จุดที่สนใจ ทั้งนี้ เพราะในบางครั้งผู้สัมภาษณ์               
อาจจะไม่ต้องการทราบเหตุผล หรือข้อเท็จจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกขั้นตอน เพราะอยู่นอกเหนือขอบเขต
ของการวิจัยในขณะนั้น จึงเลือกสัมภาษณ์เอาแต่จุดที่ต้องการ ฉะนั้นลักษณะที่ส าคัญของการสัมภาษณ์
แบบนี้ จึงอยู่ที่ว่าผู้วิจัยจะต้องรู้อยู่ก่อนแล้วว่า ต้องการข้อมูลอะไร ชนิดใด เมื่อเห็นว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์             
พูดนอกเรื่อง หรือนอกเหนือจากจุดที่สนใจ ก็พยายามดึงโยงเข้าหาประเด็นที่ต้องการจะสัมภาษณ์ อย่างไร
ก็ตาม การท าเช่นนี้ ขึ้ นอยู่ กับประสบการณ์  และความช านาญของผู้ สัมภาษณ์ เป็นส่ วนใหญ่                       
เพราะจะต้องรวบรัด หรือตัดบท โดยไม่ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ เกิดความรู้สึกไม่สบายใจและไม่อยาก                         
จะให้ความร่วมมือ  
     3. การตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) หมายถึง การซักถามที่ล้วงเอาส่วนลึก                 
ของความคิดออกมา คือ การสัมภาษณ์อย่างชนิดที่จะต้องล้วงเอาความจริงจากผู้ถูกสัมภาษณ์ให้มากที่สุด
เท่าที่จะมากได้ ผู้วิจัยก็จะพยายามใช้เทคนิคต่างๆ ที่จะล้วงเอาข้อมูลออกมาให้ได้ โดยรุกผู้ตอบด้วยวิธีต่างๆ 
เช่น ตั้งค าถามจากเหตุการณ์สมมุติให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น ตั้งค าถามว่า สิ่งที่น่าจะเป็นหรือควรจะเป็น 
ในเหตุการณ์ที่ก าลังซักถามกันอยู่ คืออะไร เพ่ือบังคับให้ผู้ตอบต้องเปรียบเทียบที่ปรากฏกับสภาพ                  
ที่ควรจะเป็นหรืออาจตั้งค าถามโดยตีขลุมสรุปความว่า เหตุการณ์ที่เกิดนั้นเป็นอย่างไร เพ่ือให้ผู้ตอบ                
แสดงปฏิกิริยาโดยไม่ทันระวังตัว 
     4. การสั มภาษณ์  ผู้ ให้ ข้ อมู ลหลั ก (Key informant interview) หมายถึ ง                   
การสัมภาษณ์โดยก าหนดตัวผู้ตอบบางคนเป็นการเฉพาะเจาะจง เพราะผู้ตอบนั้นมีข้อมูลที่ดี เป็นพิเศษ
เหมาะสมกับความต้องการของผู้วิจัย เราเรียกบุคคลนี้ว่า “ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ” ผู้วิจัยจะต้องหาให้พบว่า                
ในสนามที่ตนท าการวิจัยอยู่นั้น ใครบ้างเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ตนควรไปสัมภาษณ์แบบใดก็ได้ตามที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น โดยปกติผู้น าชุมชนในสนามที่ท าการวิจัย มักเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ดี เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เจ้าอาวาส แต่ก็ไม่ เสมอไปเพราะผู้น าบางคนก็ห่างเหินกับชุมชน  บางครั้งเราจะพบว่าบุคคลอ่ืน                         
เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ดีกว่าผู้น าชุมชน การใช้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญควรใช้มากกว่าคนหนึ่งคนเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ หลากหลาย  นอกจากนั้ น  นั กวิ จั ยต้ องเข้ าใจว่ า คุณค่ าของผู้ ให้ ข้ อมู ลส าคัญอยู่ ที่ แง่มุ ม                               
การมองปรากฏการณ์แบบคนใน (Emic) ของเรา นักวิจัยจึงไม่ควรเอาความคิดของผู้วิจัย ไปใส่ในระบบคิด
ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จนเขาสูญเสียทัศนะแบบคนใน วิธีแสวงหาผู้ให้ข้อมูลส าคัญ อาจท าโดยให้ชาวบ้าน
ช่วยกันระบุชื่อผู้รู้ในชุมชนของเรา แล้วเอาชื่อที่ถูกระบุซ้ ากันบ่อยที่สุด มาเป็นจุดเริ่มต้นของการก าหนด
ผู้ให้ ข้อมูลส าคัญ นอกเหนือไปจากการสัมภาษณ์ชนิดต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว การเงี่ยหูฟัง (Eavesdropping) 
ก็เป็นเทคนิคของการวิจัยเชิงคุณภาพอีกอย่างหนึ่งที่นักวิจัยจะไปใช้ได้ การเงี่ยหูฟัง คือ การได้ข้อมูล
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จากค าสนทนาของผู้อ่ืนโดยที่ผู้วิจัยไม่ต้องตั้งค าถามเอง เพียงแต่ไปอยู่ในที่ที่เป็นแหล่งข้อมูลแล้วนั่งฟัง
เฉยๆ ก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการ  การเงี่ยหู ฟังไม่ถือเป็นการผิดจรรยาบรรณแต่อย่างใด  ผู้วิจัย                       
ต้องตรวจสอบข้อมูลเช่นกัน เพราะอาจมีผู้ตั้งใจพูดให้เข้าหูผู้วิจัยก็ได้ 
   1.2 ขั้นตอนของการสัมภาษณ์ 
    1.2.1 การเตรียมสัมภาษณ์ โดยเฉพาะแบบเป็นทางการมีขั้นตอน ต่อไปนี้ 
     1. ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ ไปสัมภาษณ์  คือใคร มีจ านวนเท่าไรโดยเฉพาะ                    
ในการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
     2. เตรียมงานขั้นต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ รายชื่อ ที่อยู่ ลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคน 
     3. วางแผนสั มภาษณ์  โดยเตรียมค าถามไว้ ล่ วงหน้ าและก าหนดเวลา                          
ในการสัมภาษณ ์ให้เหมาะสม  
     4. ทดสอบแบบสัมภาษณ์ และผู้สัมภาษณ์โดยฝึกซ้อมสัมภาษณ์บุคคลอ่ืนที่มิใช่
ผู้ตอบก่อน เพ่ือได้แก้ไขค าถามให้สมบูรณ์ถูกต้อง ควรมีตัวอย่างค าถามหลายๆ ชุดเพ่ือไว้ใช้สับเปลี่ยนกัน
ตามความเหมาะสม 
     5. เตรียมอุปกรณ์จดบันทึกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
     6. ติดต่อกับผู้ถูกสัมภาษณ์โดยนัดหมายเวลาไว้ล่วงหน้า 
    1.2.2 ขั้นเริ่มการสัมภาษณ์ มีข้ันตอนคือ 
     1. แนะน าตนเองต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ควรให้ความส าคัญและยกย่องถูกสัมภาษณ์ 
     2. สร้างบรรยากาศให้รู้สึกเป็นกันเองด้วยการสนทนาทักทายอัธยาศัยอันดี 
     3. บอกวัตถุประสงค์ในการมาสัมภาษณ์พร้อมทั้งให้ค ามั่นสัญญาว่าจะเก็บข้อมูล 
ไว้เป็นความลับ 
     4. ถ้าจ าเป็นต้องจดบันทึก หรือใช้เครื่องบันทึกเสียง ต้องแจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
ทราบและขออนุญาตทุกครั้ง 
     5. พูดคุยเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะเริ่มสัมภาษณ์จริง 
    1.2.3 ขั้นสัมภาษณ์ นักวิจัยควรปฏิบัติดังนี้ 
     1. ใช้ค าถามที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ 
     2. ควรเป็นนักฟังที่ตั้งใจฟัง และติดตามรู้จักป้อนค าถามให้เหมาะสมกับจังหวะ
ของผู้ตอบและมีเทคนิคในการชักประเด็นเพ่ิมเติมในขณะสัมภาษณ์ 
     3. ใช้ภาษาที่สุภาพเข้าใจง่ายระวังเป็นพิเศษในกรณีที่ผู้วิจัยไม่รู้ภาษาของผู้ตอบ  
ดีพอและในกรณีท่ีต้องใช้ล่าม 
     4. ท าให้ ผู้ สั มภาษณ์ รู้ สึ กว่ า  เรื่ องที่ จะเปิ ดเผยระหว่ างการสั มภาษณ์                           
เป็นเรื่องพิเศษเฉพาะตัว เพ่ือที่จะท าให้ ผู้ให้สัมภาษณ์เกิดความเต็มใจที่จะให้ข้อเท็จจริงต่างๆ 
     5. โดยทั่วไปแล้ว ก่อนจะสัมภาษณ์ควรหาทางติดต่อกับผู้ให้สัมภาษณ์โดยผ่าน             
ผู้ที่ รู้จักกับผู้ ให้สัมภาษณ์หรือมีจดหมายแนะน าตัวผู้ สัมภาษณ์  เพ่ือให้ผู้สัมภาษณ์ เป็นกันเอง                         
กับผู้สัมภาษณ ์
 



45 
 

    1.2.4 ขั้นบันทึกข้อมูลและสิ้นสุดการสัมภาษณ์ ควรปฏิบัติดังนี้ 
     1. จดบันทึกข้อมูลตามเป็นจริง และจดเฉพาะใจความส าคัญ 
     2. รีบท าบันทึกการสัมภาษณ์ให้สมบูรณ์หลังจากการสัมภาษณเ์สร็จสิ้นในทันที 
     3. รวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ ได้จากการสัมภาษณ์ แนบไว้กับบันทึก                      
การสัมภาษณ ์
     4. ถ้าพิจารณาเห็นว่าการจดบันทึกท าให้ผู้ตอบมีปฏิกิริยา ซึ่ งจะเป็นผลเสีย                         
ต่อการสัมภาษณ ์ต้องงดการจดบันทึกแล้วใช้ความจ าแทน  
   1.3 ข้อดีและข้อเสียของการสัมภาษณ์ 
    1.3.1 ข้อดี 
     1. การสัมภาษณ์ เป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์กับผู้สัมภาษณ์ 
และสามารถท าความเข้าใจในข้อมูลได้ตรงกันระหว่างผู้สัมภาษณ์ กับผู้ถูกสัมภาษณ์ถ้าไม่เข้าใจก็จะแก้ไข
ได้ทันที 
     2. การสัมภาษณ์สามารถใช้กับบุคคลทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าผู้นั้นจะอ่านออก
เขียนได้หรือไม่ก็ตาม ซึ่งดีกว่าใช้แบบสอบถาม เพราะแบบสอบถามใช้ได้กับคนที่มีระดับการศึกษาดี
เท่านั้น 
     3. การสัมภาษณ์มีลักษณะยืดหยุ่นได้มาก สามารถดัดแปลงและแก้ไขหรือถาม
จนกว่าผู้ตอบจะเข้าใจค าถาม 
     4. ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการได้รับแบบสอบถามคืนน้อย คือสัมภาษณ์เท่าไรก็ได้
เท่านั้น ไม่สูญหายเหมือนกับการส่งแบบสอบถามไปให้กรอก 
     5. ในขณะที่สัมภาษณ์  ผู้สัมภาษณ์สามารถใช้วิธีสังเกตการณ์ประกอบด้วย                   
เพ่ือดูว่าผู้ตอบ ตอบด้วยความจริงหรือไม่ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับฐานะความเป็นอยู่รายได้ ทรัพย์สิน
หนี้สิน และการประเมินทรัพย์สิน 
     6. การวิจัยทางสั งคมศาสตร์  เป็ นเรื่องของการเสาะแสวงหาความจริ ง                    
ทางด้านพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด อารมณ์จิตใจ ความคิดเห็น ทัศนคติและค่านิยม 
ฉะนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนาด้วยการสัมภาษณ์ จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด 
    1.3.2 ข้อเสีย 
     1. การสัมภาษณ์ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก 
     2. ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์จะเชื่อถือได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่ วมมือ                  
และความเต็มใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
     3. ผลส าเร็จของการสัมภาษณ์ข้ึนอยู่กับความสามารถและเทคนิคของผู้สัมภาษณ์ 
     4. การสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับสถานภาพทางอารมณ์บางครั้งอาจเกิดความบิดเบือน
ในข้อมูลที่ได้มา 
     5. การสัมภาษณ์ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจทันทีทันใดและความจ าของผู้ถูกสัมภาษณ์
ท าให้ข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้ 
 สรุปได้ว่า การสัมภาษณ์  คือ การสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นหลักเพ่ือรวบรวมข้อมูล                   
การสัมภาษณ์ใช้ได้ทั่วไปโดยไม่จ ากัดคุณสมบัติของผู้ตอบ มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์              
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ซักถามได้ ตลอดจนสามารถสังเกตสีหน้าท่าทางของผู้ตอบด้วย การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ             
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและการสัมภาษณ์ แบบไม่ เป็นทางการ  ในการวิจัยเชิ งคุณภาพ                         
มักใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยใช้ควบคู่ไปกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์            
แบบไม่เป็นทางการ อาจจ าแนกเป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดกว้าง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การตะล่อม
กล่อมเกลาหรือการซักล้วงข้อมูล และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ขั้นตอนที่ส าคัญในการสัมภาษณ์                 
คือ การแนะน าตัว การสร้างความสัมพันธ์ การบันทึกค าตอบ การใช้ภาษา ตลอดจนเวลาและสถานที่ที่ใช้
สัมภาษณ ์ผู้วิจัยควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามความเหมาะสม 
 
2.5 การท า SWOT Analysis 
 การพัฒนาองค์กรให้ปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรใหม่ในอนาคต  ต้องมีแผนกลยุทธ์ที่ดี                     
ซึ่งแผนกลยุทธ์ที่จัดท าต้องมีเส้นทางการเดินทาง (Mapping) ที่ชัดเจน เพราะองค์กรใช้กลยุทธ์                      
ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของตน โดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรจะถูกก าหนดตามธรรมชาติ                  
และลักษณะขององค์กรนั้นๆ ทั้งนี้ องค์กรจะก าหนดกลยุทธ์ได้นั้นต้องรู้สถานภาพหรือสภาวะ                  
ขององค์กรเสียก่อน ซึ่งแผนกลยุทธ์ที่ดีจะท าให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือได้รับชัยชนะ                  
ไปครึ่งหนึ่งแล้ว นอกจากนี้ยังต้องมีกระบวนการก าหนด กลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับตนเอง วิธีการ      
และเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะขององค์กรและกระบวนการก าหนดกลยุทธ์มีหลายวิธีด้วยกัน              
หนึ่งในวิธีการเหล่านี้ คือกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นวิธีการที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย 
(เจนเนตร มณีนาคและคณะ, 2546 หน้า 45-56) 
 2.5.1 วัตถุประสงค์ 
  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กรโดยใช้เทคนิค SWOT analysis 
  2. สามารถวิเคราะห์องค์กรโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis และนาไปใช้ได้ 
  3. สามารถก าหนดแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix ได ้
  4. มีทัศนคติที่ดีในการท างานเป็นทีม  
 2.5.2 ความหมายของ SWOT Analysis 
  การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์  ซึ่งช่วยให้ผู้บริหาร
ก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน  โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการท างานขององค์กร SWOT มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ดังนี้ 
   S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก องค์กรนามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างาน
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง การดาเนินงานภายในที่องค์กรท าได้ดี เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากร
บุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด  
   W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
ภายใน สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้อยความสามารถ  ซึ่งองค์กรไม่สามารถน ามาใช้                   
เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง การด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้
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ไม่ดีเป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหา
วิธีในการแก้ปัญหานั้น  
   O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก ปัจจัย              
และสถานการณ์ภายนอกที่เอ้ืออ านวยให้การท างานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง 
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ เป็นประโยชน์ต่อการด า เนินการขององค์กร  เป็นผลจากการที่
สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาส
แตกต่างจากจุดแข็งตรงที่ โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก  แต่จุดแข็งนั้น                     
เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่ เสมอ                    
และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น  
   T มาจาก  Threats หมายถึ ง อุปสรรค  ซึ่ งเกิดจากปั จจั ยภายนอก  ปั จจั ย                     
และสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการท างานขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร บางครั้งการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่ง                   
ที่ท าได้ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจท าให้สถานการณ์             
ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้และในทางกลับกัน  อุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้
เช่นกัน  ด้วยเหตุนี้ องค์กรมีความจ า เป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนให้ทัน                      
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อม เป็นข้อจ ากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจ
จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2-1 แสดง SWOT Analysis 
 

SWOT Analysis 

สภาพแวดล้อม 
Strength (S) 
จุดแข็งจุดเด่น ข้อได้เปรียบ 

Weakness (W) 
จุดอ่อน 
ข้อเสียเปรียบ 

ภายใน 
Opportunity 
โอกาส สิ่งเก้ือกูล 
ที่จะด าเนินกิจกรรม 

Threats(T) 
อุปสรรคที่จะท าให้ 
ด าเนินกิจกรรมไม่ส าเร็จ 

 

 2.5.3 ประโยชน์ของ SWOT Analysis 
  1. น า SWOT ไปจัดท าแผนกลยุทธ์เพือ่พัฒนาองค์กร 
  2. การท า SWOT จะช่วยให้ไหวตัวทันสถานการณ์ และมีการเตรียมความพร้อม              
กับการปรับเปลี่ยนของสภาพแวดล้อม บางครั้งเมื่อโอกาสมาถึง องค์กรจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์            
ได้ทันและเต็มที่หรือถ้าเรารู้ว่าแนวโน้มจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นกับองค์กร เราจะได้มีการ
เตรียมตัวรับมือ ผ่อนสถานการณ์ท่ีเลวร้ายให้บรรเทาลงได้ (สมยศ นาวีการ, 2545, หน้า 68)  
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 2.5.4 วิธีการท า SWOT Analysis 
 การท า SWOT นั้นทีมงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของตัวองค์กรเอง ข้อมูลลูกค้า 
ข้อมูลคู่แข่ง ข่าวสารทางเศรษฐกิจทั้ งภายในและภายนอกประเทศมาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์              
อย่าลืมว่า เราต้องวิเคราะห์โดยอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เป็นจริงไม่ใช่จินตนาการ  SWOT ต้องท าให้
เป็นไปในทางเดียวกันกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจหรือเป้าหมาย (Vision, Mission และ Objective)            
หรือเข้ากับทรัพยากรในองค์กรและความสามารถที่ เข้ากับสิ่งที่องค์กรถนัด แล้วน า SWOT มาเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์องค์กร โดยเขียน รายการออกมาให้น้อยที่สุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
2545, หน้า 34) 
 2.5.5 ตัวช้ีวัดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
  การบริหาร ภาพพจน์ขององค์กรประชาชนยอมรับหรือไม่ ทักษะและความสามารถ                 
ของผู้บริหารสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ไหม โครงสร้างขององค์กรสอดคล้องกับบุคลากร 
เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมหรือไม่ สนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็วหรือไม่ สามารถประสานงาน
ระหว่างฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ระบบการวางแผนงาน มาตรฐานและกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมปฏิบัติได้สอดคล้องกันหรือไม่  (ธงชัย สันติวงษ์, 2539, หน้า 78) 
  บุคลากร ทัศนคติของพนักงาน ความสามารถในการท างาน ประสบการณ์ จ านวน
พนักงาน มีกลไกลเหมาะสมเพื่อได้มา รักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือไม่ 
  เงินทุน แหล่งที่มาของเงินทุน ต้นทุนของเงินทุน ปริมาณเงิน ระยะเวลาในการใช้คืน 
ระบบบัญชีเพ่ือการค านวณต้นทุน การก าหนดงบประมาณสอดคล้องกับแผนงานขององค์กรหรือไม่ 
ฐานะการเงินขององค์กร เพ่ิมพูนรายได้อย่างไร การควบคุมทางการเงินเป็นอย่างไร 
  เครื่องจักร/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง มีประสิทธิภาพแค่ไหน เหมาะสมกับปริมาณงาน
หรือไม่ เครื่องมือถูกใช้เต็มที่หรือถูกใช้บางส่วน การดัดแปลงใช้กับงานอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง 
  วัตถุดิบ ปริมาณ ต้นทุนในการดาเนินงาน จ านวนผู้ผลิตและผู้ขาย ฤดูกาล ระยะเวลา
ในการสั่งซื้อ 
  เทคโนโลยี /น วัตกรรม  เทคโนโลยีทั นสมัยหรือล้ าสมัย  การสร้างมูลค่าเพ่ิม                     
ความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบ การวิจัยและพัฒนา 
 นอกจากการวิเคราะห์ SWOT ทีละด้านแล้ว ยังมีวิธีการ SWOT อีกแบบที่น่าสนใจ 
บางครั้งเราอาจจับคู่ท าการวิเคราะห์แบบนี้ได้ เรียกว่า TWOS Matrix  ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2-2 แสดง TWOS Matrix TWOS Matrix 
 
TWOS Matrix จุดแข็งที่ส าคัญ จุดอ่อนที่ส าคัญ 

โอกาสที่ส าคัญ S–O Strategies 
น าจุดแข็งไปเพิ่มโอกาส 

W–O Strategies 
น าโอกาสไปลดจุดอ่อน 

อุปสรรคที่ส าคัญ S–T Strategies 
น าจุดแข็งไปลดอุปสรรค 

W–T Strategies 
ปิดจุดอ่อนเพื่อลดอุปสรรค 
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 เมื่อท าการวิเคราะห์แล้วเราจะได้รายการหัวข้อ SWOT ออกมา ให้จัดประเภทดูว่า                     
เป็น SO, ST, WO, WT อย่างละกี่รายการและจัดล าดับความส าคัญว่าควรปรับปรุงและแก้ไข                
รายการใดก่อน 
 กลยุทธ์ที่คิดขึ้นมาแต่ละข้อสามารถเชื่อมและเสริมกันได้ เช่น กลยุทธ์ในช่อง WT สามารถ
แปลงให้เป็นโอกาสทางธุรกิจและน าไปเชื่อมและสร้างกลยุทธ์ในช่อง SO ได้ ซึ่งจะเห็นว่า เมื่อเอามา
จับคู่กันแล้วก็จะเข้าใจองค์กรและปัญหาที่เกิดขึ้น มองภาพรวมออกและสามารถวางกลยุทธ์               
ขององค์กรได้อย่างถูกต้องและถูกทิศทาง แต่ที่ส าคัญคือ ควร เขียนรายการ SWOT ออกมาให้น้อย
ที่สุดโดยควรเขียน ออกมาไม่เกินสามรายการต่อหนึ่งตัวหรือทั้งหมดควรรวมกันไม่เกิน 12 รายการ 
โดยเอาสิ่ งที่ส าคัญต่อองค์กรมากที่สุดขึ้นมา ไม่เช่นนั้นเวลา ท ารายการของกลยุทธ์ออกมา                     
จะมากเกินไปและเมื่อน าไปปฏิบัติจะเยอะและท าได้ยาก (สมชาย หิรัญกิตติ, 2542, หน้า 89) 
 2.5.6 การก าหนดแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix  
  กลยุทธ์ WT  รีบสลาย จุดอ่อน และหลีกเลี่ยง อุปสรรค กลยุทธ์ WOเลี่ยงจุดอ่อน น า
ความสามารถเฉพาะอย่างมาใช้ให้ได้เปรียบในส่วนที่มีโอกาสสูง  
  กลยุทธ์ ST เอาจุดแข็งสูงสุดไปข่มอุปสรรค เช่น ใช้ จุดแข็ง ทางเทคโนโลยี การจัดการ
เพ่ือจัดการอุปสรรคที่มีคู่แข่งมาก  
  กลยุทธ์ SO เป็นสถานการณ์ที่บริษัทต้องการมากที่สุดโดยใช้จุดแข็งและโอกาสที่ดี 
สร้างแผนรุก  
 2.5.7 ทางเลือกกลยุทธ์  
  เลือก  WT เมื่ อเห็นจุดอ่อนและอุปสรรคสูงกว่าคู่แข่งขัน  ต้องพัฒนาอีกระยะ                        
จึงจะแข่งขันได้ (กลยุทธ์ถอย) 
  เลือก WO มีจุดอ่อนสูงแต่โอกาสก็สูงด้วย ต้องคอยหลีกเลี่ยง บางจุดอ่อนเพ่ือโอกาส 
ควรเลือกแผนตั้งรับ (Defensive) 
  เลือก ST มีจุดแข็งสูงแต่เจออุปสรรคแข่งขันสูง หรือผู้บริหารยังขาดความมั่นใจ                   
ควรเลือกแผนทดสอบโครงการ Pilot test เพ่ือดูความเป็นไปได้ของแผนบางตัวที่คาดว่าสร้างตลาด
ใหม่ได้ (Competitive) 
  เลื อก  SO มี ทั้ งจุ ดแข็ งและโอกาสสู ง  เลื อกแผนรุก  (Aggressive) และลงทุ น                      
ด้านงบประมาณเต็มที่เพ่ือชัยชนะในการแข่งขันและยึดตลาดได้ก่อนคู่แข่ง (Competitive) 
 ดังนั้น การท า SWOT ควรใช้ทีมงานทุกแผนกและอาจจะใช้หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต้น 
ระดับกลางและระดับสูงมาท าร่วมกันและรวบรวมจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคทั้งหมด                  
มารวมกัน ซึ่งต้องเปิดโอกาสให้ผู้เสนอ SWOT ให้เหตุผลและอธิบายสาเหตุว่าท าไมจึงให้หัวข้อนี้                   
เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรืออุปสรรค จากนั้นให้ที่ประชุมซักถามและออกความเห็น แล้วใช้มติ                
ที่ประชุมเป็นการชี้ขาดว่าเห็นชอบหรือไม่หรือจะเปลี่ยนเป็นประเภทอ่ืน 
 
2.6 การสังเกต 
 การสั งเกตคือการเฝ้ าดู สิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นอย่ างใส่ ใจและมี ระเบี ยบวิธี  เพ่ื อวิ เคราะห์                           
หรือหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกับสิ่งอื่น (สุภางค์ จันทวานิช, 2549, หน้า 45)  
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 การสังเกต  เป็นเครื่องมือวัดผลชนิดหนึ่ งที่ผู้ท าหน้าที่ ในการวัดใช้ประสาทสัมผัส                   
เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนสิ่งที่ครูจะสังเกตผู้เรียนคือ ผลงานและพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น 
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะที่เรียนว่ามีความสนใจในบทเรียนเพียงไร มีความขยันหมั่นเพียร
หรือไม ่ให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่มมากน้อยแค่ไหน เป็นต้น 
 2.6.1 ประเภทของการสังเกต           
 การสังเกตท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพมี 2 แบบ คือ 
  1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) คือ การสังเกตที่ผู้สังเกต      
เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มคนที่ถูกศึกษา มีการท ากิจกรรมร่วมกัน จนผู้ถูกศึกษายอมรับว่าผู้สังเกต              
มีสถานภาพบทบาท เช่นเดียวกับตน ผู้สังเกตจะต้องปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนที่ศึกษา โดยอาจเข้าไป
ฝังตัวอยู่ในเหตุการณ์ เข้าไปอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเวลานาน จนคนในชุมชนรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดา            
ที่มีนักวิจัยมาอาศัยอยู่  
   ข้อดีของวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
   ท าให้ผู้วิจัยได้รับการยอมรับและสนิทสนมกับกลุ่มที่จะศึกษาโดยที่ผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัว                
ว่าถูกสังเกตหรือเฝ้าดูจึงมีพฤติกรรมที่เป็นไปตามธรรมชาติท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้เห็นภาพรวม
ของเหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดท าให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสามารถตรวจสอบข้อมูล                
ได้ซ้ าๆ 
   ข้อจ ากัดของวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
   มักใช้ได้กับการศึกษากลุ่มเล็กๆ นักวิจัยต้องระวังมิให้ตนเองเข้าไปมีความรู้สึกร่วม                
และผูกพันทางอารมณ์จนขาดความเที่ยงตรง อาจเป็นเหตุให้มีอคติหรือเข้าข้างกลุ่มที่ก าลังศึกษา                 
ได้ข้อมูลก็จะขาดความเที่ยงตรง การจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ท าได้ล าบากขณะอยู่ร่วมกิจกรรม                
กับกลุ่ม 
  2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) คือ การสังเกต
ที่ผู้วิจัยเฝ้าสังเกตอยู่วงนอกไม่เข้าไปร่วมในกิจกรรมที่ท าอยู่ 
   ข้อดีของวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
   มักใช้ในการเริ่มต้นเก็บข้อมูลท าได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม
ศึกษาเพราะมีบทบาทเป็นคนนอกท าให้มีโอกาสเกิดอารมณ์ร่วมน้อยเก็บข้ อมูลในระยะเวลาสั้น                
และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
   ข้อจ ากัดของวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
   ถ้าผู้สังเกตรู้ว่าถูกสังเกตอาจท าให้ไม่แสดงพฤติกรรมที่ เป็นธรรมชาติออกมา                   
ข้อมูลที่ได้ไม่ละเอียดหรือสมบูรณ์เท่าวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
 กล่าวโดยสรุป  ทั้ งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนั้น                       
ต่างมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเกตพฤติกรรมและเหตุการณ์  เพ่ือน ามาหาความสัมพันธ์และความหมาย                
ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในภาพรวมการสังเกตมีข้อดีและข้อจ ากัดดังรายละเอียดต่อไปนี้การสังเกต
เป็นเครื่องมือวัดผลชนิดหนึ่งที่ผู้ท าหน้าที่ในการวัดใช้ประสาทสัมผัสเป็นเครื่องมือ  ในการเรียน                
การสอนสิ่งที่ครูจะสังเกตผู้ เรียน คือ ผลงานและพฤติกรรมของผู้ เรียน  เช่น สังเกตพฤติกรรม                   
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ของผู้ เรียนในขณะที่ เรียนว่ามีความสนใจในบทเรียนเพียงไร  มีความขยันหมั่นเพียรหรือไม่                     
ให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่มมากน้อยแค่ไหน เป็นต้น 
 2.6.2 หลักการสังเกต  
 การสั ง เกต เป็ น วิ ธี ก ารที่ จ ะช่ วย ให้ ได้ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ตั วบุ คคลที่ เชื่ อ ถื อ ได้ นั้ น                            
ต้องมีกระบวนการในการด าเนินการ โดยยึดหลักดังนี้ 
  1. มีจุดมุ่ งหมาย  ผู้สังเกตต้องทราบว่าจะสังเกตพฤติกรรมในเรื่องใด  พร้อมทั้ ง                  
ต้องแจกแจงการแสดงออกของพฤติกรรมนั้นให้ละเอียดครอบคลุมทุกแง่มุม 
  2. การรับรู้รวดเร็ว ผู้สังเกตสามารถมองเห็นพฤติกรรม หรืออาการที่เด็กแสดงออกมา
ได้อย่างรวดเร็ว   
  3. สังเกตหลายคนหรือหลายครั้ง จะท าให้ผลการสังเกตท่ีได้เชื่อถือได้สูง             
  4. สั งเกตให้ตรงความจริง  คือพยายามสั งเกตให้ ได้พฤติกรรมการแสดงออก                  
ที่เป็นธรรมชาติแท้จริงให้มากที่สุด               
  5. มีการบันทึกผล เพ่ือจะท าให้ข้อมูลไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน วิธีบันทึกผลการสังเกต
อาจมีสัญลักษณ์แทนข้อความยาวๆ  
 2.6.3 การใช้การสังเกต สิ่งที่จะต้องพึงระวังในการสังเกตมีดังนี้                             
  1. ผู้สังเกตจะต้องมีความพร้อมก่อนที่จะลงมือสังเกต              
  2. ผู้สังเกตต้องมีความแม่นย าและรู้รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออก
ครบถ้วน             
  3. พ ยาย าม เจ าะจ ง ไป ที่ พ ฤติ ก ร รม ที่ ต้ อ งก ารจ ะสั ง เก ต ด้ าน ใด ด้ าน ห นึ่ ง                             
เพียงด้านเดียว             
  4. ต้องกระท าโดยแนบเนียน เพ่ือให้เกิดลักษณะที่ เป็นธรรมชาติหรือเป็นประจ า
ตามปกติ             
  5. ต้องเลือกวิธีจดบันทึกผลการสังเกตท่ีเหมาะสม              
  6. ควรวางแผนเพื่อเลือกแบบและก าหนดวิธีการที่เหมาะสม              
  7. ช่วงเวลาที่ใช้การสังเกตจะยาวนานเพียงใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับพฤติกรรม                
ที่สังเกตและสภาวะเชิงเหตุการณ์             
  8. การสั ง เกตที่ ดี ส าม ารถห าวิ ธี ต รวจสอบความ เชื่ อมั่ น ของผลการสั ง เกต                          
นั้นได้ด้วย             
  9. ควรระวังในเรื่องอารมณ์ แรงจูงใจ อคต ิสภาพทางสังคม สภาพทางร่างกาย    
 2.6.4 เครื่องมือที่จะใช้ประกอบการสังเกต ในการสังเกตผู้สังเกตจะต้องใช้เครื่องมือ
ประกอบการสังเกต คือ แบบส ารวจรายการ (Checklist) เป็นรายการที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับพฤติกรรม      
ที่ต้องการให้กระท า หรือวิธีการที่มีจุดประสงค์ว่าจะให้ท าตามนั้น การใช้แบบส ารวจเป็นการก าหนด
เป็นน้ าหนักคะแนนว่า ได้ หรือ ไม่ได้ ถ้าผ่านหรือได้แสดงว่าผู้ปฏิบัติได้กระท าตามรายการนั้น
ถูกต้อง แต่ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าท าไม่ถูกต้อง 
 2.6.5 ทักษะการสังเกต การสังเกต (Observation) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัส                
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ ตา หู  จมูก ลิ้น และผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรง             
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กับวัตถุหรือเหตุการณ์ โดยมีจุดประสงค์ที่จะหาข้อมูลซึ่งเป็นรายละเอียดของสิ่งนั้ นๆ โดยไม่ใส่              
ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไป  
 สุชาติ โพธิวิทย์ (ม.ป.ป., หน้า 15) ได้กล่าวถึงการสังเกตที่ส าคัญที่ควรฝึกให้แก่เด็ก                     
มี 3 ทางคือ   
  1. การสังเกตรูปร่างลักษณะและคุณสมบัติทั่วไป คือ ความสามารถในการใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 อย่าง สังเกตสิ่งต่าง ๆ แล้วรายงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง คือ การใช้ตาดูรูปร่าง ลักษณะ 
หูฟังเสียง ลิ้นชิมรสจมูกดมกลิ่นและการสัมผัสจับต้อง ดูว่า เรียบ ขรุขระ แข็งนิ่ม ฯลฯ   
  2. การสังเกตควบคู่กับการวัดเพ่ือทราบปริมาณ เช่น  การใช้เทอร์โมมิเตอร์ ตาชั่ง                     
ไม้บรรทัด กระบอกตวง ช้อน ลิตร ถัง ฯลฯ  ใช้เครื่องมือเหล่านี้วัดสิ่งต่างๆ แล้วรายงานออกมา                   
เป็นปริมาณ เป็นจ านวน   
  3. การสังเกตเพ่ือรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นสังเกตการเจริญเติบโตของต้นพืชการ
เจริญเติบโตของสัตว์ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงขนาดของผลึก การกลายเป็นไอ                  
ของน้ า ฯลฯ 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการสังเกตเป็นเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการสังเกต
พฤติกรรม เหตุการณ์  ปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้น  ในภาพรวมการสั งเกตมีข้อดีและข้อจ ากัด                            
ที่ต่างมีรายละเอียดและสังเกตเป็นเครื่องมือวัดผลชนิดหนึ่งที่ผู้ท าหน้าที่ในการวัดใช้ประสาทสัมผัส
เป็นเครื่องมือ ในการเรียนการสอนสิ่งที่ครูจะสังเกตผู้เรียนผลงานและพฤติกรรมของผู้เรียนต่อไป 
 
2.7 การสนทนากลุ่ม 
 ประวิต เอราวรรณ์  (2545, หน้า 82-87) กล่าวว่า การสนทนากลุ่มเป็นวิธีการวิจัย                   
ที่ ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การอภิปรายของกลุ่มเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วมแสดงประสบการณ์                        
และความเชื่อของตน ดังนั้นจะเห็นว่าการใช้ประโยชน์จากการจัดประชุมสนทนากลุ่มเพ่ือก าหนด  
ปัญหา วางแผน การน าแผนสู่การปฏิบัติและการประเมินผล เทคนิคนี้จะใช้ได้ในทุกขั้นตอน                   
ของการวิจัยและสามารถน าไปใช้กับการวิจัยเชิงวิชาการ การวิจัยเชิงประเมิน การพัฒนาคุณภาพ       
เป็นต้น 
 สรุป ได้ ว่ า  การสนทนากลุ่ ม  (Focus group) หมายถึ ง การ เก็ บ รวบ รวมข้ อมู ล                 
จากการสนทนาของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถให้ค าตอบในประเด็นที่ต้องการศึกษาได้                     
โดยจัดให้มีกลุ่มสนทนาประมาณ 6-12 คน ซึ่งกลุ่มที่จะมีลักษณะโต้ตอบโต้แย้งกันดีที่สุด คือ 7-8 คน
และจะต้องมีผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพ่ือชักจูง               
ให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวาง 
ละเอียดลึกซ้ึง 
 2.7.1 ความหมายของการสนทนากลุ่ม  
 วานิช มาลัยและอรสา ปานขาว (2548, หน้า 54) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสนทนากลุ่ม
เป็นรูปแบบการสัมภาษณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ส าหรับผู้ที่ถูกสัมภาษณ์กลุ่มเล็กๆ มักใช้เก็บรวบรวมข้อมูล     
ในกรณีที่ต้องการได้ข้อมูลจากการพิจารณากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ผู้ที่น ามาใช้ในการสนทนา
กลุ่มจะเป็นบุคคลที่ผู้ศึกษาคาดว่าจะเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษา          
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ได้เป็นอย่างดี โดยปกติจะใช้ผู้เข้าร่วมสนทนาประมาณ   8-12 คน หากใช้จ านวนน้อยกว่า 8 คน                  
จะถือว่ากลุ่มตัวอย่างยังไม่เป็นตัวแทน   แต่ถ้าใช้มากกว่า 12 คน จะท าให้ เกิดปัญหายุ่ งยาก                     
ในการด าเนินงาน 

 2.7.2 ขั้นตอนการจัดการสนทนากลุ่ม   
 เพ่ือให้การด าเนินงานมีขั้นตอนที่ เป็นระบบชัดเจน สุวิมล ว่อง วาณิช (2550, หน้า                
344-345) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนในการใช้เทคนิคการจัดสนทนากลุ่ม ไว้ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การนิยามปัญหาและก าหนดประเด็นค าถามในการศึกษา การก าหนดเรื่อง                     
ที่จะท าการศึกษาอาจจะเกิดมาจากแนวคิด ทฤษฎี หรือเรื่องที่น่าสนใจ โดยน าประเด็นปัญหา                    
ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการศึกษาก าหนดเป็นตัวแปร แล้วสร้างเป็นแนวค าถามย่อยๆ ที่สามารถ             
ตอบวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและเป็นผลมากท่ีสุด 
  ขั้นที่ 2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ขนาดของกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมสนทนานั้นควรมีความพอเหมาะหากน้อยเกินไปจะท าให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมสนทนา
มีน้อยและหากผู้เข้าร่วมสนทนามีมากเกินไปโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงก็จะมีน้อย
กระบวนการควรค านึงถึงภูมิหลังของผู้เข้าร่วมสนทนาให้มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
  ขั้นที่ 3 การก าหนดผู้เข้าด าเนินการสนทนา (moderator) ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นผู้น า              
และก ากับการสนทนาให้ด าเนินไปตามหัวข้อการวิจัยและตามแนวทางการสนทนา เพ่ือให้ได้ข้อมูล             
ที่ตรงกันความเป็นจริงและครอบคลุมภายในเวลาที่ก าหนดไว้ 
  ขั้นที่ 4 การก าหนดแนวทางการสนทนาและทดลองใช้ โดยการศึกษาจุดมุ่งหมาย             
และตัวแปรที่ต้องการศึกษา มีการจัดล าดับความคิดและแนวทางการสนทนาไว้ล่วงหน้าเป็นขั้นตอน
ช่วยให้ผู้ด าเนินการสามารถด าเนินการสนทนาในขอบเขตที่เหมาะสม 
  ขั้นที่ 5 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานหรือองค์กร           
ที่สนับสนุนให้มีการจัดสนทนากลุ่มเป็นแหล่งคัดเลือกอาจใช้วิธีการสุ่ม เพ่ือคัดเลือกผู้เข้ าร่วมสนทนา 
โดยค านึงถึงต้นทุนและคุณภาพของผู้เข้าร่วมสนทนาต้องระวังไม่ให้เกิดอคติในการเลือกกลุ่มผู้เข้าร่วม
สนทนา  
  ขั้นที่ 6 การด าเนินการสนทนากลุ่ม ผู้ด าเนินการสนทนาสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วม
สนทนามีความคุ้นเคย มีการแนะน าตัว การเสนอจุดประสงค์ของการจัดสนทนากลุ่มการขออนุญาต
บันทึกข้อมูลโดยใช้เครื่องบันทึกเสียงการด าเนินการสนทนนาให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการให้เกิด
การอภิปรายครบถ้วน ควบคุมการสนทนาให้อยู่ในประเด็น เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น                  
อย่างเต็มที่โดยไม่ชี้น าค าตอบที่ต้องการให้เกิด 
  ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  ข้อมูลในเครื่องบันทึกเสียงจะถูกถอดออกมา
เป็นสนทนาเพ่ือน าไปวิ เคราะห์ข้อมูลต่อไป โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแต่ส่วนใหญ่มักใช้                          
การท าเครื่องหมายในข้อความส าคัญมีการจัดหมวดหมู่  ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เช่น “The Ethnograph” “Hyper Research” 
หรือ “Nudist” เป็นต้น 
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  ขั้นที่ 8 การจัดท ารายงานผลการสนทนากลุ่ม การเขียนรายงานผลการจัดสนทนากลุ่ม  
ก็เหมือนกับการจัดท ารายงานการวิจัยทั่วไป ศึกษาประเด็น น าเสนอข้อมูลที่เป็นค าตอบในประเด็น
วิจัยแล้วเขียนเป็นข้อค้นพบ 
 
 ชาย โพธิสิตา (2550, หน้า 225) ได้ปรับขั้นตอนของ Stewart and Shamdasani (1990) 
ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหาการวิจัย 
  ขั้นที ่2 ก าหนดกรอบการเลือกตัวอย่าง 
  ขั้นที่ 3 ก าหนดผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม 
  ขั้นที่ 4 สร้าง/ทดสอบแนวค าถาม 
  ขั้นที่ 5 เลือกกลุ่มตัวอย่าง  
  ขัน้ที่ 6 จัดสนทนากลุ่ม 
  ขั้นที่ 7 จัดระเบียบข้อมูล 
  ขั้นที่ 8 วิเคราะห์ข้อมูล 
  ขั้นที่ 9 เขียนรายงาน 
 สรุปได้ว่า การสนทนากลุ่มควรสร้างบรรยากาศให้คุ้นเคยกันระหว่างนักวิจัยกับผู้เข้าร่วม
สนทนาแล้วจึงวกเข้าสู่ค าถามหลักหรือค าถามหลักของประเด็นที่ท าการศึกษาแล้วจึงจบลงด้วยค าถาม
เบาๆอีกครั้ง เพ่ือผ่อนคลายบรรยากาศในวงสนทนาและสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองในช่วงท้าย              
อาจ เติมค าถามเสริมเข้าไปแต่ต้องเป็นค าถามสั้นๆ อ าจเป็นค าถามที่ ไม่ ได้ เตรียมมาก่อน                    
แต่เป็นค าถามที่ปรากฏขึ้นมาระหว่างการสนทนและควรให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นใน
ทุกๆ คน เพราะหากผู้ร่วมสนทนาเพียงไม่กี่คนที่แสดงความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลา จะท าให้ข้อมูลที่ได้
เป็นเพียงความคิดเห็นของคนส่วนน้อยเท่านั้น 
 2.7.3 ประเด็นที่ต้องพิจารณาในกระบวนการจัดการสนทนากลุ่ม   
 การจัดกลุ่มสนทนาจะประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น คุณภาพ               
ของผู้เกี่ยวข้องในการสนทนากลุ่ม การก าหนดสมาชิกผู้เข้าร่วมกระบวนการ ความร่วมมือของสมาชิก 
ที่ เข้าร่วมประชุม ความต้องถูกต้องในการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น การจัด
กระบวนการกลุ่มจึงมีประเด็นที่ควรพิจารณาดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม 
  เทคนิคการจัดกลุ่มสนทนาจะมีผู้ด าเนินงานหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้ด าเนินการจัดกลุ่ม
สนทนาผู้บันทึกการสนทนาและผู้ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและผู้จัดท ารายงาน              
โดยบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้ 
   1.1 ผู้ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม เป็นผู้ที่มีหน้าที่ ในการด าเนินการสนทนา                     
จุดประเด็นค าถามเพ่ือค้นหาค าตอบและสร้างบรรยากาศการสนทนาเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงออก               
ซึ่งความรู้สึก ข้อคิดเห็นต่างๆ เป็นต้น  
   สุ วิ มล  ว่ องวาณิ ช  (2550 , หน้ า 343 -349) ได้ กล่ าวว่ า  หลั กการท างาน                          
ของผู้ด าเนินการอภิปราย (moderator) ว่าต้องให้ความสนใจกับผู้เข้าร่วม มีความรู้สึกทางบวก       
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แสดงบทบาทเป็นผู้อภิปราย ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมที่จะฟังสิ่งที่อาจจะไม่เป็นที่พอใจ 
ใช้ความสามารถเฉพาะตน และต้องเตือนตนเองอยู่เสมอว่าไม่มีผู้ใดสามารถเป็นผู้ด าเนินการจัดการ
สนทนากลุ่มได้ทุกเรื่องหรือกับทุกกลุ่มบางกลุ่มบางครั้งคุณลักษณะประจ าตัว เช่น เพศ อายุ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ มีส่วนในการส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้สึกสะดวกใจที่จะแสดงความคิดเห็นหรือไม่  
แสดงก็ได้ นอกจากนี้ผู้ด าเนินการอภิปรายต้องมีคุณลักษณะส าคัญ ได้แก่ ความเข้าใจในกระบวนการ
กลุ่ม ความอยากรู้อยากเห็น ทักษะการสื่อสารความเป็นมิตรและมีอารมณ์ขัน ความสนใจ                        
ในกลุ่มคนทั่วไป การเป็นคนเปิดกว้างต่อความคิดใหม่ๆ  ทักษะการฟัง อย่างไรก็ตามแม้ว่า                        
จะมีการเตรียมการเป็นอย่างดี แต่ปัญหาก็อาจเกิดขึ้นได้ในการจัดการสนทนากลุ่มทั้งการมีผู้เข้าร่วม
น้อย ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาการเชิญแล้วไม่มา ผู้ด าเนินการอภิปรายต้องมีการจดบันทึกรายละเอียด
เหล่านี้เป็นข้อมูลประกอบถึงเหตุผลที่ไม่เข้าร่วมประชุมว่าเนื่องจากปัญหาการเชิญหรือความเหมาะสม
ของการให้แรงเสริมในการเข้าร่วมหรือเหตุผลอ่ืนใด ไม่แนะน าให้เชิญผู้เข้าร่วมเผื่อไว้เกินอัตรา                    
ที่ก าหนด เพราะอาจสร้างปัญหาอ่ืนตามมา เช่น ท าให้คนเข้าร่วมมากเกินซึ่งก่อให้เกิดปัญหา อาจท า
ให้ข้อมูลล าเอียงหรือสมาชิกมากเกินไปจนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั่วถึง ทั้งนี้จ านวนคน                  
เข้าร่วมที่มากเกินบางครั้งมาจากเพ่ือนหรือสามี ภรรยา ที่มาเป็นเพ่ือนแล้วถือโอกาสเข้าร่วม                    
ในกระบวนการกลุ่มด้วย ทั้งท่ีจริงแล้วคนกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของการเก็บข้อมูล 
   1.2 ผู้บันทึกการสนทนา (Note taker) มีหน้าที่ในการจดบันทึกค าสนทนาโดยย่อ
ของกลุ่ม ผู้บันทึกต้องรู้วิธีการจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะต้องบันทึกบรรยากาศที่เกิดขึ้น
ระหว่างการสนทนาด้วย เช่น อารมณ์ ลักษณะท่าทาง ฯลฯ ของผู้ร่วมสนทนา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์
ส าหรับการวิเคราะห์ภายหลัง นอกจากนี้แล้วควรมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ควรพูดและฟังภาษาท้องถิ่น    
ได้ดีและเข้าใจอย่างลึกซึ้งอีกด้วย นอกจากจะบันทึกค าสนทนาแล้ว ผู้บันทึกการสนทนายังมีหน้าที่
บันทึกเสียง บันทึกภาพของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทุกคน รวมทั้งการถอดเทปด้วย 
   1.3 ผู้อ านวยการจัดสนทนากลุ่ม เป็นผู้คอยให้การช่วยเหลือทั่วไปในขั้นเตรียมการ
จัดการสนทนากลุ่ม คอยอ านวยความสะดวก เช่น เตรียมสถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องดื่ม
หรือของว่าง รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มต้องใช้ 
 สรุปได้ว่า การจัดสนทนากลุ่มจะประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ                    
ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพของผู้เกี่ยวข้องในการสนทนากลุ่ม การก าหนดสมาชิกผู้เข้าร่วมการสนทนา 
ความร่วมมือของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ความต้องถูกต้องในการบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล  
 2.7.4 การก าหนดสมาชิกในกระบวนการสนทนากลุ่ม   
 ชาย โพธิสิตา (2550, หน้า 230) กล่าวว่า การก าหนดสมาชิกในกระบวนการสนทนากลุ่ม 
คือ การเลือกสมาชิกผู้เข้าร่วมสนทนาหลักการส าคัญของการใช้เทคนิคนี้อยู่ที่เลือกสมาชิกที่มีภูมิหลัง
คล้ายคลึงกันหรืออยู่ในบริบทเดียวกัน  ความคุ้นเคยกันหรือมีภูมิหลังคล้ายกันท าให้ผู้ด าเนินการ
สนทนากลุ่มไม่ต้องใช้เวลามากเกิน ในการแนะน าตัวสมาชิกที่อยู่ในกระบวนการ ท าให้มีเวลา                 
กับการอภิปรายมากขึ้น นอกจากนี้การที่ผู้เข้าร่วมกระบวนการมีภูมิหลังคล้ายกันจะมีประสบการณ์ 
ความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษาร่วมกัน มีความสะดวกใจที่จะเสนอความคิดเห็น               
ของตนเอง ในขณะที่ สมาชิกที่มีภูมิหลั งต่างกันไม่คุ้น เคยกัน  หรือไม่อยู่ ในบริบทเดียวกัน                   
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อาจต้องใช้เวลาในการท าความคุ้นเคยกันนานกว่า ดังนั้นหากสมาชิกมีระดับการแสดงความคิดเห็น             
ที่ต่างกันมาก ก็ควรจะแยกออกเป็นสองกลุ่มอิสระจากกันมิฉะนั้นสมาชิกบางกลุ่มอาจแสดงบทบาท 
หรือความคิดที่มีอิทธิพลเหนือสมาชิกอ่ืนท าให้ได้ข้อมูลไม่รอบด้าน การสนทนากลุ่มโดยทั่วไป                   
จะก าหนดขนาดไว้ที่ 6-10 คน แต่ขนาดของกลุ่มที่เหมาะสมยังขึ้นอยู่กับประเด็นที่ก าหนดให้อภิปราย
และเวลาที่ใช้ในการประชุมกลุ่ม ทั้งนี้ถ้ากลุ่มประกอบด้วยจ านวนสมาชิกน้อยคน ผู้ด าเนินการ
อภิปรายต้องเข้าใจว่าการก าหนดภาระงานให้กับสมาชิกมากเกินไปหรือหากสมาชิกมีจ านวนมาก            
เวลาที่แต่ละคนจะแสดงความคิดเห็นก็จะน้อย  
 สรุปได้ว่า การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ต้องพิจารณาว่า
สมาชิกแต่ละคนจะมีเวลาโดยเฉลี่ยได้แสดงความคิดเห็นคนละกี่นาที ถ้าใช้สมาชิกน้อยประเด็นน้อย
เวลามาก สมาชิกแต่ละคนต้องแสดงความคิดเห็นมาก หรือถ้าใช้สมาชิกมากประเด็นอภิปรายมาก
เวลาประชุมน้อย สมาชิกจะมีโอกาสพูดน้อยมากแต่ที่ส าคัญผู้ เข้าร่วมในกระบวนการกลุ่ม                    
ควรมีลักษณะที่คล้ายกัน ในภูมิหลังและเป็นตัวแทนภาคหรือหน่วยงานต่างๆ ของประชากร 
 2.7.5 การก าหนดเวลาที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม  
 การสนทนากลุ่มแต่ละครั้ง จะใช้เวลาในการสนทนากลุ่มขึ้นอยู่กับขอบเขตและลักษณะ      
ของปัญหาที่ต้องการศึกษา ลักษณะของผู้เข้าร่วมสนทนา ปฏิสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวภายในกลุ่ม 
และบรรยากาศของการสนทนา ควรใช้เวลาในการประชุมประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง แต่เต็มที่ไม่ควร
เกิน 2 ชั่วโมง และการประชุมกลุ่มควรจะอยู่ภายใต้บรรยากาศที่สบายไม่ เป็นทางการ โดยมีการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ผู้ด าเนินการอภิปรายท าหน้าที่ก ากับให้สมาชิกพูดคุยกันในประเด็น                  
ที่มีการก าหนดล่วงหน้าและสร้างปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มให้กลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความรู้สึก
ความคิดเห็นทัศนคติร่วมกัน 
 2.7.6 การบันทึกการสนทนากลุ่ม สามารถท าได้ 3 วิธีดังนี้ 
  1. การจดบันทึกและการถอดความจากเทปอย่างละเอียดทุ กค าพูดและบันทึก
บรรยากาศการสนทนาด้วย วิธีนี้เหมาะส าหรับข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นมีเวลาเพียงพอ ไม่เร่งรีบ
จุดประสงค์ของการศึกษาต้องการรายละเอียดเพ่ือใช้ เปรียบเทียบให้  ความเห็น แตกต่าง                      
ในกลุ่มประชากรที่ต่างกัน เช่น แยกตามเพศ อายุ กลุ่มสถานะทางสังคม ภูมิล าเนา เป็นต้น 
  2. การจดบันทึกการสนทนา และบันทึกเทปประกอบ วิธีนี้จะเน้นการจดบันทึก                 
อย่างละเอียดไม่มีการถอดเทป เมื่อมีข้อสงสัยก็จะฟังจากเทปประกอบเท่านั้น วิธีนี้เหมาะส าหรับ              
การวิจัยที่มีเวลาจ ากัดการสนทนาใช้เวลามาก 
  3. การจดบันทึกอย่างเดียว โดยไม่ต้องบันทึกเทป วิธีนี้ เหมาะสมส าหรับการวิจัย                 
ที่ใช้เวลาน้อย ประเด็นในการวิจัยเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ซับซ้อนหรือจัดกลุ่มสนทนาเพ่ือศึกษาประกอบ
เทคนิคอ่ืนๆ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556, หน้า 172) 
 2.7.7 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 เกษมสิงห์  เฟ่ืองฟูและคณะ (2556 , หน้า 174) กล่าวว่า การวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้                   
จากการสนทนากลุ่มว่าข้อมูลที่เป็นถ้อยค าหรือข้อความ ที่มาจากการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก     
ในกลุ่ม ซึ่งอาจใช้ค าที่ต่างกันผู้ที่ท าหน้าที่ วิเคราะห์ข้อมูลต้องมีการเปรียบเทีย บค าตอบว่า                        
มีความคล้ายกัน เหมือนกัน เกี่ยวข้องกันหรือไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่น
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ที่เกี่ยวข้อง สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมพูดในบริบทเดียวกันหรือไม่และค านึงถึงน้ าหนักของค าตอบ               
ความคงเส้นคงวาของค าตอบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการสนทนากลุ่ม ต้องกระท า               
อย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตามวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงแรกควรด าเนินการหลังการสนทนากลุ่ม 
ผู้ด าเนินการจะสรุปประเด็นให้สมาชิกฟังทันที  เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการสรุป                 
ความคิดเห็นของกลุ่ม เพ่ือเป็นการหาผลสรุปเบื้ องต้นจากข้อค้นพบที่ ได้จากการสนทนา                    
สามารถเพ่ิมเติมประเด็นหรือแก้ไขข้อผิดพลาดจากการสรุปได้  ก่อนสิ้นสุดการประชุมกลุ่ม                
หลังจากนั้นคณะผู้ท างานต้องร่วมกันสรุปผลการจัดสนทนากลุ่ม เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุ ดอ่อน                  
ของกระบวนการการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการด าเนินการครั้งต่อไป ในกรณีที่มีการประชุมกลุ่ม                  
มากกว่า 1 กลุ่ม หลังจากสิ้นสุดการสนทนากลุ่มแล้วจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (content anal analysis) มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม แล้วสรุปเป็น
ข้อค้นพบจากการเก็บข้อมูลโดยน าเสนอตามหัวข้อที่ก าหนด ในขั้นตอนนี้อาจใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
 สรุปได้ว่า การสนทนากลุ่มเป็นการสัมภาษณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่รวบรวมข้อมูลจากการ
สนทนากับ กลุ่ มผู้ ให้ ข้ อ มู ล ในประเด็ นปั ญ ห าที่ เฉพ าะเจาะจง  การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลที่ ได้                   
จากการสนทนากลุ่มควรค านึงถึงน้ าหนักของค าตอบ สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมพูดในบริบทเดียวกัน
หรือไม่ จากนั้นคณะผู้ท างานต้องร่วมกันสรุปผลการจัดสนทนากลุ่ม เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน                 
ของกระบวนการการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการด าเนินการครั้งต่อไป 
 2.7.8 ข้อดีของเทคนิคการจัดกลุ่มสนทนา 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2550, หน้า 349) กล่าวว่า การสนทนากลุ่มเป็นเทคนิคการวิจัย                 
เชิงคุณภาพ ที่มีประโยชน์ต่อการระบุความต้องการจ าเป็น เนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนา
สามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกจากสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นได้อย่างเต็มที่ สามารถแสดง
ความรู้สึกออกมาในด้านค าพูด ท่าทาง สีหน้าได้โดยตรง ผลจากการสนทนากลุ่มท าให้รับทราบ
ข้อคิด เห็ นปฏิกิ ริยาโต้ตอบความต้องการจ าเป็นของกลุ่ มทันที  ท าให้ ได้ข้อสรุปที่ ชัด เจน                    
การมีปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มท าให้เกิดการส่งเสริมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสนทนาข้อมูลที่หลากหลาย
และลึกซ้ึง นอกจากนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลก็ใช้ระยะเวลาสั้น ไม่ต้องยุ่งยากในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ประการสนทนา ค่าใช้จ่ายต่ า ท าได้สะดวก บรรยากาศสร้างสรรค์ง่ายต่อการท าความเข้าใจ                   
ในความคิดของสมาชิกมีความยืดหยุ่นสูงในทางปฏิบัติ 
 สรุปได้ว่า ช่วยให้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างจ านวนหลายคนได้ในระยะเวลาสั้นและสามารถ
เสนอผลการศึกษาได้ในเวลาอันจ ากัด ข้อมูลที่ได้เป็นการผ่านการถกเถียงโต้ตอบกันเองของกลุ่ม
สนทนา ท าให้มั่นใจในความถูกต้องแม่นย า มีความน่าเชื่อถือ และมีความหลากหลายของข้อมูล      
บรรยากาศเป็นกันเอง การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ช่วยท าให้การสนทนาของกลุ่มเป็นไปอย่าง มีชีวิตชีวา 
และไม่ตึงเครียด 
 2.7.9 ข้อจ ากัดของเทคนิคการจัดสนทนากลุ่ม 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2550, หน้า 350) กล่าวว่า เทคนิคการจัดสนทนากลุ่มมีข้อจ ากัด                  
ในขั้นตอนของการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นเอกพันธ์และเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร 
เพ่ือให้สามารถสรุปอ้างอิงผลการวิจัยได้นั้นค่อนข้างด าเนินการได้ยาก ต้องอาศัยทักษะความรู้               
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ความเข้าใจ และประสบการณ์จากผู้ด าเนินการจึงจะท าให้การสนทนากลุ่มประสบความส าเร็จ                             
และยิ่งถ้าผู้ด าเนินการสนทนามีความล าเอียงในการสนทนา ตั้งประเด็นค าถามในลักษณะการชี้น า                
มีการชักจูงสอดแทรกความคิดเห็นของตนเองในระหว่างการประชุมยิ่งท าให้ค าตอบที่ได้รับจากประชุม
กลุ่มบิดเบือนไปจากความเป็นจริง ประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ เทคนิควิธีนี้ เป็นข้อมูล                
เชิงคุณภาพ ซึ่งมีความยากในการวิเคราะห์และสรุปผล ความส าเร็จของกระบวนขึ้นอยู่กับทักษะ
ความสามารถของผู้ด าเนินการอภิปรายความพยายามในการก าหนดสมาชิกที่ มีลักษณะธรรมชาติ
คล้ายคลึง 
 สรุปได้ว่า ข้อจ ากัดของการจัดสนทนากลุ่มเมื่อการมีอารมณ์ร่วม มีอคติหรือเข้าข้าง                 
กลุ่มท่ีศึกษา จะส่งผลต่อความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้  
 การสนทนากลุ่มควรสร้างบรรยากาศให้คุ้นเคยกันระหว่างนักวิจัยกับผู้เข้าร่วมสนทนา               
แล้วจึงวกเข้าสู่ค าถามหลักหรือค าถามหลักของประเด็นที่ท าการศึกษาแล้วจึงจบลงด้วยค าถามเบาๆ
อีกครั้ง เพ่ือผ่อนคลายบรรยากาศในวงสนทนาและสร้างบรรยากาศที่ เป็นกันเอ ง ในช่วงท้าย                        
อาจเติมค าถามเสริมเข้าไปแต่ต้องเป็นค าถามสั้นๆ อาจเป็นค าถามที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน แต่เป็นค าถาม
ที่ปรากฏขึ้นมาระหว่างการสนทนและควรให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นในทุกๆ คน 
เพราะหากผู้ร่วมสนทนาเพียงไม่กี่คนที่แสดงความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลา จะท าให้ข้อมูลที่ได้เป็นเพียง
ความคิดเห็นของคนส่วนน้อยเท่านั้น 
 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 การศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้บริหารในการส่ งเสริมการวิจัย                  
ในชั้นเรียนนั้นได้มีผู้ศึกษาไว้มากมาย จึงได้น าเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
 บัญชา อ๋ึงสกุล (2537, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา               
ที่มีต่อการส่งเสริมการวิจัยในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญ เขตการศึกษา 12 ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนมีบทบาทต่อการส่งเสริมงานวิจัยในโรงเรียนโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหาร
โรงเรียนที่มีวุฒิต่างกัน ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกันและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน                 
ต่างมีบทบาทต่อการส่งเสริมงานวิจัยในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ศิริพร สลีวงศ์ (2548, บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ
กับความสามารถ  เจตคติ และพฤติ กรรม  ในการท าวิ จั ย ในชั้ น เรียนของครู ใน โรงเรียน                            
สังกัดกรุงเทพมหานครพบว่า ครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีพฤติกรรมการท าวิจัยในชั้นเรียน
ดีกว่าครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 วัลภา ภูริปัญญา (2546, บทคัดย่อ ) ได้วิจัย เรื่อง การท าวิจัยในชั้น เรียนของครู               
และกระบวนการบริหารของผู้บริหาร เพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษ             
ฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า สาเหตุที่ครูท าวิจัยในเรียนเพราะต้องการศึกษาข้อมูล                       
ของนักเรียนว่ามีพฤติกรรม มีความต้องการและมีปัญหาอย่างไร เพ่ือหาวิธีการแก้ไขให้กับนักเรียน 
สาเหตุที่ครูไม่ท าวิจัยในชั้นเรียน เพราะไม่เข้าใจวิธีการท าวิจัยในชั้นเรียน ส่วนปัญหาการท าวิจัย                   
ในชั้นเรียนของครู คือ ยังขาดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย ครูมีความต้องการความช่วยเหลือ               
ในด้านความรู้ในการท าวิจัยในชั้นเรียน สภาพปัจจุบันของงานวิจัย ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยแบบทดลอง
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เชิงพัฒนาและท าวิจัยคนเดียว วิชาที่ท าวิจัยในชั้นเรียนมากท่ีสุดคือ ภาษาไทย การท าวิจัยในชั้นเรียน
มากที่สุดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เครื่องมือในการวิจัยที่ใช้มาก คือ กิจกรรมการเรียน ผู้บริหาร
มีบทบาทในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนในด้านนโยบาย และแผนปฏิบัติงานการนิเทศติดตาม 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ การจัดให้ครูเข้ารับการอบรม 
กระบวนการบริหารของผู้บริหาร เพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน คือ อ านาจและแรงจูงใจ ภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจ การสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
 ต้องจิตร โสมภีร์ (2546, บทคัดย่อ) ได้วิจัย เรื่อง บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารโรงเรียน         
มีบทบาทในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน ทั้ง 5 ด้าน  
  1. บทบาทในการส่งเสริมให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนด าเนินการส่งเสริม
มากที่สุด คือ ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมการท าวิจัยในชั้นเรียน  
  2. บทบาทในการส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนด าเนินการส่งเสริมสูงสุด คือ การสร้าง
ความตระหนักให้ครูเห็นคุณค่าการวิจัยในชั้นเรียนด้วยการให้ความรู้แก่ครู สนับสนุนให้ครู                        
ใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอน  
  3. บทบาทในการส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสูงสุด 
คือ การสนับสนุนให้ครูมีการวางแผนแก้ปัญหาร่วมกันด้วยการให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน  
  4. บทบาทในการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานของครูผู้ท าการวิจัย   
ในชั้นเรียนมากที่สุด ก็คือ การให้ผลตอบแทนแก่ครูที่มีผลงานทางการวิจัยดีเด่น ด้วยการยกย่อง
ชมเชยต่อสาธารณชน  
  5. บทบาทในการส่งเสริมยกย่องให้ครูที่มีผลงานวิจัยดีเด่นมากท่ีสุด ก็คือ การที่ผู้บริหาร
ให้การยอมรับผลงาน  
 วิจัยในชั้นเรียนพบว่า  
  1. ปัญหาด้านบุคลากร คือ ครูยังขาดความรู้ในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน  
  2. ปัญหาด้านงบประมาณ คือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ  
  3. ปัญหาด้านการบริหารและการจัดการวางแผนการด าเนินงานของโรงเรียน คือ ครู
ไม่ได้ท าวิจัย มีภาระในงานมาก  
  4. ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์  คือ ครูไม่ใช้สื่อการเรียนรู้  และนวัตกรรมใหม่มาใช้                     
ในการเรียนการสอน โดยยังใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ 
 บังอร หิรัญอร (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน                  
ต่อการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนแกนน าระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครใน  4 เรื่อง คือ 
1) บทบาทผู้บริหารต่อการวิจัยในชั้น เรียน 2) เจตคติของผู้บริหารต่อการวิจัยในชั้น เรียน                        
3) การส่งเสริมบุคลากรท าวิจัยในชั้นเรียน 4) การแก้ปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนของบุคลากร                
ผลของการวิจัยพบว่า 1) บทบาทผู้บริหารโรงเรียนแกนน าต่อการวิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารเห็นด้วย              
ในระดับมากทุกประเด็น 2) เจตคติของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าต่อการวิจัยในชั้นเรียนพบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการวิจัยในชั้นเรียน เห็นด้วยในระดับมาก 3) ความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนต่อการแก้ปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนของบุคลากรผู้บริหาร เห็นด้วยในระดับมาก                     
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และ 4) ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนต่อการแก้ปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนของบุคลากร
ผู้บริหารเห็นด้วยในระดับมาก 
 ณัฏฐธิดา เล่าส้ม (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความส าเร็จในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้  
  1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านความรู้ความสามารถ
ในการท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านลักษณะนิสัยที่เอ้ือต่อการท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านความก้าวหน้า                
ในต าแหน่งหน้าที่การงาน และด้านการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัย               
ด้านเจตคติต่อการท าวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับสูง และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ               
ต่อการท าวิจัยในชั้นเรียนด้านเวลาในการวิจัยในชั้นเรียนและด้านแหล่งศึกษ าค้นคว้าข้อมูล                   
เพ่ือท าการวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
  2. ครูผู้ สอน เพศชายและเพศหญิ งมีความคิด เห็ น เกี่ ยวกับปัจจัยที่ เกี่ ยวข้อง                          
กับความส าเร็จในการท าวิจัยในชั้นเรียนทั้ง 8 ด้านไม่แตกต่างกัน 
  3. ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จ               
ในการท าวิจัยในชั้นเรียนทั้ง 8 ด้าน ไม่แตกต่างกัน  
  4. ครูผู้ สอนระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง                          
กับความส าเร็จในการท าวิจัยในชั้นเรียนทั้ง 8 ด้านไม่แตกต่างกัน ในการท าวิจัยในชั้นเรียน                     
ด้านความรู้ความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านลักษณะนิสัยที่เอ้ือต่อการท าวิจัยในชั้นเรียน 
ด้านเจตคติต่อการท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานด้านการยอมรับ               
นับถือ ด้านเวลาในการท าวิจัยในชั้นเรียนและด้านแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพ่ือท าการวิจัยในชั้น
เรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือ                        
ต่อการท าวิจัยในชั้นเรียนไม่แตกต่างกัน  
  5. ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความส าเร็จในการท าวิจัยในชั้นเรียนทั้ง 8 ด้านไม่แตกต่างกัน 
 สุพัฒน์ มีสกุล (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร การวิจัยมีวัตถุประสงค์               
เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาการท า วิจัยในชั้นเรียนของครูแต่ละข้ันกระบวนการวิจัยและเพ่ือศึกษาผลการ
พัฒนาศักยภาพครูในการวิจัยในชั้ นเรียนที่ เกิดจากกระบวนการวิจัยและครูจะได้น าไปใช้                     
ในการด าเนินการเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีวงจรการท างานประกอบด้วย ขั้นวางแผน                     
การด าเนินงาน ขั้นลงมือปฏิบัติตามแผน ขั้นการสังเกตและขั้นการสะท้อนกลับ ผลการวิจัยสรุป                
ได้ ดังนี้  
  ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาผู้ที่วิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัย แต่ละขั้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
ในการท าวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งได้ผลดังนี้  
   1. ผลที่ได้จากขั้น ก คือ วางแผน การปฏิบัติงาน พบว่า มีครูจ านวน 11 คน เข้าร่วม
การท าวิจัยในชั้นเรียน ครูขาดความรู้ ความเข้าใจและไม่สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้ ผู้วิจัยแนะน าให้
ครูใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการท าวิจัย ซึ่งการท าวิจัยได้รับการสนับสนุนจากผู้อ านวยการ
โรงเรียน ครูและผู้วิจัยร่วมกันท าปฏิทินปฏิบัติงานล่วงหน้า  
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   2. ผลที่ได้รับจากข้ัน ข คือ การปฏิบัติงานตามแผน 
   3. ผลที่ได้รับจากขั้น ค การติดตามประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน พบว่า                  
ครูสามารถวิเคราะห์สาเหตุได้สอดคล้องกับปัญหา ครูตั้งชื่อเรื่องได้สอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุ               
ครูตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย สอดคล้องกับชื่อเรื่องและมีความชัดเจน ครูก าหนดวิธีการแก้ปัญหาได้
ชัดเจน ท าการแก้ปัญหาจ านวน 9 คน ส่วนอีก 2 คน มีการปรับแผนระหว่างด าเนินงาน                    
ครูสร้างเครื่องมือการวิจัยด้วยตนเอง โดยเลือกใช้แบบทดสอบ 3 คน ใช้แบบบันทึก 2 คน                   
ใช้แบบประเมินความก้าวหน้า 10 คน ใช้แบบสอบถาม 5 คน และเลือกใช้แบบสังเกต 2 คน                   
ครูสามารถแปลผลการวิจัยได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การพัฒนาครูไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้      
คือ ครูยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นระหว่างครูสนทนากลุ่มแต่ละครั้ง ปัญหาอุปสรรคในการท าวิจัย    
ของผู้วิจัยพบปัญหาเรื่องมีเวลาในการท าวิจัยน้อย การสนทนากลุ่มไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้               
และผู้วิจัยไม่สามารถให้ค าปรึกษาแนะน ากับครูในเรื่องการก าหนดวิธีการแก้ปัญหาได้ดีเท่าท่ีควร  
   4. ผลที่ ได้จาก ขั้น ง การประเมินผล การปฏิบัติ เมื่อสิ้นสุดโครงการ พบว่า                     
ครูจ านวน 8 คน มีพฤติกรรมการท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับดี ครู 3 คน มีพฤติกรรมการท าวิจัย            
ในชั้นเรียนอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนเรื่องการท าความ เข้าใจในชั้นเรียนของครู พบว่า ครู 3 คน                      
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและครูอีก 8 คน ยังกังวลกับผลท าวิจัยว่าจะท าได้ไม่ดี                
และถูกต้องตามหลักวิจัย แต่ครูคิดว่าตนเองสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้  
  ตอนที่  2 ผลการพัฒนาศักยภาพครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนได้จากการประเมิน               
การเขียนรายงานการวิจัยครู พบว่า มีครู 8 คน สามารถรายงานการวิจัยได้จากการเขียนรายงาน               
การวิจัยครู พบว่ามีครูจ านวน 8 คนสามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนอีก              
3 คน สามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 ชุฏิมา อินทร์จันทร์ (2546, บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัย เรื่อการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู                  
ในโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่าครูได้ด าเนินการวิจัยใน   
4 ด้าน ได้แก่  1) การส ารวจและวิ เคราะห์ปัญหาในชั้น เรียน 2) ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้อง                       
3) การใช้นวัตกรรมทางการศึกษา 4) การเขียนรายงานสรุปผลการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับสภาพ                
การท าวิจัยในชั้นเรียนของครู พบว่า คะแนนสูงสุดในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) เลือกท าหัวข้อการวิจัย                  
เลือกจากเรื่องที่เป็นปัญหาจากการเรียนการสอน 2) อาศัยผลงานวิจัย หนังสือ ต ารา จากห้องสมุด              
ในการศึกษาค้นคว้า 3) ใช้เทคนิคการเรียนแบบมีส่วนร่วม 4) การเขียนรายงานการวิจัยแบบ                         
ไม่เป็นทางการในลักษณะรายงานแผ่นเดียว เป็นที่น่าสังเกตว่ามีการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตน้อย
มากส่วนปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นปัญหาสูงสุด ได้แก่ 1) ปัญหาด้านการเห็นความส าคัญ                   
และการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บังคับบัญชา 2) การค้นหาเอกสารที่ได้มาตรฐานสมบูรณ์              
มาศึกษาค้นคว้า 3) การสร้างหรือผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 4) การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
 วราภรณ์  มณีบางกา (2546, บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทผู้บริหารโรงเรียน                       
ในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนตามการรับรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน                
การประถมศึกษาจังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทในการส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียนตาม
การรับรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 2) การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณลักษณะส่วนบุคคลของครู และตัวแปรขนาดของโรงเรียน                      
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และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริม
การท าวิจัยในชั้นเรียนตามการรับรู้ของครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 สมโภชน์ ฉลาดคิด (2546, บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาบทบาทผู้บริหารโรงเรียน                
ในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอศรีราชา                    
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า บทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู               
ในสังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
บทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู จ าแนกตามต าแหน่งโดยรวม 
 อนงค์ เพชรรักษ์ (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทการส่งเสริมการวิจัย              
ในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครู และผู้บริหารสังกัดกรมสามัญศึกษา 
จงัหวัดตรัง พบว่า  
  1. บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามทัศนะ 
ของครูและผู้บริหาร สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดตรัง โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบ                         
มีปานกลาง 
  2. บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามทัศนะ
ของครูและผู้บริหารในภาพรวมและรายองค์ประกอบแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 
โดยทัศนะของผู้บริหารสูงกว่าครู  
  3. บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามทัศนะ
ของคร ูที่มีประสบการณ์ในการเป็นครูต่างกัน โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบไม่แตกต่างกัน 
  4. บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามทัศนะ
ของครูและผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                    
ที่ .001 โดยผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดปกติ  มีทัศนะสูงกว่าผู้บริหารที่ปฏิบัติงาน                         
ในโรงเรียนขนาดใหญ่ 
 วัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัสดร (2545, บทคัดย่อ) ได้สอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงานผู้บริหารสถานศึก ษา ที่สอดคล้อง                       
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา                
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไป 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานและด้านวิชาการ 
 ศิริพร อุดมกุศลศรี (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
ที่จ าแนกมาตรฐานคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษา                
จังหวัดราชบุรี พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนทั้งสองกลุ่มในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนักเรียนและไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนักเรียนในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พฤติกรรม
ด้านการส่งเสริมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและการใช้ทักษะด้านการบริหารแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนด้านการใช้ทักษะการบริหาร             
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และการอ านวย ความสะดวกในการประชุม สามารถจ าแนกมาตรฐานคุณภาพนักเรียนเป็นโรงเรียน            
ที่ผ่านเกณฑ์และ ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ถูกต้องร้อยละ 64.3 
 ถาวร ทิพย์โสต (2550, ระบบออนไลน์) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริม               
การท าวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษา                    
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า  
  1. ผู้บริหารโดยภาพรวม  มีบทบาทในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู                  
ในโรงเรียนประถมศึกษามีปานกลาง 
  2. ข้าราชการครูมีความเห็นว่า ผู้บริหารที่มีต าแหน่งการบริหารต่างกันมีบทบาท ในการ
ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูไม่แตกต่างกัน  
  3. ข้าราชการครูมีความเห็นว่าผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีบทบาทในการส่งเสริม
การท าวิจัยในชั้นเรียนของครูแตกต่างกัน 
  4. ข้าราชการครูมีความเห็นว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์การบริหารต่างกัน มีบทบาท
ในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูไม่แตกต่างกัน 
  5. ข้าราชการครูมีความเห็นว่า ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในโรงเรียนขนาดต่างกัน                
มีบทบาทในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูแตกต่างกัน  ใน 2 ด้าน คือ ด้านการสนับสนุน
การท าวิจัย ในชั้นเรียนและด้านการสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการท าวิจัยในชั้นเรียน เมื่อวิเคราะห์                  
รายคู่ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีบทบาทในการส่งเสริมการท าวิจัย                  
ในชั้นเรียนทั้ง 2 ด้าน แตกต่างกัน 
 บุญลือ  ไชยชิต  (2550, ออนไลน์ ) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน  ที่มีต่อ                            
การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน การประถมศึกษา                   
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 
  1. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษามีบทบาทต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน โดยรวม
ทุกด้านและรายด้านมีปานกลาง  
  2. ครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษามีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหาร
โรงเรียนที่มีต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน โดยรวมทุกด้านและรายด้านแตกต่างกัน  
  3. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสบการณ์การอบรมวิจัยในชั้นเรียน                     
และผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่ไม่มีประสบการณ์การอบรมวิจัยในชั้นเรียน  มีบทบาทต่อ                 
การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมทุกด้านแตกต่างกัน  
  4. ครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก                    
มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน โดยรวม ทุกด้าน
แตกต่างกันกับครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่  
  5. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารต่างกัน  มีบทบาท                
ต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน โดยรวมทุกด้านและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 ประเวศ ทิพจร (2549, หน้า 46) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ตามทัศนะ ของตัวเอง 
ผู้บริหารมีพฤติกรรมการบริหารดังนี้ แบบผู้หนีงานร้อย ร้อยละ 20.00 แบบนักบุญ ร้อยละ 65.00 
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และแบบนักประนีประนอม ร้อยละ 15.00 และในขณะที่ครูผู้สอนก็เห็นว่า เป็นแบบ ผู้หนีงาน ร้อยละ 
58.43 แบบนักบุญ ร้อยละ 32.02 แบบผู้เผด็จการร้อยละ 4.50 แบบนักประนีประนอม ร้อยละ 3.39 
และเป็นพฤตกิรรมการบริหารประเภทที่มีประสิทธิผลสูง แบบนักบริหาร ร้อยละ 1.12  
 พิสิษฐ์ ค าแสน (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ผลการศึกษา พบว่า ครูผู้สอน  
มีความตระหนัก รับรู้และเห็นความส าคัญของการท าวิจัยในชั้นเรียน ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนและต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครูอยู่ในระดับมาก แต่การสนับสนุนทางด้านเวลา 
งบประมาณ เอกสาร ยังอยู่ในระดับน้อย ครูผู้สอนต้องการให้มีการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านเวลา 
งบประมาณ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์และวิทยากรให้มากกว่าที่เป็นอยู่ การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน
ของผู้บริหารโรงเรียนพบว่า อยู่ในระดับปานกลางและเสนอแนะให้ผู้บริหารเพ่ิมการส่งเสริมสนับสนุน
ในทุกๆ ปัจจัยอย่างเป็นระบบ  
 นภา ฟ้าเกียรติ์  (2551, บทคัดย่อ ) ได้ท าการวิจัยเรื่องแนวทางส่งเสริมการท าวิจัย                   
ในชั้นเรียนของครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า
โรงเรียนได้ส่งเสริมและครูมีความต้องการให้ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน  อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
สรุปได้ดังนี้  
  1. ด้านความรู้ความเข้าใจ โรงเรียนได้ส่งเสริมและครูต้องการให้ส่งเสริมมากในกิจกรรม 
จัดประชุมชี้แจงให้ทราบ นโยบาย วัตถุประสงค์และบทบาทที่ต้องการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือปรับปรุง
การเรียนการสอน รองลงมาคือ จัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจและแนวทาง                   
ปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งครูเห็นว่าการจัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท าวิจั ย ในชั้ น เรียนจะเป็นแนวทางที่ ส่ งผลให้ การท าวิจั ย ในชั้ น เรียนมีประสิทธิภ าพ                           
และเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด  
  2. ด้านทรัพยากร โรงเรียนได้ส่งเสริมมากในกิจกรรม จัดเตรียมอินเตอร์เน็ตบริการ   
เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการวิจัย             
ในชั้นเรียนส่วนครูต้องการให้ส่งเสริมมากที่สุดในกิจกรรม  จัดเตรียมอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวย                    
ความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน  เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น                  
ซึ่งครูเห็นว่าการจัดให้มีงบประมาณ เงินทุน ในการท าวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถตั้งรายการเบิก-จ่ายได้
อย่างสะดวกเพียงพอและต่อเนื่อง จะเป็นแนวทางที่ส่งผลให้การท าวิจัยในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ   
และเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด  
  3. ด้านแรงจูงใจ โรงเรียนได้ส่งเสริมมากในกิจกรรมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน                    
ตามรูปแบบและเนื้อหาที่ครูต้องการ ส่วนครูต้องการให้ส่งเสริมมากที่สุดใน 2 กิจกรรม คือ แนะน า
วิธีการวิจัยที่ไม่ซับซ้อนและใช้เวลาท าวิจัยไม่มากให้แก่ครูกับผลการวิจัยในชั้นเรียน  ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพิจารณาความดีความชอบและพิจารณาขึ้นอัตราเงินเดือน  ซึ่งครูเห็นว่าการใช้ผลการวิจัย              
ในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบขึ้นอัตราเงินเดือน  จะเป็นแนวทางที่ส่งผล  
ให้การท าวิจัยในชั้นเรียน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด  
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 วริษา แสนเพชร (2548, บทคัดย่อ) ได้วิจัยถึงสภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน                
ในโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอลี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน เขต 2 ผลจากการศึกษาสรุปได้
ดังนี้  
  1. สภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน  
   ด้านผลงานวิจัยปรากฏว่า  ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีผลงานวิจัยคนละหนึ่ งเรื่อง                    
ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบง่าย  งานวิจัยมีลักษณะการแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน  โดยมีเนื้อหา                   
วิชาภาษาไทยมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ครูส่วนใหญ่เห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ท าวิจัย คือ ใช้พัฒนานักเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอน 
   ด้านการด าเนินการวิจัย พบว่า ครูส่วนใหญ่ก าหนดปัญหาการวิจัยจากการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  การพัฒนาวิธีการสอนโดยการสร้างแผนการสอน                          
และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ครูได้รับการอบรมสัมมนาจากศูนย์เครือข่าย               
และใช้ห้องสมุดของโรงเรียน เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้า โดยใช้ทุนของตนเอง 
  2. ปัญหาและความต้องการในการท าวิจัยในชั้นเรียน  
   ครูส่วนใหญ่มีความต้องการและปัญหาเกี่ยวการท าวิจัยในชั้นเรียนในระดับมาก                  
ทุกรายการ ได้แก่ การไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการท าวิจัย การก าหนดปัญหา
ท าวิจัย การพัฒนาวิธีการสอนหรือการน านวัตกรรมไปใช้และการได้รับการสนับสนุน  
  3. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน            
เกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน มีภาระงานสอนมากและไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากบุคลากร                 
อ่ืน รวมทั้งผลการวิจัยก็ไม่ได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ส าหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการท า
วิจัย ในชั้นเรียน คือ การน าผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาเฉพาะของนักเรียน  การพัฒนาการเรียน                
การสอนและการได้ผลงานทางวิชาการของครู  
 ดุสิต จันทร์ผง (2548, หน้า บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา                      
ในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน เขต 2 
พบว่า  
  1. ในด้านความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่                             
ได้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการท าวิจัยในชั้นเรียน รองลงมาส่งเสริมให้ครู ได้เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับ การท าวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับไม่แน่ใจว่าได้แสดงหรือไม่แสดง คือ นิเทศครูผู้สอนเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียน รองลงมาจัดหาผู้ช านาญการด้านการวิจัย เพ่ือให้ค าปรึกษาในการวิจัยในชั้นเรียน 
ส่วนที่ไม่แสดงบทบาท คือ เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพียงพอ ในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน รองลงมา 
คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท าวิจัยในชั้นเรียน  ส าหรับปัญหา คือ ไม่มีความรู้                         
ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน ครูผู้สอนมีภาระงานที่รับผิดชอบมาก ไม่มีเวลา ในการท าวิจัย               
ในชั้นเรียน  เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ขาดแคลนอัตราก าลังครู มีความรู้ ความเข้าใจ                       
ในการท าวิจัยในชั้นเรียนน้อย เนื่องจากไม่มีความชัดเจนและสับสนในกระบวนการท าวิจัยในชั้นเรียน 
ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ควรให้การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ิมเติมความรู้และศึกษา ดูงานเกี่ยวกับการท า
วิจัยในชั้นเรียน อย่างเข้มข้น ควรมีการติดตามผลอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
เกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน  
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  2. ในด้านวัสดุและอุปกรณ์  ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูได้มีการพัฒนาสื่ออุปกรณ์                   
ให้ทันสมัย รองลงมาได้ให้ครูรวบรวมผลงานการวิจัยต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ศึกษาในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
ส าหรับ ไม่แน่ใจว่าได้แสดงหรือไม่ได้แสดง คือ จัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ                 
และอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการท าวิจัยในชั้นเรียนในเรื่องต่างๆ รองลงมาจัดให้มีครุภัณฑ์ที่จ าเป็น               
ต่อการท าวิจัยในชั้นเรียน ส่วนไม่ได้แสดงบทบาท คือ การจัดให้มีห้องส าหรับการท างานวิจัย
โดยเฉพาะ รองลงมา จัดให้มีศูนย์สารสนเทศในการศึกษาเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน                     
ส าหรับปัญหาด้านวัสดุและอุปกรณ์คือ ขาดวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย              
ในการท าวิจั ย ในชั้ น เรียน  วัสดุ  อุปกรณ์ มี น้ อยไม่ เพี ย งพอและไม่ ตรงกับความต้องการ                          
ส่วนข้อเสนอแนะ ในด้านวัสดุและอุปกรณ์ คือ ควรจัดสรรงบประมาณด้านสื่อ อุปกรณ์ให้เพียงพอ 
ควรเชิญวิทยากรมาให้ความรู้หรือจัดอบรมการใช้สื่อเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน  ควรจัดหาอุปกรณ์            
ที่ทันสมัยมาให้ครูใช้ในการท าวิจัยในชั้นเรียนตรงกับความต้องการของครู  
  3. ในด้านงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาได้เสนอแนะให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน 
โดยงบประมาณเพียงเล็กน้อย  รองลงมาได้ให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดหางบประมาณ                     
เพ่ือใช้ส าหรับการท าวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับไม่แน่ใจว่าได้แสดงหรือไม่ได้แสดง คือ ท าโครงการ                
ของบประมาณสนับสนุนในการท าวิจัยในชั้นเรียนจากหน่วยงานของภาครัฐ รองลงมาท าโครงการ               
ของบประมาณสนับสนุนในการท าวิจัยในชั้นเรียนจากหน่วยงานของภาคเอกชน  ส่วนไม่ได้แสดง
บทบาทคือเสนอแนะให้มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือท าการวิจัยในชั้นเรียน  รองลงมา จัดกิจกรรม                   
การเรียนรู้เพ่ือหารายได้ มาสนับสนุนการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับปัญหาด้านงบประมาณ                
คือ ขาดงบประมาณในการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน งบประมาณมีจ ากัดไม่เพียงพอและครูใช้
งบประมาณส่วนตัวในการท าวิจัย  ในชั้น เรียน  ส่วนข้อเสนอแนะในด้านงบประมาณ  คือ                         
ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างเพียงพอ ควรหางบประมาณสนับสนุนการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนจากแหล่งอื่น  
 นิรัญ เหลืองอร่าม (2549, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน เขต 2 ผลการศึกษา สรุปได้คือ 
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีพฤติกรรมการบริหารแบบประสิทธิผลต ่า
เป็นผู้หนีงาน ร้อยละ 27.73 นักบุญ ร้อยละ 17.23 ผู้เผด็จการ ร้อยละ 3.78 และนักประนีประนอม 
ร้อยละ 1.68 และมีพฤติกรรมการบริหารแบบประสิทธิภาพสูงเป็นผู้ยึดระเบียบ  ร้อยละ 23.95 
นักพัฒนา ร้อยละ 23.53 นักบริหาร ร้อยละ 1.26 และผู้เผด็จการแบบมีศิลป์ ร้อยละ 0.84  
 นงคราญ ยันต์ทองอยู่ (2549, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยถึงความพร้อมในการท าวิจัย                  
ในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอสารภี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
จากผลการศึกษาพบว่า 
  1. ความพร้อมด้านตัวครู โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความพร้อมในเรื่อง               
การเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการท าวิจัยและความสนใจต่อการท าวิจัยอยู่ในระดับมาก  
  2. ความพร้อมด้านองค์ประกอบพ้ืนฐานในการวิจัยในชั้นเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลางแต่ความพร้อมในเรื่อง การหาเงินงบประมาณส าหรับใช้ในการท าวิจัยอยู่ในระดับน้อย  
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  3. ความพร้อมด้านการส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนด้านนโยบายในการท าวิจัยของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก  แต่ด้านการสนับสนุนงบประมาณ                    
ในการวิจัยอยู่ในระดับน้อย  
  4. ความพร้อมด้านผู้ร่วมงานในโรงเรียน โดยร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  
  5. ครูมีความคิดเห็นที่ดีต่อการวิจัยในชั้นเรียนเพราะสามารถน ามาใช้พัฒนาการจัด              
การเรียนการสอนและปรับพฤติกรรมของนักเรียนได้  แต่ครูยังขาดปัจจัยพ้ืนฐานในการท าวิจัย                
ในชั้นเรียนกล่าวคือ งบประมาณ ผู้ให้ค าปรึกษา  
 รัตนาภรณ์  วรรณ์ค า (2552, บทคัดย่อ) ได้วิจัยถึงสภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู
ประถมศึกษาในอ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า  
  1. สภาพการวิจัยในชั้นเรียน  
   ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียนและอยู่ระหว่างด าเนินการโดยท า  1 เรื่องต่อคน                    
สาระที่ท าวิจัยในชั้นเรียนมาก คือ ภาษาไทย ระดับช่วงชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นสาระที่ครูน าไปแก้ไขปัญหา     
และช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยสร้างแบบฝึกหัดเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
และเก็บไว้เป็นผลงานครูใช้ทุนวิจัยส่วนตัว 5,000 บาท ขึ้นไป และใช้เวลาในการท าวิจัย 1-2 เดือน  
   ครูได้รับการสนับสนุนเพ่ือท าวิจัยในชั้นเรียน  โดยปรึกษาเพ่ือนครูที่มีความรู้                     
และทางโรงเรียนจัดหาเอกสาร ต ารา วารสารงานวิจัยไว้ที่ห้องสมุดและจัดอุปกรณ์  เพ่ืออ านวย                
ความสะดวกแก่ครู แหล่งข้อมูลที่ใช้ด าเนินการคือ ตัวบุคคลและห้องสมุดและได้รับแรงจูงใจในการท า
วิจัยในชั้นเรียน จากปัญหาการเรียนการสอนและน ามาเป็นผลงานทางวิชาการ  
  2. ปัญหาที่พบในการท าวิจัยในชั้นเรียน  
   ครูพบปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการการท าวิจัยในชั้นเรียน  บุคลากรที่เกี่ยวข้อง                   
ที่ เป็นผู้บริหารและบุคคลที่มีส่วนร่วม  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  แหล่งข้อมูล การเลือกหัวข้อ                 
หรือปัญหาสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  3. ความต้องการในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
   ครูมีความต้องการจัดตารางการเรียนการสอนและภาระงานที่พอเหมาะแก่บุคลากร 
จัดท าศูนย์วิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งจัดการอบรมและให้ความรู้ในการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยจัดบุคลากร
ให้ค าแนะน า ส่งเสริมให้ครูผู้สอนเห็นความส าคัญของการท าวิจัยในชั้นเรียน  รวมทั้ง ความร่วมมือ   
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดงบประมาณ เงินทุน เงินรางวัลและค่าตอบแทนจัดหาเอกสาร ต ารา             
ทางวิชาการ วัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกและจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์  
 รัชดา ผูกพยนต์ (2546, บทคัดย่อ) ยังได้ท าการวิจัยเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการส่งเสริมการวิจัยในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พบว่า  
  1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในโรงเรียน  โดยภาพรวม   
อยู่ ในระดับปานกลาง โดยผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการวิจัย ในโรงเรียน                      
ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของครูผู้ท าวิจัยในโรงเรียนระดับมากท่ีสุด  
  2. การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในโรงเรียน  
   2.1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน  ยกเว้นด้าน                     
การให้ความส าคัญกับงานวิจัยในโรงเรียน ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ท าวิจัยในโรงเรียน           
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และด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของครูผู้ท าวิจัยในโรงเรียน  ผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีบทบาทในการส่งเสริมการวิจัยในโรงเรียนต่างกัน  
   2.2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนในภาพรวม  พบว่าไม่แตกต่างกัน  ยกเว้น                     
ด้านการให้ความส าคัญกับงานวิจัยในโรงเรียน  และด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ท าวิจัย                   
ในโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนขนาดต่างกันมีบทบาทในการส่งเสริมการวิจัย                  
ในโรงเรียนต่างกัน  
   2.3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนโดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่าง
กัน  ยกเว้นด้านการให้ความส าคัญกับงานวิจัยในโรงเรียน  และด้านการมีความรับผิดชอบ                       
ต่อครูผู้ท าวิจัยในโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนต่างกัน                    
มีบทบาทในการส่งเสริมการวิจัยในโรงเรียนต่างกัน  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว พอสรุปได้ว่า ผู้บริหารนั้นมีบทบาท 
ส าคัญต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน  ในด้านการส่งเสริมความรู้เรื่องการวิจัย                  
ในชั้นเรียนด้านการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การท าวิจัยและด้านการสนับสนุนงบประมาณการท าวิจัย  
ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยและก้าวสู่การเป็นครูนักวิจัย  ซ่ึงส่งผลให้
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  รวมทั้งเป็นมนุษย์               
ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม                 
ได้อย่างมีความสุข 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย                    

 
 ในการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการน าเสนอข้อมูล                    
เรื่อง บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมของการก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย
หรือกระบวนการวิจัย (methodology) ที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ทางผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบ
วิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ               
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.1 การเลือกพ้ืนที่ศึกษา 
 3.2 กลุ่มเป้าหมาย 
 3.3 วิธีการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 การน าเสนอข้อมูล 
 
3.1 กำรเลือกพื้นที่ศึกษำ 
 การเลือกพ้ืนที่ศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพ้ืนที่                 
ที่ผู้ศึกษาเลือก คือ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน                       
จังหวัดเชียงราย เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ                     
การถ่ายโอนมาเมื่อปีการศึกษา 2550 มีการจัดการเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่  3                
มีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในรอบสองและรอบสาม ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
 
3.2 กลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการ  
จ านวน 1 คน ครูผู้สอน 7 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คน                 
ประจ าโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) รวม 18 คน การเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ในครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีคุณลักษณะ
ของกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยคุ้นเคย               
เป็นอย่างดีและยังไม่เคยมีผู้ใดท าการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ดังกล่าว อีกทั้งจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร    
และครู ก็ยินดีที่จะร่วมศึกษาในครั้งนี้ 
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3.3 วิธีกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา ค้นคว้าแหล่งข้อมูล เอกสาร ต ารา บทความวิชาการ วารสาร งานวิจัย                 
ทีเ่กี่ยวข้องกับบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
 ขั้นตอนที่ 2 น ากรอบการวิจัยในขัน้ตอนที่ 1 ไปศึกษาเอกสาร สังเกตและสัมภาษณ์ 
  1. การศึกษาเอกสารของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 
ประกอบด้วย แผนพัฒนาระยะ 3 ปี/แผนกลยุทธ์/หลักสูตรสถานศึกษา/รายงานการประเมินภายใน               
จากต้นสังกัด/รายการการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบที่ 2 และรอบที่ 3/รายงานผลการพัฒนา                  
ของโรงเรียน 
  2. การสังเกตพฤติกรรมในอย่างไม่เป็นทางการ ของผู้บริหาร ครู ในการจัดการบริหาร              
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้วิจัยในชั้นเรียนในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน รวมทั้ง                
การแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ของนักเรียนโดยมี ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม 
  3. การสัมภาษณ์  ผู้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ ผู้ ให้ข้อมูล ด้วยตัวเอง ผู้ ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน และ ครู 17 คน รวมทั้งหมด 18 คน ที่อยู่ในโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 2557 
 ขั้นตอนที่  3 น าข้อมูลที่ ได้จากขั้นตอนที่  2 มาท าการวิเคราะห์  SWOT Analysis                           
และการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคปัญหา โอกาส 
เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 
 
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 3.4.2 สังเกต การสังเกตโดยตรงและโดยอ้อม 
 3.4.3 สัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
 3.4.4 การท า SWOT Analysis และการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เพ่ือหา
แนวทางการพัฒนา 
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 3.5.1 ข้อมูลจากการสืบค้นเอกสารของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว                   
(บ้านท่าฮ่อ) ประกอบด้วยแผนพัฒนาระยะ 3 ปี/แผนกลยุทธ์/หลักสูตรสถานศึกษา/รายงานการ
ประเมินภายในจากต้นสังกัด/รายการการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบที่ 2 และรอบที่3 /รายงานผล
การพัฒนาของโรงเรียน 
 3.5.2 ข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมภายในอย่างไม่ เป็นทางการ ของผู้บริหาร ครู                         
ในการจัดการบริหาร การจัดการเรียนการสอน บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
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รวมทั้งการจัดการเพ่ิมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ไดเ้ข้าไปมีส่วนร่วม 
 3.5.3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง ผู้ให้แหล่งข้อมูลประกอบด้วย
ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน และ 17 คน รวมทั้งหมด 18 คน ที่อยู่ในโรงเรียนองค์การบริหาร                  
ส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2557 
 3.5.4 ข้อมูลการวิ เคราะห์  SWOT Analysis และการสนทนากลุ่ม  (Focus group 
discussion) ข้อมูลเชิงบวก ปัญหา ปัจจัย เงื่อนไขที่ส่งผลการท าวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 1 คน และ 17 คน รวมทั้งหมด 18 คน ที่อยู่ในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
(บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
3.6 กำรน ำเสนอข้อมูล 
 เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์   
แบบตาราง และแบบบรรยายขยายความตามแนวคิด และข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ การน าเสนอ
รายงานในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย บทที่ 1 เกี่ยวข้องกับบทน า             
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการ
ด าเนินการ บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำเรื่อง “บทบำทผู้บริหำรบทบำทผู้บริหำรในกำรส่งเสริมกำรวิจัย               
ในชั้น เรียนของโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลทรำยขำว (บ้ ำนท่ำ ฮ่อ)  อ ำ เภอพำน                              
จังหวัดเชียงรำย” เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
  1. เพ่ือศึกษำสภำพปัจจุบันของบทบำทผู้บริหำรในกำรส่งเสริมกำรวิจัยในชั้นเรียน               
ของโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย 
  2. เพ่ือวิเครำะห์ปัญหำ ปัจจัยและเงื่อนไข เพ่ือศึกษำปัญหำที่ส่งผลต่อบทบำทผู้บริหำร
ในกำรส่งเสริมกำรวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) 
อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย 
  3. เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำในกำรส่งเสริมกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย 
 ผู้วิจัยได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรศึกษำเอกสำร จำกกำรสังเกต จำกกำรสัมภำษณ์      
และกำรวิเครำะห์ผลกำรสนทนำกลุ่ม ตำมหัวข้อดังนี้ 
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4.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน            
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน                   
จังหวัดเชียงราย 
 4.1.1 ผลการศึกษาเอกสารบริบทท่ัวไปด้านการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน 
 สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
 โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) ตั้งอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทรำยขำว อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย เปิดเรียนตั้งแต่ระดับอนุบำลถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3             
มีอำคำรเรียน 2 หลัง อำคำรเอนกประสงค์ 1 หลัง ปัจจุบันใช้อำคำรได้เพียง 1 หลัง อีกหลังถูกภัย       
ทำงธรรมชำติ (แผ่นดินไหว) เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2557 ใช้งำนไม่ได้จึงเรียนอำคำรชั่วครำว           
หลังคำมุงหญ้ำคำ มีแหล่งเรียนรู้ทำงโบรำณวัตถุเป็นเครื่องปั้ นจำกเตำเผำพำนอำยุประมำณ                 
300-400 ปี โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และบริกำรของชุมชน โดยเปิดให้ใช้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียน 
 ด้ำนทิศเหนือ ทิศตะวันออกติดกับทุ่งนำของชำวบ้ำนบริเวณใกล้เคียง ทิศตะวันตกติดกับ
วัดท่ำฮ่อ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปะปะติมำกรรม ทิศเหนือติดกับถนนในหมู่บ้ำนบ้ำนท่ำฮ่อ                    
มีกำรสัญจรไปมำได้สะดวก ถัดไปจะเป็นโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่องธำร องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ วิทยำเขตเชียงรำย                       
และศูนย์กำรเรียนรู้ 
 สภาพการจัดการศึกษา 
 กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอยู่ในโรงเรียน จนถึงชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น มีนักเรียนจ ำนวนทั้งสิ้น    
260 คน มีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 25 คน มีผู้บริหำรตั้งแต่เปิดโรงเรียนมำจ ำนวน 11 คน                   

กำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำของโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) เป็นกำร
ด ำเนินงำนที่มีกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพ  
 โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย           
มีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 19 คน ส่วนใหญ่จบระดับปริญญำตรี หลำกหลำยสำขำวิชำ ตั้งแต่
อนุบำล ถึงมัธยม จ ำนวน 13 คน จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ จ ำนวน   
5 คน และจบกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำหลักสูตรและกำรสอน 1 คน  (รำยงำนกำรประเมินผล
ภำยในของสถำนศึกษำ, 2557, หน้ำ 5)จำกกำรศึกษำเอกสำรครูและบุคลำกรทั้งหมด ได้มีกำรท ำวิจัย
ตั้งแต่ปี 2555-2557 ดังตำรำงที่ 4-1 
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ตารางท่ี 4-1 สถิติกำรท ำวิจัยของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    ทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) ในรอบ 3 ปี (ปี 2555-2557) 
 

 
การศึกษาระดับ 

จ านวน
ครู 

ปี
2555 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ปี 
2556 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ปี 
2557 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ปฐมวัย 6 2 33.33 5 83.33 2 33.33 

ประถมศึกษำ 6 2 33.33 3 50.00 3 50.00 
มัธยมศึกษำ 6 4 66.67 5 83.33 2 33.33 
รวมทั้งหมด 18 8 44.44 13 72.22 7 38.89 

 
 จากตาราง 4-1 พบว่ำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) มีกำรท ำวิจัยในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ เฉลี่ยร้อยละ 51.85 ในปีกำรศึกษำ 2555    
มีกำรท ำวิจัยร้อยละ 44.44 ในปีกำรศึกษำ 2556 มีกำรท ำวิจัยร้อยละ 72.22 ในปีกำรศึกษำ 2557        
มีกำรท ำวิจัยน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.89 ในระดับปฐมวัยและระดับมัธยมศึกษำมีกำรท ำวิจัยสูงสุด
ในปีกำรศึกษำ 2556 คิดเป็นร้อยละ 83.33 และระดับมัธยมศึกษำ 
 
 4.1.2 ผลการสังเกตพฤติกรรมอย่างไม่เป็นทางการของผู้บริหาร ครู ของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) ในภาพรวม 
 โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว(บ้ำนท่ำฮ่อ) จัดกำรศึกษำให้โรงเรียนน่ำอยู่                 
น่ำเรียนมีสิ่งแวดล้อมสวยงำม เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพมีควำมรู้มีควำมสุข 
มีวินัย ซื่อสัตย์ อดออม มีจิตสำธำรณะรู้จักแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง กำรคิดวิเครำะห์และกำรคิด
อย่ำงสร้ำงสรรค์ น ำสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญำ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและทุนทำงสังคม        
ของชุมชนมำหล่อหลอมผู้เรียนให้สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงภำคภูมิใจ  

 จำกกำรสังเกตหลักกำรและรูปแบบกำรวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนองค์กำรบริหำร         
ส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) พบว่ำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำของเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์             
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ 2551 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 ก ำหนด
หลักกำรเป้ำหมำยจัดกำร ศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่ำงกำย จิตใจ 
สติปัญญำ ควำมรู้ และ คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน    
ได้อย่ำงมีควำมสุข โดยให้  ชุมชน สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำสำระ                    
และกระบวนกำรกำรเรียนรู้ให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง มีเอกภำพด้ำนนโยบำย มีควำมหลำกหลำย                
ในกำรปฏิบัติ มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและจัดระบบกำรประกันคุณภำพ ส่งเสริมมำตรฐำน
วิชำชีพครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและพัฒนำครูคณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง กำรจัดกำรศึกษำในส่วนของโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) จัดกำรศึกษำในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ คือ ระดับปฐมวัยและระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในระดับประถมศึกษำปีที่1 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
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และกำรวัดผลกำรศึกษำกำรจัดกำรศึกษำยึดหลักผู้เรียนทุกมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้
และถือว่ำโรงเรียนมีควำมส ำคัญที่สุดในกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถ
พัฒนำตนเองตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพเน้นควำมส ำคัญทั้งควำมรู้ คุณธรรมและคุณธรรม
ตำมหลักของพระพุทธศำสนำและเนื้อควำมเหมำะสมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ให้สถำนศึกษำ           
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำโดยจัดเนื้อหำสำระให้สอดคล้องกับควำมสนใจ         
และควำมถนัดของผู้เรียน โดยค ำนึงถึงควำม แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ฝึกทักษะกระบวนกำรคิด            
กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์ และกำรประยุกต์ควำมรู้มำใช้เพ่ือป้องกันแก้ปัญหำ จัดกิจกรรม          
ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติให้ท ำได้ คิดเป็น ท ำเป็น รักก ำรอ่ำน               
และเกิดกำรใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง จัดกำรเรียนกำรสอนโดยผสมผสำนสำระควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ                 
อย่ำงได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์             
ไว้ในทุกวิชำส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสำมำรถจัดบรรยำกำศ สภำพ แวดล้อม สื่อกำรเรียนกำรสอน 
และอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และมีควำมรอบรู้ รวมทั้งสำมำรถใช้กำรวิจัย          
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียน เรียนรู้ไปพร้อมกันจำกสื่อกำรเรียน        
กำรสอนและแหล่งวิทยำกำรประเภทต่ำงๆ จัดกำรเรียนรู้ ให้ เกิดขึ้นได้ทุกเวลำทุกสถำนที่                    
มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับบิดำมำรดำ ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน ตำมควำมเหมำะสม              
ในลักษณะเพ่ือร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพและก ำหนดให้สถำนศึกษำจัดกำรประเมินผู้เรียน     
โดยพิจำรณำจำกพัฒนำกำรของผู้เรียน ควำมประพฤติ กำรสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน กำรร่วมกิจกรรม
และกำรทดสอบควบคู่กันไปในกระบวนกำรเรียนกำรสอน ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละระดับ          
และรูปแบบกำรศึกษำ 

 ในเรื่องของหลักสูตรสถำนศึกษำมีหน้ำที่จัดท ำสำระของหลักสูตรตำมวัตถุประสงค์              
ในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหำในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญำท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสูตร
มุ่งเน้นพัฒนำกำรให้มีควำมสมดุลด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ควำมสำมำรถ ควำมดีงำมและควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้สถำนศึกษำร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืนๆ ส่งเสริม           
ควำมเข็มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนกำรเรียนรู้ภำยในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีกำรจัดกำรศึกษำอบรม 
มีกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญำและวิทยำกำรต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำ 
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรรวมทั้งหำวิธีกำรสนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยน
ปัญหำประสบกำรณ์กำรพัฒนำระหว่ำงชุมชน ให้ผู้สอนสำมำรถวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม
กับผู้ เรียนในแต่ละระดับกำรศึกษำ จำกหลั กกำรดังกล่ำว โรงเรียนมีบทบำทเพ่ิมมำกขึ้น                           
ในเรื่องกำรก ำหนดสำระของหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ เรียนและท้องถิ่น                     
และต้องปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  กำรประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักกำรเหล่ำนี้
กระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญให้ ผู้เรียนเรียนรู้ตำมควำมถนัดและตำมศักยภำพ
ของแต่ละบุคคล 
 ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว       
(บ้ำนท่ำฮ่อ) มีกำรบริหำรงำนขึ้นกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว ประกอบด้วยผู้บริหำร           
ผู้ช่วย ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
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คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นอกจำกนั้นผู้บริหำรและครูต้องมีใบประกอบวิชำชีพมีคณะครู
จ ำนวนจ ำนวน 18 คน ระดับปริญญำเอก 1 คน ระดับปริญญำโท 5 คน ระดับปริญญำตรี 12 คน 
สอนตรงตำมวิชำเอก/โทและควำมถนัด ครูมี วุฒิทำงกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้ น ไป                   
และมีใบประกอบวิชำชีพคณะครูสอนตรงตำมวิชำเอกและควำมถนัด ครูได้รับกำรพัฒนำในวิชำที่สอน
ตำมคุรุสภำก ำหนดโดยมีกำรจัดอบรมและกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนอ่ืนๆ ทั้งภำครัฐเอกชนสถำนศึกษำ
มีจ ำนวนบุคลำกรตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด มีเป้ำหมำยและมุ่งมั่นในกำรจัดกำรศึกษำมีส่วนในกำรส่งเสริม
ให้บุคลำกรได้รับกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นสถำนภำพของครูบำงคนเป็นเพียงลูกจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ไม่มั่นคงแน่นอน ขำดสิทธิอันพึงมีพึงได้ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ     
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ขำดกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพหรือจำกหน่วยงำน             
ต้นสังกัด ขำดกำรติดตำม และนิเทศกำรสอนจำกกำรหน่วยงำนเป็นปัญหำหนึ่ง  ที่สะท้อน            
ควำมกระตือรือร้นในกำรจัดระบบกำรเรียนกำรสอนให้กับผู้เรียนอย่ำงเต็ มคุณภำพของกำรสอน            
ซึ่งในด้ำนมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ   
ทุกระดับประกอบด้วยระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและกำรประกันคุณภำพภำยนอก สถำนศึกษำ
เป็นผู้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่ วนหนึ่ง              
ของกระบวนกำรบริหำรที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี                   
เสนอหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำและเพ่ือขอรับประกันคุณภำพภำยนอก 

จำกกำรสังเกตด้ำนกำรจัดกำรของโรงเรียนใช้ระบบกำรบริหำรแบบโรงเรียนเป็นฐำน 
(SBM) แบ่งงำนและบุคลำกรเป็น 4 กลุ่มงำนบริหำร โดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องของปัจจัยส ำคัญ       
4 ด้ำน คือภำระงำน บุคลำกร งบประมำณและด้ำนตัวนักเรียน มีเอกภำพและอิสระในกำรบริหำร
จัดกำรภำยในองค์กร มีกำรแบ่งงำน แบ่งหน้ำที่ให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือกันเต็มตำมศักยภำพ            
หรือตำมควำมสำมำรถในกำรท ำงำนมีควำมเสียสละของผู้บริหำรครูและบุคลำกรในกำรบริหำร           
จัดกำรศึกษำ กำรบริหำรงำนมีข้อจ ำกัดในด้ำน บุคลำกร ครู งบประมำณและด้ำนตัวนักเรียนเนื่องจำก
หน่วยงำนต้นสังกัดให้กำรสนับสนุนไม่เต็มตำมศักยภำพ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำจะได้รับ
จัดสรรงบประมำณแผ่นดินเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่ำใช่จ่ำยรำยบุคคล ที่เหมำะสมแก่ผู้เรียน 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่จัดให้โดยรัฐตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็นสถำนศึกษำต้องปรับปรุง
รูปแบบกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนกำรสอนให้ เป็นไปตำมแนวทำง                            
แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทรำยขำว(บ้ำนท่ำฮ่อ) ได้ด ำเนินกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนประกันคุณภำพกำรศึกษำ/
ธรรมนูญโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2556 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวด ำเนินกำรพัฒนำโรงเรียนด้วย
กระบวนกำรประกันคุณภำพและรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำก                       
ในปีกำรศึกษำ 2555 เป็นปีสิ้นสุดของกำรบริหำรงำนตำมแผนประกันคุณภำพกำรศึกษำและธรรมนูญ
โรงเรียน แต่เนื่องจำกโรงเรียนมีควำมจ ำเป็นต้องพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง โรงเรียน              
จึ ง ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ เ พ่ือพัฒนำโรงเรียนระ ยะ 5 ปี  (ปีกำรศึกษำ 2555 -2558)                            
ขึ้นเพ่ือให้สำมำรถก้ำวทันควำมเจริญอย่ำงไม่หยุดยั้งของวิทยำกำรใหม่ๆ และกระแสโลกำภิวัตน์                
และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ ที่มุ่งพัฒนำเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์                 
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ทั้งร่ำงกำย จิตใจสติปัญญำ ควำมรู้คู่คุณธรรมมีจริยธรรมและด ำรงชีวิตบนพ้ืนฐำนวัฒนธรรมไทย 
สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมควำมมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ  ทำงโรงเรียน              
ได้มีกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียนเป็นประจ ำ 
 จำกกำรสังเกตด้ำนกำรวำงแผน/นโยบำยจำกหน่วยงำนที่สังกัดและเกี่ยวข้องแผนงำน         
/นโยบำยจำกหน่วยงำนที่สังกัดและเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของโรงเรียนและส่วนหน่วยงำนรำชกำร               
ที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนได้รับทรำบแผนงำน/นโยบำยของหน่วยงำนที่สังกัดและส่วนของรำชกำร            
บำงเรื่องไม่ทั่วถึงไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตำมปัญหำที่สะท้อนอย่ำงชัดเจนคือขำดกำรติดตำม
ประเมินผลแผนงำน/นโยบำยของหน่วยงำนที่สังกัดและเกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจนต่อเนื่องแผนงำน                 
/นโยบำย ของหน่วยงำนที่สังกัดและเกี่ยวข้องบำงเรื่องไม่สอดคล้องเหมำะสมกับศักยภำพ                 
ของสถำนศึกษำมีแต่นโยบำย/แผนงำน แต่ขำดกำรสนับสนุนในกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน 
 จำกกำรสังเกตด้ำนควำมร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนอยู่ในสภำพของชุมชนชนบท           
มีวัดตั้งอยู่ใกล้สถำนศึกษำ หน่วยงำนรำชกำร ผู้ปกครองนักเรียนมีภูมิล ำเนำอยู่ในอ ำเภอ อยู่ในชุมชน
ท้องถิ่นและส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจนได้รับควำมร่วมมือจำกชุมชนท้องถิ่นแบบต่อเนื่องมีกิจกรรม           
ที่ชุมชนถึงจะอยู่ในเขตชุมชนและสถำนศึกษำ หน่วยงำนรำชกำร มีผู้คนเข้ำออกอย่ำงต่อเนื่อง              
เช้ำ-เย็นรถติด เพรำะผู้ปกครองจำกสถำนศึกษำอ่ืน มำรับ-ส่งนักเรียน โอกำสในกำรติดต่อกับชุมชน
ท้องถิ่นมีมำกและหลำยหน่วยงำนมีบ้ำงเป็นบำงครั้งตำมวำระงำนต่ำงๆ รวมทั้งควำมร่วมมือของชุมชน
มีมำกและที่ส ำคัญมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในเขตชุมชนท้องถิ่น              
กำรประสำนงำนโรงเรียนกับชุมชนท้องถิ่นไม่มีข้อจ ำกัด 

ด้ำนผู้เรียน มุ่งสร้ำงและพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีอย่ำงมีคุณภำพ มีควำมรู้ทั้งทำงโลก              
และทำงธรรม เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม 

ด้ำนครู พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรให้มีคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ มีควำมมั่นคง          
ในวิชำชีพ 

ด้ำนผู้บริหำร กำรพัฒนำระบบบริหำรโรงเรียนให้เข้มแข็งและมีมำตรฐำนเป็นโรงเรียน
คุณภำพที่ยั่งยืนและศูนย์กลำงกำรจัดกำรเรียนรู้(ใช้หลักธรรมำภิบำล) มุ่งพัฒนำหลักสูตรสร้ำงสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ มีสภำพแวดล้อมให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยทำงกำรศึกษำตำม
ควำมต้องกำรของผู้เรียนและชุมชน 

สรุปได้ว่ำ กำรสังเกตโดยส่วนรวมโรงเรียนจำกหน่วยงำนที่สังกัดและหน่วยงำนรำชกำร          
ที่ เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนได้รับทรำบแผนงำน/นโยบำยของหน่วยงำนที่สังกัดและเกี่ยวข้อง                          
ทั้งในส่วนของโรงเรียนและส่วนของรำชกำรจำกกำรสังเกตด้ำน วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยำกร มีอำคำร
เรียน 4 ชั้น จ ำนวน 1 หลัง (ใช้กำรไม่ได้) อำคำรเรียน1 ชั้น 5 ห้องเรียน ประกอบด้วยห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำห้องประชุม ห้องสมุด ห้องโสตฯ ห้องศิลปะและอำคำร
เอนกประสงค์ มีห้องเรียนที่สร้ำงขึ้นชั่วครำวหลังเกิดแผ่นดินไหว จ ำนวน 4 ห้องเรียน ในกำรเรียน   
โดยกำรให้นักเรียนเดินเรียนมีห้องเรียนประจ ำของนักเรียนโดยแต่ละห้องจะมีกำรบูรณำกำร                
กำรเรียนรู้ ในวิชำต่ำงๆ ปัญหำที่พบบรรยำกำศในห้องเรียนไม่ เ อ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน                            
ห้องวิทยำศำสตร์ ยังขำดวัสดุอุปกรณ์วิทยำศำสตร์และกำรใช้ในกำรปฏิบัติกำรทดลองสื่อและอุปกรณ์
ประกอบกำรเรียนกำรสอนมีน้อยไม่เพียงพอและล้ำสมัย สถิติกำรน ำสื่อไปใช้มีน้อยกำรใช้ห้องเรียน 
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ห้องประกอบกำรเรียนไม่เต็มเวลำ เต็มตำมศักยภำพจำกกำรสังเกตด้ำนควำมร่วมมือของชุมชน
ท้องถิ่น โรงเรียนอยู่ในสภำพของชุมชนเมือง วัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้สถำนศึกษำ หน่วยงำนรำชกำร 
ผู้ปกครองนักเรียนมีภูมิล ำเนำอยู่ต่ำงอ ำเภอ ในด้ำนผู้เรียน มุ่งสร้ำงและพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี                 
ที่มีคุณภำพ มีควำมรู้  ทั้งทำงโลกและทำงธรรม ในด้ำนครู พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกร                     
ให้มีคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ มีควำมมั่นคงในวิชำชีพในด้ำนผู้บริหำร กำรพัฒนำระบบบริหำร
โรงเรียนให้เข้มแข็งและมีมำตรฐำนเป็นโรงเรียนคุณภำพที่ยั่งยืนและศูนย์กลำงกำรจัดกำรเรียนรู้                 
(ธรรมำภิบำล) มุ่งพัฒนำหลักสูตรสร้ำงสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ มีสภำพแวดล้อม              
ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยทำงกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรของผู้เรียนและชุมชน มีกำรจัดท ำวิจัย            
ในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหำกำรเรียนกำรสอน 
 4.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง                  
แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 ตอน  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  ตอนที่ 2 สภำพปัญหำกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ในกำรเรียน กำรสอน 
  ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีกำรส่งเสริมในกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ในกำรเรียน             
กำรสอน 
  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 ตารางท่ี 4-2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ 

 

ล าดับที่ ผู้ให้ข้อมูล ต าแหน่ง 
1 นำงครัณฑิรำ ม่วงศรีจันทร์ ครู คศ.1 ต ำแหน่ง 
2 นำงแสงเทียน สมปำน ครูผู้ช่วย ต ำแหน่ง 
3 นำงสำวชลธิชำ  ชัยแก้ว ครูผู้ช่วย ต ำแหน่ง 
4 นำงสำวนิภำพร สุขใสบูลย์ ผู้ช่วยครู ต ำแหน่ง 
5 นำยศรำวุฒิ ปันต๊ะรังสี ผู้ช่วยครู ต ำแหน่ง 
6 นำงสำวบรำลีรัตน์ อ้ำยม่ำน ผู้ช่วยครู ต ำแหน่ง 
7 นำงสำวพยอม  เมืองมูล ผู้ช่วยครู ต ำแหน่ง 
8 นำงสำววิสุดำ  วีระศิลป์ ผู้ช่วยครู ต ำแหน่ง 
9 นำงสำวสุภำพร พนมไพศำลสกุล ผู้ช่วยครู ต ำแหน่ง 

 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับกำรสัมภำษณ์ในกำรศึกษำวิจัย เรื่อง บทบำทผู้บริหำร               
ในกำรสนับสนุนกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ)
อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย โดยใช้แบบสัมภำษณ์แบบไม่มีโครงสร้ำง (unstructured interview) 
จ ำนวน 9 คน 
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ตารางที่ 4-3 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภำษณ์จ ำแนก เพศ อำยุ หน้ำที่ 
                 ในโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ)  
                 อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 
หญิง 

1 
8 

11.11 
88.89 

รวม 9 100 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

25-30 
31-35 
36-40 

41 ปีขึ้นไป 

3 
5 
1 
- 

33.33 
55.56 
11.11 
00.00 

รวม 9 100 
บทบาทหน้าที่ จ านวน ร้อยละ 

ผู้บริหำร 
ครู 

1 
8 

11.11 
88.89 

รวม 18 100 
 
จากตารางที ่4-3 พบว่ำ  
1. ผู้ที่ตอบแบบสัมภำษณ์เป็นเพศชำย จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 เพศหญิง

จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 
2.  ผู้ ตอบแบบสัมภำษณ์อำยุ  25 -30 ปี  มี จ ำนวน 3 คน คิด เป็นร้อยละ 33.33                    

อำยุ 31-35 ปี มีจ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 อำยุ 36-40 มีจ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.11  

3. ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์เป็นผู้บริหำรมีจ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 เป็นครูจ ำนวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัญหาการด าเนินงานการวิจัย                 

ในชั้นเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  จ ำนวน 9 คนโดยใช้แบบสัมภำษณ์แบบไม่มีโครงสร้ำง 
(unstructured interview) สรุปผลกำรวิเครำะห์ ดังต่อไปนี้  

1 .  ในกำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร กำรด ำ เนินกำรและกำรพัฒนำหลักสูตร                     
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีส่วนเกี่ยวกับแหล่งกำรเรียนรู้ทั้งและนอกสถำนศึกษำมีกระบวนกำร
อย่ำงไร  
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 ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ได้ให้ควำมเห็นสรุปได้ว่ำ กำรพัฒนำหลักสูตรของโรงเรียนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) มีกระบวนกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทุกประเภท
ตำมที่หลักสูตรก ำหนด เ พ่ือให้ผู้ เรียนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตำมควำมมุ่ งหมำย                        
และจุดประสงค์ที่ก ำหนดไว้และเป็นกำรวำงแผนกำรประเมินผลให้ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลง                     
ในตัวผู้ เรียน ว่ำได้บรรลุตำมควำมมุ่งหมำยและจุดประสงค์ของหลักสูตรที่ดีและเหมำะสม                      
จะต้องมีกำรพัฒนำ อยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของกำลเวลำ สภำพเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมืองและกำรปกครองของประเทศตลอดจนควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและเทคโนโลยีต่ำงๆ  

 ในอดีตโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) มีกำรพัฒนำหลักสูตร
ซึ่งเป็นใจควำมส ำคัญที่จะต้องเกี่ยวกับเป้ำหมำย เนื้อหำและวิธีกำรสอนของหลักสูตรโดยไม่ค่อยสนใจ
หรือค ำนึงถึงผู้เรียนว่ำจะมีควำมรู้สึกหรือมีผลกระทบอย่ำงไร ปกติหลักกำรสูตรจะก ำหนดจุดมุ่งหมำย
ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นส ำคัญและเนื้อหำสำระตลอดทั้งกระบวนกำรเรียนกำรสอนก็จะต้อง       
เป็นเรื่องของครูที่จะต้องคิดมำ ครูมักจะหำเนื้อเรื่องและวิธีกำรเรียนกำรสอนโดยค ำนึงว่ำผู้เรียน               
คิดอย่ำงไร มีควำมรู้สึกอย่ำงไรและมีควำมต้องกำรอย่ำงไร แต่ในปัจจุบันแนวคิดนี้ได้เปลี่ยนไป       จึง
เป็นหน้ำที่ของครูจะต้องมีหลักสูตรที่จะต้องหำแนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมถูกต้อง 
ชัดเจนและเป็นประโยชน์กับผู้เรียนมำกที่สุด กำรพัฒนำหลักสูตร มีควำมหมำยครอบคลุมถึง                 
กำรสร้ำงหลักสูตรกำรวำงแผนหลักสูตรกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรพัฒนำหลักสูตรซึ่งเป็นกำรปรับปรุง
คุณภำพของหลักสูตรของสถำนศึกษำให้ดีขึ้นทั้งระบบ ตั้งแต่จุดมุ่งหมำย กำรเรียนกำรสอน กำรใช้สื่อ
กำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลดังนั้นกำรพัฒนำหลักสูตรของโรงเรียนจึงต้องเป็นไป                
อย่ำงเป็นระบบอันได้แก่ กำรวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำนของโรงเรียน ตัวของผู้เรียน เพ่ือเป็นกำรวินิจฉัย
ปัญหำและควำมต้องกำร ซึ่งจะช่วยในกำรตัดสินใจ ต่อมำเป็นกำรก ำหนดเป้ำประสงค์ จุดหมำย               
และจุดประสงค์ หลังจำกได้วิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำนแล้ว จะพิจำรณำและก ำหนดควำมมุ่งหมำย               
ของกำรศึกษำ ซึ่งต้องเลือกและกำรจัดเนื้อหำจะต้องมีควำมถูกต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยที่ก ำหนด
ไว้ในหลักสูตร มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร ควำมสนใจของผู้เรียน มีควำมยำกง่ำย  สอดคล้อง
เหมำะสมกับวัยของผู้เรียน เนื้อหำต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและเนื้อหำนั้น เป็นสิ่งที่สำมำรถ             
จัดให้ผู้เรียนได้ในแง่ของควำมพร้อมด้ำนเวลำ ผู้สอนและวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ สอดคล้องกับกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ต้องสำมำรถท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้เร็ว             
รวมไปถึงยุทธวิธีกำรสอน กำรเลือกใช้สื่อกำรสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้และกำรจัด
สภำพแวดล้อมในโรงเรียนต้องเอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกระตุ้นควำมสนใจของผู้เรียนและต้องก ำหนด
อัตรำเวลำเรียน หลักเกณฑ์ ในกำรวัดประเมินผลกำรเรียน ก ำหนดเวลำเรียนกำรสอน                           
โดยจัดเนื้อหำวิชำตำมล ำดับก่อนหลังให้สัมพันธ์กับจ ำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ ส่วนกำรวัดผลประเมินผล 
ควรก ำหนดวิธีกำรเกณฑ์กำรจบหลักสูตร  

ดังนั้น กำรน ำหลักสูตรไปใช้ หลังจำกร่ำงหลักสูตรแล้วต้องมีกำรตรวจสอบข้อบกพร่อง             
ที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม สอดรับกับกำรประเมินผลหลักสูตร เมื่อใช้หลักสูตรไปได้สักระยะหนึ่ง 
ควรมีกำรประเมินผลหลักสูตรในด้ำนต่ำงๆ ว่ำมีข้อบกพร่อง ที่ควรแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมอะไรบ้ำง
สุดท้ำยต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร หลังจำกที่ทรำบข้อบกพร่องของหลักสูตร อำจจะต้องมี
กำรศึกษำปัญหำเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องให้หลักสูตรเหมำะสมยิ่งขึ้น กำรพัฒนำหลักสูตรของโรงเรียน
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มีกำรปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำในระดับต่ำงๆ อันได้แก่ กำรพัฒนำหลักสูตรระดับชำติ 
เป็นกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีลักษณะที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรน ำไปขยำยหรือปรับให้มำกที่สุดเพ่ือให้ผู้ใช้   
ในระดับต่ำงๆ ที่รองลงไปน ำไปขยำยและปรับให้เหมำะสมกับสภำพของท้องถิ่นโรงเรียนและชั้นเรียน
ในแต่ละชั้นต่อไป ต่อมำกำรพัฒนำหลักสูตรระดับท้องถิ่น ซึ่งจะท ำกำรขยำยหรือปรับหลักสูตร
ระดับชำติให้สอดคล้องกับสภำพทำงสังคม ภูมิศำสตร์และควำมต้องกำรของประชำชนในแต่ละเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำของจังหวัดเชียงรำย ซึ่งมีกำรส่งเสริมกำรศึกษำของล้ำนนำ ซึ่งเป็นดินแดนดังเดิม
มำแล้วและกำรพัฒนำหลักสูตรในระดับโรงเรียน เป็นกำรพัฒนำหลักสูตรโดยทำงโรงเรียนท ำหน้ำที่
ขยำยและปรับประมวลกำรสอน จำกกำรพัฒนำหลักสูตรระดับท้องถิ่นอีกครั้ ง เพ่ือให้ละเอียดยิ่งขึ้น
จนกระทั่งสำมำรถแยกแยะรำยละเอียดของเนื้อหำวิชำที่จะสอนออกมำเป็นเวลำได้  โดยโรงเรียน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) มีหลักสูตรที่ใช้ฐำนกำรเรียนรู้เป็นฐำนในกำรศึกษำ
คือหลักสูตรท้องถิ่น ที่เน้นหนักในกำรศึกษำด้ำนภูมิปัญญำในกำรท ำโคมล้ำนนำ กำรเรียนภำษำ
ล้ำนนำ กำรเรียน ตัดกระดำษสำร กำรจักสำน เป็นกำรพัฒนำหลักสูตรที่เน้นกำรตอบสนอง                  
ควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้เรียน โดยกำรปรับควำมมุ่งหมำยในกำรสอน เนื้อหำกิจกรรมกำร
เรียนรู้ และกำรสอนให้สอดคล้องกับสติปัญญำและควำมสนใจของผู้ เรี ยนในแต่ละเรื่อง                         
ที่ผู้เรียนต้องกำร โดยกำรส ำรวจจำกควำมต้องกำรของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน เช่น กำรศึกษำ                 
เรื่อง นิทำนพื้นบ้ำน ควำมเชื่อของพ้ืนบ้ำน อำหำรกำรกิน เป็นต้น  

สรุปได้ว่ำ กำรพัฒนำหลักสูตรที่มีเป้ำหมำยหรือมีจุดมุ่งหมำยที่ชัดเจนจะช่วยให้มองเห็น
ภำพของงำน โดยจ ำเป็นจะต้องมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำนซึ่ งเป็นกำรวำงแผนอย่ำงมียุทธศำสตร์
เพรำะเป็นกระบวนกำรท ำงำนที่มีกำรวิเครำะห์ตลอดแนว เป็นกระบวนกำรคิดที่รอบคอบ                     
หำทำงเลือกที่หลำกหลำยแนวทำงที่มีประโยชน์สูงสุดสถำนศึกษำจ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวข้อง                 
กับทุกฝ่ำย กำรวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นหรือกำรวำงแผนอย่ำงมียุทธศำสตร์ประกอบด้วย
กิจกรรมส ำคัญ กำรศึกษำแนวโน้มของกำรพัฒนำ เป็นกำรศึกษำสภำพสังคมที่สถำนศึกษำท้ องถิ่น               
ว่ำมีแนวโน้มของกำรพัฒนำไปในทิศทำงใดกำรศึกษำควำมต้องกำรของท้องถิ่น เป็นกำรศึกษำ                 
หรือส ำรวจควำมต้องกำรของท้องถิ่นว่ำมีควำมต้องกำร จะให้ท้องถิ่นของตนเป็นอย่ำงไรในอนำคต 
วิธีกำรได้มำของข้อมูลเกี่ยวกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นอำจใช้วิธีกำรทำงตรง คือ กำรออกไป
สอบถำมจำกบุคคลในท้องถิ่นหรือวิธีกำรทำงอ้อมโดยกำรรวบรวมข้อมูลที่เป็นควำมต้องกำร               
ของท้องถิ่นจำกกำรที่หน่วยงำนหรือบุคคลอ่ืนท ำไว้  ผลจำกกำรส ำรวจน ำมำใช้เป็นข้อมูล                        
ในกำรพิจำรณำด ำเนินกำรพัฒนำ กำรศึกษำสิ่ งที่มีผลต่อกำรจัดกำรศึกษำ สิ่ งที่มีบทบำท                    
หรือมีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำท ำให้สถำนศึกษำต้องจัดกำรศึกษำ ให้สอดคล้องตำมที่มีระบุไว้
เป็นลำยลักษณ์อักษร นอกจำกนี้วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของท้องถิ่น 
ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สนองหรือสอดคล้องกับท้องถิ่น กำรศึกษำ
ศักยภำพของสถำนศึกษำ เป็นกำรศึกษำสภำพทั่วไปของสถำนศึกษำว่ำมีควำมพร้อมในเรื่องใด                  
มำกน้อยเพียงไร รวมทั้งศึกษำว่ำ ในกำรด ำเนินงำนทั้งด้ำนบริหำรและวิชำกำรที่ผ่ำนมำประสบ
ผลส ำเร็จ สร้ำงภำพของงำนตลอดแนว ขั้นตอนนี้  เป็นกำรน ำเอำข้อมูลซึ่งเป็นผลจำกกิจกรรม                   
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป 
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2. ท่ำนมีกระบวนกำรอย่ำงไรในกำรส่งเสริมกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพในกำรส่งเสริม               
กำรใช้แหล่งกำรเรียนรู้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน อย่ำงไร 

กำรจัดกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรที่มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศเนื่องจำก
กำรศึกษำเป็นรำกฐำนของควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ที่จะท ำให้เกิดองค์ควำมรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ            
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงยั่งยืนและเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันของ
ประเทศ โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) จึงเน้นกำรพัฒนำคนเป็นศูนย์กลำง 
เ พ่ือเตรียมควำมพร้อมและสร้ำงภูมิคุ้มกันให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง โดยใช้กำรศึกษำ                           
เป็นตัวขับเคลื่อนให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศชำติ ซึ่งสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติที่ระบุให้ครูผู้สอนใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้ ทำงโรงเรียนจึงมีกำร
ส่งเสริมให้ผู้สอนสำมำรถวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับกำรศึกษำ 
นอกจำกนี้กำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่ 21 ได้เน้นให้มีกำรพัฒนำ 4 ด้ำน คือ ให้มีกำรพัฒนำ 
คุณภำพกำรศึกษำยุคใหม่ พัฒนำคุณภำพครูยุคใหม่ พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ยุค
ใหม่และพัฒนำคุณภำพ กำรบริหำรจัดกำรยุคใหม่ ขณะเดียวกันจึงมุ่งเน้นพัฒนำศักยภำพ                    
และขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยของโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ)                   
ให้สู งขึ้น  สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ กำรจัดกำรศึกษำ ที่ ต้องกำรส่ ง เสริมสร้ ำ งศักยภำพ                              
และควำมสำมำรถเพ่ือกำรพัฒนำสังคม พัฒนำด้ำนวิทยำกำรทรัพยำกรบุคคลและกำรบริหำรจัดกำร
ควำมรู้ ผลงำนวิจัยของโรงเรียนที่เกิดจึงเป็นทรัพยำกรและภูมิปัญญำของที่จะส่ งต่อให้กับครูผู้สอน
ต่อไป ขณะเดียวกันยังส่งเสริมกำรวิจัยด้วยยุทธวิธีที่เหมำะสม โดยใช้ทรัพยำกรและเครือข่ำยวิจัย
อย่ำงมีประสิทธิภำพที่ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม จึงเป็นบทบำทและภำรกิจเกี่ยวกับกำรจัดและส่งเสริม
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำกำรศึกษำ ค้นคว้ำและวิ จัย เพ่ือแสวงหำ                                 
องค์ควำมรู้ใหม่ๆ มำปรับปรุงและพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ ครอบคลุมเป้ำหมำยในกำรให้บริกำรด้ำน
โอกำสทำงกำรศึกษำ คุณภำพและประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร ตั้งแต่ระดับชั้นต่ำงๆ                       
ของโรงเรียนเพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเองมำกยิ่งขึ้น แต่กำรพัฒนำคุณภำพของนักเรียน
ของโรงเรียนให้ได้มำตรฐำนยังมีควำมแตกต่ำงกันตำมบริบทและเงื่อนไขต่ำงๆ  

จำกกำรประเมินศักยภำพของนักเรียน พบว่ำ นักเรียนในหลำยปีที่มำมีควำมสำมำรถ           
ด้ำนกำรอ่ำนและด้ำนคณิตศำสตร์ อยู่ในอันดับที่ต่ ำมำก ส่วนควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์                   
อยู่ในขั้นที่จะต้องพัฒนำและผลกำรประเมิน ผลกำรเรียนรู้ระดับชำติ (O-NET) ในปีกำรศึกษำ 2556 
พบว่ำทุกกลุ่ม สำระกำรเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ ยไม่ถึงร้อยละ 50 ของคะแนน
เต็มและยังมีผลกำรกำรศึกษำที่สะท้อนว่ำ มีนักเรียนออกกลำงคัน ไม่เรียนต่อและมีปัญหำ                    
ด้ำนพฤติกรรม รวมทั้งยังมีสถำนศึกษำอีกจ ำนวนมำกที่ยังไม่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนจำกส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) นอกจำกนี้ยังพบว่ำ กำรส่งเสริม
และพัฒนำบุคลำกรในโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) ให้มีควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรวิจัยยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ กำรวิจัยยังไม่กว้ำงขวำงในด้ำนของเนื้อและมักพบกับปัญหำ
เดิมๆ ดังนั้น ทำงโรงเรียนก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำให้มำกขึ้น 
เพ่ือลดช่องว่ำงของโอกำสและคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำกรวัยเรียนทุกคน
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ให้ได้รับกำรพัฒนำเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและคุณลักษณะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ             
ด้วยระบบกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ รวมทั้งส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้                               
ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้อย่ำงจริงจัง โดยขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำ
ด้วยพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรด ำเนินกำรวิจัยเองหรือด ำเนินกำรวิจัย
ร่วมกับ ส ำนักงำนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรำยและหรือโรงเรียน หรือด ำเนินกำรวิจัยร่วมกับหน่วยงำน                 
/องค์กรอิสระ ภำครัฐและเอกชน ตำมข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) มีแนวกำรด ำเนินกำรส่งเสริม             
และพัฒนำตัวครูให้เป็นผู้วิจัยพร้อมกับกำรพัฒนำกำรศึกษำรวมทั้งตัวของผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ         
เกิดประสิทธิผลต่อกำรศึกษำต่อไป 

3. ในกำรใช้แหล่งกำรเรียนรู้ เ พ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนของท่ำน                           
มีควำมหลำยท่ำนใช้กำรวัดผล ประเมินผล กำรนิเทศ ให้สอดคล้อง ระบบประกันคุณภำพภำยใน                 
และมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงไร อย่ำงไร 

ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ได้ให้ควำมเห็นสรุปได้ว่ำ  ในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้                 
ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักกำรพ้ืนฐำนสองประกำร คือ กำรประเมินเพ่ือพัฒนำผู้เรียนและเพ่ือตัดสิน
ผลกำรเรียน ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส ำเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้อง                
ได้รับกำรพัฒนำและประเมินตำมตัวชี้วัด เพ่ือให้บรรลุตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ
ส ำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้ำหมำยหลักในกำรวัดและประเมินผล             
กำรเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่ำจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถำนศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                
และระดับชำติ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ เป็นกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  โดยใช้ผล
กำรประเมินเป็นข้อมูลและสำรสนเทศที่แสดงพัฒนำกำร ควำมก้ำวหน้ำและควำมส ำเร็จทำงกำรเรียน
ของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรพัฒนำและเรียนรู้อย่ำงเต็ม
ตำมศักยภำพ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน                 
ระดับสถำนศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับชำติ เช่น กำรประเมินระดับชั้นเรียน                     
เป็นกำรวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ผู้สอนด ำเนินกำรเป็นปกติและสม่ ำเสมอ 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ใช้เทคนิคกำรประเมินอย่ำงหลำกหลำย เช่น กำรซักถำม กำรสังเกต            
กำรตรวจกำรบ้ำน กำรประเมินโครงงำน กำรประเมินชิ้นงำน/ภำระงำน แฟ้มสะสมงำน                     
กำรใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง             
เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่ำนตัวชี้วัดให้มีกำรสอนซ่อมเสริม                      
กำรประเมินระดับชั้นเรียนเป็นกำรตรวจสอบว่ำ ผู้เรียนมีพัฒนำกำรควำมก้ำวหน้ ำในกำรเรียนรู้              
อันเป็นผลมำจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหรือไม่และมำกน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับ
กำรพัฒนำปรับปรุงและส่งเสริมในด้ำนใด นอกจำกนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงกำรเรียน               
กำรสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กำรประเมินระดับ
สถำนศึกษำ เป็นกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรเพ่ือตัดสินผลกำรเรียนของผู้เรียนเป็นรำยปี                 
/รำยภำค ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน นอกจำกนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ให้ส่งผลต่อ                
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมเป้ำหมำยหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนำในด้ำนใด รวมทั้งสำมำรถน ำผลกำรเรียน
ของผู้ เรียนในสถำนศึกษำเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชำติ ผลกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ               
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จะเป็นข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรปรับปรุงนโยบำย หลักสูตร โครงกำรหรือวิธีกำรจัดกำรเรียน            
กำรสอน ตลอดจนเพ่ือกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมแนวทำง                     
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ส ำนักงำนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้ปกครองและชุมชน
สอดคล้องกับกำรประเมินระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมภำระควำมรับผิดชอบ                  
สำมำรถด ำเนินกำรโดยประเมินคุณภำพผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนด้วยข้อสอบมำตรฐำนที่จัดท ำ                     
และด ำเนินกำรโดยเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือด้วยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดในกำรด ำเนินกำร
จัดสอบ  

นอกจำกนี้ยังได้จำกกำรตรวจสอบทบทวนข้อมูลจำกกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ                       
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและกำรประเมินระดับชำติ เป็นกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนในระดับชำติ                 
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำต้องจัดให้ผู้เรียน      
ทุกคนที่ เรียน ในชั้นประถมศึกษำปีที่  3 ชั้นประถมศึกษำปีที่  6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3                            
เข้ำรับกำรประเมิน ผลจำกกำรประเมินใช้ เป็นข้อมูลในกำรเทียบเคียงคุณภำพก ำรศึกษำ                           
ในระดับต่ำงๆ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรวำงแผนยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนเป็นข้อมูล
สนับสนุนกำรตัดสินใจในระดับนโยบำยของประเทศ กำรประเมินในระดับต่ำงๆ เป็นประโยชน์                
ต่อสถำนศึกษำในกำรตรวจสอบทบทวนพัฒนำคุณภำพผู้ เรียน ถือเป็นภำระควำมรับผิดชอบ                    
ของสถำนศึกษำที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียน                
ได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพบนพ้ืนฐำนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลที่จ ำแนกตำมสภำพปัญหำ                     
และควำมต้องกำร ได้แก่ กลุ่มผู้ เรียนทั่วไป กลุ่มผู้ เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ กลุ่มผู้ เรียน                    
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหำด้ำนวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธ
โรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหำทำงเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิกำรทำงร่ำงกำยและสติปัญญำ เป็นต้น 
ข้อมูลจำกกำรประเมินจึงเป็นหัวใจของสถำนศึกษำในกำรด ำเนินกำรช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที       
ปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำและประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียน โรงเรียนองค์กำรบริหำร           
ส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) ในฐำนะผู้รับผิดชอบจัดกำรศึกษำจะต้องจัดท ำระเบียบว่ำด้วย          
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนของสถำนศึกษำให้สอดคล้องและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์                   
และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก ำหนดของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือให้บุคลำกร                     
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยถือปฏิบัติร่วมกันโดยใช้เกณฑ์กำรวัดประเมินผลกำรเรียน กำรตัดสิน กำรให้ระดับ
และกำรรำยงำนผลกำรเรียนโดยกำรตัดสินผลกำรเรียนในกำรตัดสินผลกำรเรียนของกลุ่มสำระ             
กำรเรียนรู้ กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนนั้น 
ผู้สอนต้องค ำนึงถึงกำรพัฒนำผู้ เรียนแต่ละคนเป็นหลักและต้องเก็บข้อมูลของผู้ เรียนทุกด้ำน                  
อย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภำคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้ เรียนให้พัฒนำจนเต็ม                    
ตำมศักยภำพ ส่วนในโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) ที่รับผิดชอบ                     
ในระดับขั้นพ้ืนฐำน มีกำรตัดสินผลกำรเรียนเป็นรำยวิชำ ผู้เรียนต้องมีเวลำเรียนตลอดภำคเรียน               
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำเรียนทั้งหมดในรำยวิชำนั้นๆ ผู้เรียนต้องได้รับกำรประเมินทุกตัวชี้วัด 
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และผ่ำนตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ ก ำหนดผู้ เรียนต้องได้รับกำรตัดสินผลกำรเรียนทุกรำยวิ ชำ                   
ผู้เรียนต้องได้รับกำรประเมินและมีผลกำรประเมินผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ สถำนศึกษำก ำหนด ในกำรอ่ำน 
คิดวิ เครำะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนำผู้ เรียน ซึ่ งในเรื่องนี้                           
ได้กำรพิจำรณำเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ถ้ำผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย 
และสถำนศึกษำพิจำรณำเห็นว่ำ สำมำรถพัฒนำและสอนซ่อมเสริมได้ให้อยู่ในดุลพินิจของสถำนศึกษำ
ที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หำกผู้เรียนไม่ผ่ำนรำยวิชำจ ำนวนมำกและมีแนวโน้มว่ำจะเป็นปัญหำ   
ต่อกำรเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถำนศึกษำอำจตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำให้เรียนซ้ ำชั้นได้                      
ทั้งนี้ให้ค ำนึงถึงวุฒิภำวะและควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

นอกจำกนี้กำรให้ระดับผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำ ในกำรตัดสินเพ่ือให้ระดับ                       
ผลกำรเรียนรำยวิชำ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลกำรเรียนเป็น 8 ระดับ คือ กำรประเมินกำรอ่ำน                
คิดวิเครำะห์และเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลกำรประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี                        
และผ่ำน กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนจะต้องพิจำรณำทั้งเวลำกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงำนของผู้เรียนตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนดและให้ผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเป็นผ่ำน
และไม่ผ่ำน ซึ่งทำงโรงเรียนต้องมี กำรรำยงำนผลกำรเรียนเป็นกำรสื่อสำรให้ผู้ปกครองและผู้เรียน
ทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถำนศึกษำต้องสรุปผลกำรประเมินและจัดท ำ
เอกสำรรำยงำนให้ผู้ปกครองทรำบเป็นระยะๆ หรืออย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง กำรรำยงำนผล              
กำรเรียนสำมำรถรำยงำนเป็นระดับคุณภำพกำรปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อนมำตรฐำนกำรเรียนรู้             
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดเกณฑ์กลำงส ำหรับ                          
กำรจบกำรศึกษำ ผู้เรียนมีผลกำรประเมิน กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน ในระดับผ่ำนเกณฑ์               
กำรประเมินตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด ผู้เรียนมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนดผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและมีผลกำรประเมิน
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ส ำหรับกำรจบกำรศึกษำส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำย
เฉพำะ เช่น กำรศึกษำเฉพำะทำง กำรศึกษำส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ กำรศึกษำทำงเลือก 
กำรศึกษำส ำหรับผู้ด้อยโอกำส กำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้คณะกรรมกำรของสถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรวัดและประเมินผล กำรเรียนรู้ตำมหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติกำร
วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำย
เฉพำะ ในส่วนของกำรประเมินเสร็จเรียบร้อย ทำงโรงเรียนต้องส่งเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ                 
เป็นเอกสำรส ำคัญที่บันทึกผลกำรเรียน ข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพัฒนำกำรของผู้เรียน                  
ในด้ำนต่ำงๆ ตำมกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด อันได้แก่ ระเบียนแสดงผลกำรเรียน เป็นเอกสำร
แสดงผลกำรเรียนและรับรองผลกำรเรียนของผู้ เรียนตำมรำยวิชำ ผลกำรประเมินกำรอ่ำน                         
คิดวิเครำะห์และเขียน ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถำนศึกษำและผลกำรประเมิน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน สถำนศึกษำจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสำรนี้ให้ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล       
เมื่อผู้เรียนจบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6) จบกำรศึกษำภำคบังคับ                    
(ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3) หรือเมื่อลำออกจำกสถำนศึกษำในทุกกรณี ประกำศนียบัตร เป็นเอกสำรแสดง
วุฒิกำรศึกษำเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบกำรศึกษำที่สถำนศึกษำให้ไว้แก่ผู้จบกำรศึกษำ                 
ภำคบังคับและผู้จบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แบบรำยงำน



86 
 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เป็นเอกสำรอนุมัติกำรจบหลักสูตรโดยบันทึกรำยชื่อและข้อมูลของผู้จบกำรศึกษำ
ระดับประถมศึกษำ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6) และผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3) 
เอกสำรที่สถำนศึกษำจัดท ำขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนำกำร ผลกำรเรียนรู้และข้อมูลส ำคัญ เกี่ยวกับผู้เรียน 
เช่น แบบรำยงำนประจ ำตัวนักเรียน แบบบันทึกผลกำรเรียนประจ ำรำยวิชำ ระเบียนสะสม ใบรับรอง
ผลกำรเรียนและเอกสำรอ่ืนๆ ตำมวัตถุประสงค์ของกำรน ำเอกสำรไปใช้ได้และสำมำรถเทียบโอน              
ผลกำรเรียนของผู้เรียนในกรณีต่ำงๆ ได้แก่ กำรย้ำยสถำนศึกษำ กำรเปลี่ยนรูปแบบกำรศึกษำ                   
กำรย้ำยหลักสูตร กำรออกกลำงคันและขอกลับเข้ำรับกำรศึกษำต่อ กำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ                 
และขอเข้ำศึกษำต่อในประเทศ นอกจำกนี้ ยังสำมำรถเทียบโอนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์                     
จำกแหล่ง กำรเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถำนประกอบกำร สถำบันศำสนำ สถำบันกำรฝึกอบรมอำชีพ                 
กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว กำรเทียบโอนผลกำรเรียนควรด ำเนินกำรในช่วงก่อนเปิดภำคเรียน
แรกหรือต้นภำคเรียนแรกที่สถำนศึกษำรับผู้ขอเทียบโอน เป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับกำรเทียบโอน
ผลกำร เรี ยนต้องศึกษำต่อ เนื่ อง ในสถำนศึกษำ  ที่ รั บ เทียบโอนอย่ ำงน้อย  1  ภำคเรี ยน                         
โดยสถำนศึกษำที่รับผู้เรียนจำกกำรเทียบโอนควรก ำหนดรำยวิชำ/จ ำนวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอน
ตำมควำมเหมำะสมและสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยกำรพิจำรณำจำกหลักฐำนกำรศึกษำและเอกสำร
อ่ืนๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้เรียนพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้เ รียน
โดยกำรทดสอบด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ทั้งภำคควำมรู้และภำคปฏิบัติ พิจำรณำจำกควำมสำมำรถ                      
และกำรปฏิบัติในสภำพจริง กำรเทียบโอนผลกำรเรียนให้เป็นไปตำม ประกำศหรือแนวปฏิบัติ                   
ของกระทรวงศึกษำธิกำร  

สรุปได้ว่ำ ครูผู้สอนสำมำรถเปิดโอกำสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ ในแหล่งเรียนรู้  มีกำรส ำรวจสภำพควำมพร้อมของแหล่งเรียนรู้ เ พ่ือนำมำบรรจุ                        
ลงในแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ มีกำรปรึกษำหำรือและก ำหนด
แผนกำรใช้ แหล่งเรียนรู้ร่วมกับครูผู้รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีกำรให้ควำมรู้ เกี่ยวกับ
กฎระเบียบและวิธีกำรใช้แหล่งเรียนรู้ที่ถูกต้องก่อนน ำนักเรียนเข้ำไปใช้แหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรม                
ให้สอดคล้องกับแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง            
ก ำหนดภำระงำนให้สอดคล้องกับแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหรือเนื้อหำที่นักเรียนต้องค้นคว้ำ           
จำกแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง ทั้งในเวลำเรียน
และนอกเวลำเรียนส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรแหล่งเรียนรู้และประเมินผลกำรใช้ประโยชน์
แหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง สรุปและรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผลกำรประเมิน     
กำรใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ส่งครูผู้รับผิดชอบเพ่ือประโยชน์ในกำรปรับปรุงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ต่อไป  

4. ท่ำนมีกำรประสำนควำมร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนและกำรพัฒนำงำนวิชำกำร                   
ในกำรใช้แหล่งกำรเรียนรู้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกับสถำนศึกษำ ชุมชนหรือองค์กรอ่ืนๆ 
อย่ำงไร  

ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ได้ให้ควำมเห็นสรุปได้ว่ำ โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว
(บ้ำนท่ำฮ่อ) ได้จัดกำรศึกษำตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศใช้หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2550 ปรับปรุง 2556 ให้เป็นหลักสูตรแกนกลำงของประเทศโดยก ำหนดจุดหมำย                
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และมำตรฐำนกำรเรียนรู้เป็นเป้ำหมำยและกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นคนดี             
มีปัญญำ มีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขันในเวทีระดับโลกพร้อมกันนี้              
โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) ปรับกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร                      
ให้มีควำมสอดคล้องเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  ที่มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ
ทำงกำรศึกษำให้ท้องถิ่นและสถำนศึกษำได้มีบทบำทและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตร                    
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพและควำมต้องกำรของท้องถิ่น สู่กำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ปรับปรุง 2556 ที่มีควำมเหมำะสมชัดเจน โรงเรียนได้ตั้งเป้ำหมำย           
ของหลักสูตรในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกระบวนกำรน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติในระดับต่ำงๆ 
โดยได้มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมำย สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นทิศทำงในกำรจัดท ำหลักสูตรในกำรเรียนกำรสอน
ในแต่ละระดับ  

นอกจำกนั้นทำงโรงเรียนได้ก ำหนดโครงสร้ำงเวลำเรียนขั้นต่ ำของแต่ละกลุ่มสำระ           
กำรเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลำงและเปิดโอกำสให้สถำนศึกษำเพ่ิมเติมเวลำเรียน               
ได้ตำมควำมพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับกระบวนกำรวัดและประเมินผลผู้เรี ยน เกณฑ์กำรจบ
กำรศึกษำแต่ละระดับและเอกสำรแสดงหลักฐำนทำงกำรศึกษำให้มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำน               
กำรเรียนรู้และมีควำมชัดเจนต่อกำรน ำไปปฏิบัติในหลักกำรของวิช ำกำรในโรงเรียน ปรับหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 นี้ ให้เหมำะส ำหรับท้องถิ่นและทำงโรงเรียน               
ได้น ำไปใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรจัดท ำหลักสูตรของสถำนศึกษำ ทั้งยังเป็นแนวทำงจัดกำรเรียน
กำรสอนเพ่ือพัฒนำผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพด้ำนควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรด ำรงชีวิตในสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและแสวงหำควำมรู้เพ่ือพัฒนำตนเอง สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรที่ต้องกำรในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน           
ที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสำมำรถช่วยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถำนศึกษำร่วมกัน
พัฒนำหลักสูตรได้อย่ ำ งมั่น ใจ ท ำ ให้กำรจัดท ำหลักสูตรในระดับสถำนศึกษำมีคุณภำพ                           
และมีควำมเป็นเอกภำพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดควำมชัดเจนเรื่องกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
และช่วยแก้ปัญหำกำรเทียบโอนระหว่ำงสถำนศึกษำ ดังนั้น  โรงเรียนจึงต้องพัฒนำหลักสูตร                    
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับชำติจนกระทั่งถึงสถำนศึกษำจะต้องสะท้อนคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้
และตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนรวมทั้งเป็นกรอบทิศทำง                   
ในกำรจัดกำรศึกษำทุกรูปแบบและครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โดยกำรจัดหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยเกี่ยวข้องทั้งระดับชำติ 
ชุมชน ครอบครัวและบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบโดยร่วมกันท ำงำนอย่ำงเป็นระบบและต้องมีกำรวำงแผน             
ด ำเนินกำร ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบตลอดจนปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนำเยำวชนของชำติ                   
ไปสู่คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้ โดยให้สอดรับกับกำรพัฒนำผู้ เรียนทุกคน               
ซึ่งเป็นก ำลังของชำติให้เป็นมนุษย์ที่มีควำมสมดุลทั้งด้ำนร่ำงกำย ควำมรู้ คุณธรรม มีจิตส ำนึก                      
ในควำมเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย                    
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำน รวมทั้ง  เจตคติ ที่จ ำเป็น                    
ต่อกำรศึกษำต่อกำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ บนพ้ืนฐำน
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ควำมเชื่อว่ำ ทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ โดยโรงเรียนได้จัดกำร               
กำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญำ 
มีควำมสุข มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพจึงก ำหนดเป็นจุดหมำย เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน
เมื่อจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่ำ             
ของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตำมหลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำที่ตนนับถือ ยึดหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรคิด กำรแก้ปัญหำ               
กำรใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต ทั้งยังมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี  มีสุขนิสัยและรัก                         
กำรออกก ำลังกำย มีควำมรักชำติ มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

สอดคล้องกับนโยบำยของโรงเรียนที่ส่ งเสริมจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม                   
และภูมิปัญญำไทยกำรอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม มีจิตสำธำรณะที่มุ่งท ำประโยชน์และสร้ำงสิ่งที่ดี
งำมในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข ซึ่งในแนวทำงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน             
ของผู้ เรียนจะต้องมีสมรรถนะส ำคัญของผู้ เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นตัวช่วย                         
ในกำรพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มุ่งเน้นพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์                 
คือ ผู้เรียนต้องมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร มีวัฒนธรรม               
ในกำรใช้ภำษำ ถ่ำยทอดควำมคดิ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึกและทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่ำวสำรและประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม รวมทั้งกำรเจรจำ
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำงๆ กำรเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผล
และควำมถูกต้อง ตลอดจนกำรเลือกใช้วิธีกำรสื่อสำร ที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบ                   
ที่มีต่อตนเองและสังคมผู้เรียน ต้องมีควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิ เครำะห์ 
กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรคิดเป็นระบบเพ่ือ
น ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำง
เหมำะสมผู้เรียนจ ำเป็นต้องมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและ
อุปสรรคต่ำงๆ ที่เผชิญได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมบนพ้ืนฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล
สำรสนเทศ เข้ำใจควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในสังคม แสวงหำควำมรู้ 
ประยุกต์ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำและมีกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อมผู้เรียนต้องมีควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต                      
เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำงๆ ไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง กำรท ำงำนและกำรอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้งต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม กำรปรับตัวให้ทัน                      
กับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อมและกำรรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์                 
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน ผู้เรียนต้องมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นควำมสำมำรถ
ในกำรเลือกและใช้เทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ และมีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพ่ือกำรพัฒนำ
ตนเองและสังคม ในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท ำงำน กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง 
เหมำะสมและมีคุณธรรมทั้ งนี้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน มุ่ ง พัฒนำผู้ เ รี ยน                          
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ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือให้สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ในฐำนะ                   
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง 
มุ่ งมั่นในกำรท ำงำน รักควำมเป็นไทยและมีจิตสำธำรณะซึ่ งเป็นตัวก ำหนดให้สถำนศึกษำ                    
สำมำรถก ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติม ให้สอดคล้องตำมบริบทและจุดเน้นของตนเอง             
ได้อย่ำงชัดเจน เหมำะสมกับตัวของโรงเรียนที่ก ำหนด  

สรุปได้ว่ำ โดยมำตรฐำนกำรเรียนรู้เป็นตัวก ำหนดกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดควำมสมดุล             
ต้องค ำนึงถึงหลักพัฒนำกำรทำงสมองและพหุปัญญำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึง
ก ำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ อันได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์              
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สุขศึกษำและพลศึกษำ ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ภำษำต่ำงประเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้เป็นเป้ำหมำยส ำคัญ
ของกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนมำตรฐำนกำรเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่ำนิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นอกจำกนั้นมำตรฐำนกำรเรียนรู้ยังเป็นกลไก
ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนพัฒนำกำรศึกษำทั้งระบบเพรำะมำตรฐำนกำรเรียนรู้จะสะท้อนให้ทรำบว่ำ
ต้องกำรอะไร จะสอนอย่ำงไรและประเมินอย่ำงไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรตรวจสอบ                        
เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก ซึ่ ง ร วมถึ ง กำรทดสอบระดับ เขต พ้ืนที่ ก ำ รศึกษำและกำรทดสอบระดับชำติ                             
ระบบกำรตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภำพดังกล่ำวเป็นสิ่งส ำคัญที่ช่วยสะท้อนภำพกำรจัดกำรศึกษำว่ำ
สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมที่มำตรฐำนกำรเรียนรู้ก ำหนดเพียงใด  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ปัจจัยที่มีการส่งเสริมในการด าเนินงาน                   
การท าวิจัยในชั้นเรียน 

ด้านกลุ่มงานวิชาการ ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ได้ให้ควำมเห็นสรุปได้ว่ำ กำรบริหำรจัดกำร
แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ โดยมีกำรจัดท ำทะเบียน เพ่ือสะดวกในกำรบริหำร
จัดกำรได้ครอบคลุม ครบถ้วนและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ของรำชกำร เอกชน 
แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน โดยกำรพัฒนำของเดิมหรือสร้ำงใหม่               
มีกำรจัดเก็บเป็นอย่ำงเป็นระบบโดยแยกเป็นสื่อธรรมชำติและสื่อเทคโนโลยี ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน
มีควำมควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้น ครูผู้ออกแบบกำรเรียนกำรสอนควรออกแบบกิจกรรมกำรเรียน                
ให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหำ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ดีที่สุด เนื้อหำที่เหมำะสมกับกำรเรียน
แบบต่ำงๆ เนื้อหำที่มีระดับควำมยำกไม่มำกนักและเนื้อหำที่เหมำะสมกับกำรเรียนในห้องเรียน             
เนื้อหำที่มีควำมซับซ้อน ต้องกำรค ำอธิบำยเพ่ือควำมกระจ่ำงในกำรเรียนจำกผู้สอนและกำรฝึก
ปฏิบัติกำร เนื่องจำกควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของของผู้เรียน นักออกแบบกำรเรียนกำรสอน            
ควรออกแบบบทเรียนให้มีรูปแบบยืดหยุ่นและมีควำมหลำกหลำยเพ่ือให้ให้สอดคล้องกับวิธีกำรเรียน 
รูปแบบกำรเรียนรู้ รูปแบบกำรคิด ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ บุคลิกภำพของผู้เรียนแต่ละคน                
เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำงกันเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเท่ำเทียมกันตำมศักยภำพของตนเอง                
กำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำย กระตุ้นให้เด็กอยำกเรียน ดูแลครูเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำเมื่อเกิดปัญหำ              
มีกำรเตรียมกำรสอนล่วงหน้ำ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน ยอมรับควำมคิดเห็น
และควำมสำมำรถของนักเรียน เ พ่ือให้ผู้ เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้อยู่ เสมอ ผู้ เรียน                         
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มีควำมสำมำรถในกำรสรุปคิดและวิเครำะห์ได้  ในกำรจัดเรียนกำรสอนควรสอดแทรกคุณธรรม                
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะโดยอำศัยกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนไปพร้อมๆ กัน 

สรุปได้ว่ำ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ      
ต้องมีกำรบริหำรจัดกำรได้ครอบคลุม ครบถ้วนครูผู้ออกแบบกำรเรียนกำรสอนควรออกแบบกิจกรรม
กำรเรียนให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหำ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ดีที่สุด  เนื้อหำที่เหมำะสม           
กับกำรเรียนแบบต่ำงๆ เนื้อหำที่มีระดับควำมยำกไม่มำกนักและเนื้อหำที่เหมำะสมกับกำรเรียน             
ในห้องเรียน เนื้อหำที่มีควำมซับซ้อน ต้องกำรค ำอธิบำยในกำรเรียนจำกผู้สอนและกำรฝึกปฏิบัติกำร   
มีกำรเตรียมกำรสอนล่วงหน้ำ สนใจเนื้อหำวิชำที่ถ่ำยทอด อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรม          
กำรเรียน ยอมรับควำมคิดเห็นและควำมสำมำรถของนักเรียนและควรสอดแทรกคุณธรรม                         
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยอำศัยกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนไปพร้อมๆ กัน 

ด้านการบริหารทั่ วไป  กำรบริหำรจัดกำร จัดท ำแผนยุทธศำสตร์  แผนพัฒนำ                     
แผนปฏิบัติกำร/โครงกำรของสถำนศึกษำ โดยกำรตั้งทีมบริหำรเพ่ืออ ำนวยกำรและสนับสนุน               
กำรจัดตั้งทีมครู-นักเรียน เพ่ือด ำเนินกำรส่งเสริมให้มีกำรวิจัยและพัฒนำให้เกิดผลคุ้มค่ำ ยั่งยืน              
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนเป็นส ำคัญ ส่งเสริมให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก     
และใช้แหล่งเรียนรู้อย่ำงคุ้มค่ำและประสำนควำมร่วมมือกับทุกองค์กำร โดยใช้ระบบโครงข่ำยพ้ืนฐำน
เนื่องจำกควำมสำมำรถในเข้ำถึงระบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบผสมผสำนที่แตกต่ำงกัน ครูผู้ออกแบบ
กำรเรียนกำรสอนควรออกแบบบทเรียน โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถของระบบโครงข่ำยพ้ืนฐำน 
ประกอบด้วยรวมทั้งกำรสนับสนุนจำกผู้อ ำนวยกำรที่มีวิสัยทัศน์ เห็นควำมส ำคัญของกำรใช้                  
แหล่งกำรเรียนรู้ให้กำรสนับสนุนและหำงบประมำณ จัดอบรมครูหำสื่ออุปกรณ์ให้มีควำมพร้อม                 
ต่อยอดองค์ควำมรู้ เพ่ือท ำผลงำนของครู ให้ขวัญและก ำลังใจครูในกำรปฏิบัติงำน สุดท้ำย คือ                 
กำรก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนของครูผู้สอนและผลที่เกิดขึ้นกับกำรบริหำรเพ่ือใช้ในกำรปรับปรุง          
ในกำรบริหำรจัดกำรต่อไปได้ โดยอำศัยกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนไปพร้อมๆ กัน 

สรุปได้ว่ำ ผู้บริหำรโรงเรียนหรือรองผู้บริหำรของโรงเรียน จะมีบทบำทส ำคัญต่อกำรจัด    
กำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้  ก ำหนดนโยบำย วำงแผนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดหำ จัดสร้ำง              
หรือพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้
ประสบกำรณ์ในกำรจัด กำรใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกร           
ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรน ำเสนอผลงำน โครงงำนหรือนวัตกรรมที่เกิดจำกกำรศึกษำหรือใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ตลอดถึงกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ดูแลและประเมินผลระบบกำรจัด         
กำรเรียนกำรสอนโดยกำรใช้แหล่ง เรียนรู้ทั้งภำยในและนอกโรงเรียนโดยอำศัยกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน
ไปพร้อมๆ กัน 

ด้านอาคารสถานที่ สภำพแวดล้อม สื่อ แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องเรียนมีควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรม              
กำรเรียนรู้ อำกำศถ่ำยเท แสงสว่ำงเพียงพอ มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ มีเอกสำรและมุม
ปฏิบัติกิจกรรมหรือเกมเสริมกำรเรียนรู้ บริเวณโรงเรียน สะอำด ร่มรื่น ปลอดภัย มีมุมหรือแหล่ง                 
ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้ หลำกหลำยชุมชน สถำนที่ประกอบกำร ภูมิปัญญำท้องถิ่น               
ที่จะสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้หรือใช้ควำมรู้เป็น พ้ืนฐำนในกำรเรียนรู้ทำงสถำนศึกษำ ควรเพ่ิมเติม
สื่อที่หลำกหลำยตำมควำมสนใจเด็ก โดยน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้เป็นสื่อเพ่ือพร้อมที่จะใช้งำน              
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และให้บริกำรเหมำะสมกับเนื้อหำ ใช้สื่อจำกภูมิปัญญำในท้องถิ่นเพ่ือให้มีประสิทธิภำพแปลกใหม่
รวมทั้งกำรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนในกำรผลิตและใช้สื่อ  โดยอำศัยกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน                     
ไปพร้อมๆ กัน 

สรุปได้ว่ำ สื่อและอุปกรณ์ที่ เ อ้ือต่อกำรเรียนรู้  มี เอกสำรและมุมปฏิบัติกิจกรรม                     
หรือเกมเสริมกำรเรียนรู้  บริ เวณโรงเรียน สะอำด ร่มรื่น ปลอดภัย  มีมุมหรือแหล่งที่ ใช้                      
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ได้หลำกหลำยชุมชน สถำนที่ประกอบกำร  ภูมิปัญญำท้องถิ่น                 
ที่จะสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้หรือใช้ควำมรู้เป็นพ้ืนฐำนในกำรเรียนรู้ ทำงสถำนศึกษำควรเพ่ิมเติม    
สื่อทีห่ลำกหลำยตำมควำมสนใจของผู้เรียน โดยอำศัยกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนไปพร้อมๆ กัน 

ด้านกิจกรรมผู้เรียน ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ได้ให้ควำมเห็นสรุปได้ว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้            
จำกแหล่งเรียนรู้ กำรใช้แหล่งควำมรู้มีควำมส ำคัญในกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน
เพรำะผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้จำกสภำพจริง กำรจัดกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้จะเกี่ยวข้องกับบุคคล 
สถำนที่ ธรรมชำติ หน่วยงำน องค์กร สถำนประกอบกำร ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ซ่ึงผู้เรียนผู้สอน
สำมำรถศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้หรือเรื่องที่สนใจได้จำกแหล่งเรียนรู้ ทั้งที่เป็นธรรมชำติและที่มนุษย์
สร้ำงขึ้น ชุมชนและธรรมชำติเป็นขุมทรัพย์มหำศำลที่เรำสำมำรถค้นพบควำมรู้ได้ไม่รู้จบ ท ำให้ผู้เรียน
เกิดกำรเรียนรู้และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้                      
ของโรงเรียนที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกท ำงำน            
เป็นกลุ่มร่วมคิดร่วมท ำแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้และทักษะกระบวนกำรต่ำงๆ 
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกำรสังเกตกำรเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรตีควำมหมำยและกำรสรุปควำม 
คิดแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ ผู้เรียนได้ประเมินผลกำรท ำงำนด้วยตนเอง สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้               
ไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ควำมรู้ได้ ผู้สอนเป็นที่ปรึกษำ ให้ควำมรู้ ให้ค ำแนะน ำ ให้กำรสนับสนุน
แนวคิดของจัดกำรเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้ ผู้สอนสำมำรถกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้คิด ได้ปฏิบัติงำนด้วยเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยกำรจัดกำรเรียนรู้เน้นควำมส ำคัญท่ีผู้เรียน ให้ผู้เรียน
มีควำมส ำคัญที่สุดในกระบวนกำรเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยกำรฝึกทักษะกำรใช้กระบวนกำรคิด      
กำรวิเครำะห์ กำรสังเกต กำรรวบรวมข้อมูลและกำรปฏิบัติจริง ท ำได้ คิดเป็น ท ำเป็น มีควำมสุข        
สนุกกับกำรเรียนรู้ ได้คิด แสดงออกอย่ำงอิสระ บรรยำกำศกำรเรียนรู้ที่ เป็นกัลยำณมิตร                          
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ทั้งระบบ ส่งผลต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
ของผู้สอนให้มำเป็นผู้รับฟัง ผู้เสนอแนะ ผู้ร่วมเรียนรู้เป็นที่ปรึกษำ ผู้สร้ำงโอกำส สร้ำงบรรยำกำศ            
ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  เป็นนักออกแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีบทบำทมำกที่สุด              
เรียนรู้ในสิ่งที่มีควำมหมำยต่อชีวิต คือ สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจำกง่ำยหำยำก จำกรูปธรรมสู่นำมธรรม                  
โดยใช้แหล่งกำรเรียนรู้เป็นสื่อ ประสบกำรณ์ชีวิต ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมำเป็นฐำนกำรเรียน             
และประยุกต์ใช้กับกำรป้องกันและแก้ปัญหำ มีโอกำสฝึกจัดกิจกรรมได้เรียนรู้ตำมควำมต้องกำร            
ควำมสนใจใฝ่เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้รับประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลำทุกสถำนที่ทั้งยังปลูกฝังสอดแทรกคุณธรรมจริย ธรรมค่ำนิยมที่ดีงำม                 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทุกสำระกำรเรียนรู้ โดยอำศัยกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนไปพร้อมๆ กัน 

สรุปได้ว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้ เน้นควำมส ำคัญที่ผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด                 
ในกระบวนกำรเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยกำรฝึกทักษะกำรใช้กระบวนกำรคิด กำรวิเครำะห์                  
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กำรสังเกต กำรรวบรวมข้อมูลและกำรปฏิบัติจริง ท ำได้ คิดเป็น ท ำเป็น มีควำมสุข สนุกกับกำรเรียนรู้
ได้คิด แสดงออกอย่ำงอิสระ บรรยำกำศกำรเรียนรู้ที่เป็นกัลยำณมิตร ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้    
ทั้งระบบ ส่งผลต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้สอนให้มำเป็นผู้รับฟัง          
ผู้เสนอแนะผู้ร่วมเรียนรู้ เป็นที่ปรึกษำ ผู้สร้ำงโอกำส โดยอำศัยกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนไปพร้อมๆ กัน 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ  
ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ได้ให้ควำมเห็นสรุปได้ว่ำ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรวิจัย

ในชั้นเรียน ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในประเด็นต่ำงๆ 
ดังต่อไปนี้  

จำกกำรสัมภำษณ์ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พบว่ำ ปัจจุบันในกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน
ส่วนใหญ่เป็นกำรแก้ไขปัญหำ กำรอ่ำนออก เขียนได้และคิดเลขเป็น  ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 กลุ่มสำระวิชำ
ด้วยกัน คือ กลุ่มสำระวิชำภำษำไทย กลุ่มสำระวิชำคณิตศำสตร์ กลุ่มสำระวิชำศิลปศึกษำและกลุ่ม
สำระวิชำภำษำอังกฤษ มีเพียงระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และระดับปฐมวัยเท่ำนั้นที่ท ำวิจัย                   
ในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กนักเรียน ดังนี้ 

กลุ่มวิชำภำษำไทย  พบว่ำ กำรวิจัยในชั้นเรียน เป็นเรื่องกำรแก้ไขปัญหำกำรอ่ำนออก 
เขียนได้และควำมเข้ำใจในหลักภำษำ ในระดับประถมศึกษำ ได้แก่ กำรส่งเสริมทักษะ  กำรอ่ำน                 
สะกดค ำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 กำรส่งเสริมกำรอ่ำนโดยใช้บทอำขยำน กำรใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
พัฒนำกำรอ่ำนสะกดค ำ ลำยมือสวยด้ำยกำรฝึก เขียนทุกวันฉันเขียนถูก (ภำษำไทยวันละ 10 ค ำ) 
อ่ำนคล่องด้วยท่องร้อยกรอง ผิดแล้วแก้ เขียนถูกแน่ภำษำไทย ปัญหำเด็กพูดตัวสะกดแม่ เกอว (ว)      
ไม่ชัด กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำงด้ำนกำรฟังของเด็กปฐมวัย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนกำรฟัง    
ของเด็ก ในส่วนระดับมัธยมส่วนใหญ่ที่ท ำวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ กำรพัฒนำทักษะกำรสะกดค ำ                
กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนจับใจควำม กำรพัฒนำกำรคัดลำยมือและกำรพัฒนำทักษะกำรเขียน
ภำษำไทยโดยใช้เรื่องสั้น เป็นต้น 

กลุ่มสำระวิชำคณิตศำสตร์ ได้แก่ คิดทุกวันฉันคิดเร็ว (คิดเลขเร็ว) กำรแก้ไขปัญหำโจทย์
ระคน กำรเรียนรู้หัวใจคณิตพิชิตข้อสงสัย เป็นต้น 

กลุ่มสำระวิชำภำษำอังกฤษ  มีกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ กำรศึกษำทักษะกำรอ่ำน
ภำษำอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และกำรอ่ำนค ำศัพท์ภำษำอังกฤษของนักเรียน                  
ชั้นประถมศึกษำ 

กลุ่มสำระวิชำศิลปศึกษำ ได้แก่ กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรวำดภำพระบำยสี เทคนิควิธีกำร
ลงสีที่เป็นธรรมชำติ กำรแก้ไขวิธีกำรเป่ำเมโลเดี้ยนของนักเรียนระดับปฐมวัยเพ่ือกำรร่วมวง กำรจัด
กิจกรรมศิลปะเพ่ือพัฒนำควำมเชื่อม่ันในตนเองของเด็ก เป็นต้น 

กำรท ำวิจัยในชั้นเรียนของระดับประถมศึกษำและระดับปฐมวัย ในเรื่องของพฤติกรรมเด็ก 
ได้แก่ กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก้ำวร้ำว กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรกล้ำแสดงออกของนักเรียน 
กำรสร้ำงวินัยในกำรใช้ทักษะชีวิตระดับประถมศึกษำ ปัญหำกำรนอนหลับยำกของเด็กในช่วงบ่ำย  
ของนักเรียนชั้นอนุบำล ปัญหำเด็กไม่เล่นร่วมกับเพ่ือน พัฒนำพฤติกรรมกำรไม่ร่วมกิจกรรมของเด็ก 
พัฒนำนิสัยรักกำรแปรงฟันโดยใช้นิทำน กำรจัดกิจกรรมศิลปะ เพ่ือพัฒนำควำมเชื่อมั่นในตนเอง            
ของเด็ก กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำงด้ำนกำรพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบำล 3 นักเรียนเล่นแล้ว             
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ไม่เก็บของเล่นเข้ำที่ เดิม กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ เรียน กำรแก้ไขปัญหำพฤติกรรม                      
ไม่กล้ำแสดงออกหน้ำชั้นเรียนอนุบำล 3 กำรใช้สัญญำเงื่อนไข เ พ่ือลดพฤติกรรมกำรขำด                    
ควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนของนักเรียนอนุบำล 3 กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรท ำงำน กำรแก้ไข
ปัญหำพฤติกรรมไม่กล้ำแสดงออกหน้ำชั้นเรียน เป็นต้น 

โดยสรุป ผลกำรศึกษำสภำพปัจจุบันของบทบำทของผู้บริหำรในกำรส่งเสริมกำรวิจัย                
ในชั้นเรียนของโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย 
พบว่ำ ผู้บริหำรมีบทบำทให้กำรท ำวิจัยใจในชั้นเรียนโดยได้ด ำเนินกำรตำมกำรวำงแผนงำน                    
ด้วยกำรประชุมวิชำกำรประจ ำเดือนทุกเดือน ได้มีนโยบำยให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้จัดท ำ
วิจัยในชั้นเรียนอย่ำงน้อยเทอมละ 1 ครั้ง หลังจำกนั้นได้มีกำรด ำเนินกำรตำมที่ประชุมมำ โดยคณะครู
ได้ไปศึกษำหำควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำว เริ่มต้นจำกกำรหำปัญหำในห้องเรียนและน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ
อย่ำงเป็นระบบและถูกต้อง โดยทำงโรงเรียนมีกำรตรวจสอบ ว่ำคณะครูและบุคลำกรได้ด ำเนินกำร
ตำมหรือไม่ เมื่อมีใครท ำวิจัยในชั้นเรียนเป็นที่เรียบร้อยก่อนเพ่ือนๆ จะถูกน ำมำเป็นตัวอย่ำง                    
ในที่ประชุมและได้รับค ำชมเชยจำกเพ่ือนๆ  หำกใครไม่ท ำจะถูกต ำหนิจำกเพ่ือนๆ ด้วยกันเอง                 
ถึงควำมไม่มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนวิชำกำรดังกล่ำว หลังจำกนั้นได้มีกำรประชุมหำรือ เพ่ือมีกำร
ปรับปรุง แก้ไขกระบวนกำรทำงกำรวิจัยและงบประมำณบำงส่วนให้มีควำมสมเหตุสมผล อีกท้ังเป็นไป
ตำมระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือรวบรวมเป็นผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรประเมิน              
เพ่ือเลื่อนวิทยฐำนะให้สูงขึ้นเป็นล ำดับต่อไป 
 
4.2. ศึกษาปัญหาที่ส่งผลต่อบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน                
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 
 4.2.1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis กำรพัฒนำเรื่องบทบำทผู้บริหำรในกำรสนับสนุน
กำรท ำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) อ ำเภอพำน                
จังหวัดเชียงรำย พบว่ำ 
 สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
  โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) ตั้งอยู่ในเขตองค์กำรบริหำร             
ส่วนต ำบลทรำยขำว อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย เปิดเรียนตั้งแต่ระดับอนุบำลถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
มีอำคำรเรียน 2 หลัง อำคำรเอนกประสงค์ 1 หลัง ปัจจุบันใช้อำคำรได้เพียง 1 หลัง อีกหลังถูกภัย       
ทำงธรรมชำติ (แผ่นดินไหว) เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2557 ใช้งำนไม่ได้จึงเรียนอำคำรชั่วครำว             
หลังคำมุงหญ้ำคำ มีแหล่งเรียนรู้ทำงโบรำณวัตถุเป็นเครื่องปั้นจำกเตำเผำพำนอำยุประมำณ 300-400 ปี                   
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และบริกำรของชุมชน โดยเปิดให้ใช้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียน 
  ด้ำนทิศเหนือ ทิศตะวันออกติดกับทุ่งนำของชำวบ้ำนบริเวณใกล้เคียง ทิศตะวันตก                  
ติดกับวัดท่ำฮ่อ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปะปะติมำกรรม ทิศเหนือติดกับถนนในหมู่บ้ำนบ้ำนท่ ำฮ่อ 
มีกำรสัญจรไปมำได้สะดวก ถัดไปจะเป็นโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่องธำร องค์กำร
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บริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ วิทยำเขตเชียงรำย                          
และศูนย์กำรเรียนรู้ 
 สภาพการจัดการศึกษา 
  กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ)                   
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอยู่ในโรงเรียน จนถึงชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น มีนักเรียน
จ ำนวนทั้งสิ้น 260 คน มีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 25 คน มีผู้บริหำรตั้งแต่เปิดโรงเรียน                
มำจ ำนวน 11 คน กำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำของโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว            
(บ้ำนท่ำฮ่อ) เป็นกำรด ำเนินงำนที่มีกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพ ตำมค ำขวัญของโรงเรียนคือ       
“เป็นคนดี มีวิชำ พัฒนำคุณธรรม” อัตลักษณ์ของโรงเรียน “โรงเรียนสีขำว ปลอดสำรเสพติด” 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน “มีสุขภำพพลำนำมัยที่ดี” คติพจน์ครูในโรงเรียน “ส่งเสริมกำรศึกษำ พัฒนำ
เด็กอย่ำงต่อเนื่อง ใส่ใจเรื่องคุณธรรม ชี้น ำอนำคตที่สดใส ให้เด็กก้ำวไปอย่ำงมั่นคง” ภำษิตประจ ำ
โรงเรียน “รู้น้อยแล้วปฏิบัติ ดีกว่ำรู้สำรพัดแล้วนิ่งเฉย” หมำยถึง กำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยควำมเพียรอย่ำงตั้งใจมีคุณประโยชน์มำกกว่ำที่มีควำมรู้มำกมำย แต่กลับได้ได้ถ่ำยทอดควำมรู้
หรือไม่ลงมือปฏิบัติ ย่อมไม่เกิดผลประโยชน์อันใด สีประจ ำโรงเรียน คือ ฟ้ำขำว  สีฟ้ำ หมำยถึง               
มีน้ ำใจโอบอ้อมอำรี สดใสร่ำเริง และเป็นมิตรกับผู้อ่ืน  สีขำว หมำยถึงควำมบริสุทธิ์ ผุดผ่อง เหมือนผ้ำ
ขำวดอกไม้ประจ ำโรงเรียน คือ ดอกจำมจุรีต้นไม้ประจ ำโรงเรียน คือต้นสนสำมใบ ชื่อวิทยำศำสตร์  
PinuskesiyaRoyle ex Gordon ปรัชญำ “ปญฺญำโลกสฺสมิง ปชฺโชโต” ปัญญำเป็นแสงสว่ำงในโลก 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
  เป็นเลิศทำงวิชำกำร บริหำรแบบองค์รวม มีส่วนร่วมของชุมชน เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม 
 พันธกิจของโรงเรียน 
  1. ครูมีคุณภำพ 
  2. สถำนศึกษำมีควำมพร้อมด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนและแหล่งเรียนรู้ 
  3. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและโรง เรี ยนมีกำร พัฒนำกำรบริหำรจั ดกำร                       
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
  4. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมำะสม 
  5.  สถำนศึกษำมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  6.  ผู้เรียนมีคุณภำพ 
  7.  ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในควำมเป็นท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 
  1. เด็กปฐมวัยได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรและเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
อำรมณ์สังคม  สติปัญญำ ให้มีควำมที่จะเข้ำรับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  2. เด็กที่มีอำยุในเกณฑ์กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคนในเขตควำมรับผิดชอบได้รับ                 
กำรบริกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนครบตำมหลักสูตรอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน 
  3. พัฒนำกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำนให้มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ                   
บรรลุเป้ำหมำย วัตถุประสงค์เป็นไปตำมมำตรฐำนที่รัฐก ำหนด และตรงตำมควำมต้องกำร                      
ของประชำชน ในท้องถิ่นโดยมุ่งพัฒนำให้เกิดควำมสมดุลทั้งทำงด้ำนปัญญำ จิตใจ ร่ ำงกำยสังคม 
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ระดับควำมคิด ค่ำนิยมและพฤติกรรม ซึ่งเน้นวิธีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่มีควำมหลำกหลำย              
และให้ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  4. ส่งเสริมให้เด็กเยำวชนและประชำชนในท้องถิ่นได้ออกก ำลังกำยและฝึกฝนกีฬำ              
ร่วมกิจกรรมนันทนำกำรและกิจกรรมพัฒนำเยำวชน เพ่ือพัฒนำให้เป็นคนที่มีคุณภำพ ทั้งด้ำนร่ำงกำย 
สติปัญญำ จิตใจและสังคม โดยมีควำมตระหนักในคุณค่ำของกำรกีฬำ นันทนำกำรและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเยำวชน ไปในแนวทำงท่ีถูกต้องใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 
  5. เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนในกำรสร้ำงและพัฒนำอำชีพเพ่ือคุณภำพ
ชีวิตโดยเฉพำะในกลุ่มผู้ขำดโอกำส ผู้ด้อยโอกำสผู้พิกำรทุพพลภำพ ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุน                   
กำรประกอบอำชีพให้มีงำนท ำไม่เป็นภำระแก่สังคม 
  6. เพ่ือบ ำรุงกำรศำสนำและอนุรักษ์บ ำรุงรักษำ ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี                 
และภูมิปัญญำท้องถิ่นมีควำมภำคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ควำมเป็นไทย 
 กลยุทธ์การจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา 
  1. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (S.BM.) 
  2. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพและเพ่ิมวิทยฐำนะ 
  3. ส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  4. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ มีคุณภำพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  5. พัฒนำร่ำงกำยและส่งเสริมสุขภำพ โดยเล่นกีฬำตำมควำมถนัด 
  กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
  กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรในองค์คณะบุคคล 
  กลยุทธ์ข้อที่ 2 พัฒนำบุคลำกำรให้มีมำตรฐำนตำมเกณฑ์วิชำชีพ 
  กลยุทธ์ข้อที่ 3  พัฒนำแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ข้อที่ 4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค ์
  กลยุทธ์ข้อที่ 5 พัฒนำด้ำนร่ำงกำยโดยกำรออกก ำลังกำย 
  กลยุทธ์ข้อที่ 6 ส่งเสริมสุขภำพนักเรียน 
 1. ด้ำนครูและบุคลำกรสถำนศึกษำต่อกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย 
  ปัจจัยด้ำนครูและบุคลำกรสถำนศึกษำ มีจ ำนวน 18 คน ระดับปริญญำเอก 1 คนระดับ
ปริญญำโท 5 คน ระดับปริญญำตรี 12 คน สอนตรงตำมวิชำเอก/โทและควำมถนัด  
  จุดแข็ง  
   - ครูมีวุฒิทำงกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป และมีใบประกอบวิชำชีพ  
   - ครูสอนตรงตำมวิชำเอกและควำมถนัด  
   - ครูได้รับกำรพัฒนำในวิชำที่สอนตำมคุรุสภำก ำหนด  
   - สถำนศึกษำมีจ ำนวนบุคลำกรตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  
   - ครูมีเป้ำหมำย และมุ่งมั่นในกำรจัดกำรศึกษำ  
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   - มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น  
  จุดอ่อน  
   - สถำนภำพของครูเป็นเพียงลูกจ้ำงของวัดไม่มั่นคงแน่นอน  
   - ครูมีอำยุน้อยท ำให้มีประสบกำรณ์กำรสอนน้อยตำมไปด้วยท ำให้ครูที่ปฏิบัติหน้ำที่
ส่วนใหญ่ขำดควำมสนใจ ควำมใส่ใจในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนเท่ำท่ีควร 
   - ครูขำดกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพหรือจำกหน่วยงำนต้นสังกัด  
   - ขำดกำรติดตำมและนิเทศกำรสอน  
   - ครูขำดควำมกระตือรือร้นในกำรจัดระบบกำรเรียนกำรสอน  
 2. ด้ำน วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพยำกร ประกอบด้วย อำคำรเรียน 4 ชั้น จ ำนวน 1 หลัง ใช้กำร
ไม่ได้ อำคำรเรียน 1 ชั้น มี 5 ห้องเรียน อำคำรเรียนชั่วครำว 1 หลัง สร้ำงหลังจำกเกิดแผ่นดินไหว
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ  ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องโสตฯ ห้องศิลปะ 
ห้องสหกรณ ์ห้องอ ำนวยกำรอำคำรเอนกประสงค์ 
  จุดแข็ง  
   1.ห้องเรียนทั้งหมดสำมำรถใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและสำมำรถ                        
ใช้เป็นแหล่งกำร เรียนรู้ได้หลำยรูปแบบ  
  จุดอ่อน  
   1. บรรยำกำศในห้องเรียนไม่เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน  
   2. ห้องวิทยำศำสตร์ ยังขำดวัสดุอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ และกำรใช้ในกำรปฏิบัติ                  
กำรทดลอง  
   3. สื่อและอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอนมีน้อยไม่เพียงพอและล้ ำสมัย สถิติกำร
น ำสื่อ ไปใช้มีน้อย   
   4. กำรใช้ห้องเรียน ห้องประกอบกำรเรียนไม่เต็มเวลำและเต็มตำมศักยภำพ  
   5. อำคำรชั่วครำวร้อน และมียุงชุมเวลำฝนตก 
 3. ด้ำนงบประมำณ ได้รับเงินอุดหนุนกำรศึกษำเป็นรำยหัวจำกส ำนักประสำน                
กำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
  จุดแข็ง  
   1. เป็นเงินอุดหนุนมีควำมคล่องตัวในกำรใช้จ่ำยตำมนโยบำยเป้ำประสงค์กิจกรรม
โครงกำรของโรงเรียน  
   2. กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำไม่มีขีดจ ำกัดขึ้นอยู่กับศักยภำพ
ของ ผู้จัดกำร ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรครูบุคลำกร  
  จุดอ่อน  
   1. เงินอุดหนุนรำยหัวต่อปีกำรศึกษำไม่เพียงพอกับรำยจ่ำยด้ำนงบบุคลำกร 
งบด ำเนินกำร และงบลงทุนเพื่อกำรศึกษำ  
   2.  เงินบริจำคเ พ่ือกำรศึกษำในสภำพปัจจุบันได้ รับเป็นจ ำนวนน้อยมำก                     
และไม่แน่นอน 
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 4. กำรจัดกำรของโรงเรียน ใช้ระบบกำรบริหำรแบบโรงเรียนเป็นฐำน (SBM) แบ่งงำน                
และ บุคลำกรเป็น 4 กลุ่มงำนบริหำร โดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องของปัจจัยส ำคัญ 4 ด้ำน คือ              
ภำระงำน บุคลำกร งบประมำณและด้ำนตัวนักเรียน  
  จุดแข็ง  
   1. มีเอกภำพและอิสระในกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร  
   2. มีกำรแบ่งงำน แบ่งหน้ำที่ให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือกันเต็มตำม ศักยภำพ  
   3. ควำมเสียสละของผู้บริหำร ครูและบุคลำกร ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
  จุดอ่อน  
   1. กำรบริหำรงำนมีข้อจ ำกัดในด้ำน บุคลำกร ครู งบประมำณ และด้ำนตัวนักเรียน  
   2. หน่วยงำนต้นสังกัดให้กำรสนับสนุนไม่เต็มตำมศักยภำพ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
 5. ควำมร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น  
  โรงเรียนอยู่ในสภำพของชุมชนชนบทมีวัดตั้งอยู่ใกล้สถำนศึกษำ หน่วยงำนรำชกำร 
ผู้ปกครองนักเรียนมีภูมิล ำเนำอยู่ในพ้ืนทีอ่ยู่ในชุมชนท้องถิ่นและส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน 
  จุดแข็ง  
   1. ได้รับควำมร่วมมือจำกชุมชนท้องถิ่น เป็นอย่ำงดี มีกิจกรรมที่ชุมชนอยู่ ใน                      
เขตชุมชนและสถำนศึกษำ หน่วยงำนรำชกำร มีผู้คนเข้ำออกอย่ำงต่อเนื่อง เช้ำ -เย็นรถติด                     
เพรำะ ผู้ปกครองโรงเรียนพุทธิโสภณ มำรับ-ส่งนักเรียน  
   2. โอกำสในกำรติดต่อกับชุมชนท้องถิ่นมีมำกและหลำยหน่วยงำน  
  จุดออ่น  
   1. ควำมร่วมมือของชุมชนเมืองมีน้อยไม่ต่อเนื่องและที่ส ำคัญไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับ โรงเรียน  
   2. ผู้ปกครองนักเรียนมีฐำนะยำกจน เป็นชำวเขำประสำนงำนล ำบำก 
   3. กำรประสำนงำนโรงเรียนกับชุมชนท้องถิ่นมีข้อจ ำกัดไม่เต็มตำมศักยภำพ  
  โอกาส  
   1. ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งด้ำนเงินอุดหนุนวิชำกำรและอ่ืนๆ  
   2. มีแผน/นโยบำยของหน่วยเหนือและข้อก ำหนด กฎหมำย มำตรฐำน เป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติ   
   3. อยู่ในเขตชุมชนเมือง มีโอกำสติดต่อประสำนงำนกับชุมชนท้องถิ่นหลำกหลำย
หน่วยงำน  
   4. กำรสนับสนุนของหน่วยงำนต้นสังกัดไม่คอบคลุม ทุกด้ำนไม่เพียงพอและต่อเนื่อง 
โดยเฉพำะเรื่องงบประมำณ  
   5. แผน/นโยบำย มำตรฐำน ข้อก ำหนด กฎหมำยที่เป็นแนวทำงปฏิบัตินั้น หลักสูตร 
สถำนศึกษำ ไม่ชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง และที่ส ำคัญมีแต่ข้อปฏิบัติแต่ไม่มีกำรสนับสนุนทรัพยำกร                 
อ ำนวยควำม สะดวกในกำรปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
   6. ผู้บริหำร ครู บุคลำกร มีคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถอยู่ในวัยท ำงำน มีถิ่นที่อยู่
อำศัยใกล้ สถำนศึกษำและมีควำมเสียสละ  
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   7. กำรบริหำรจัดกำรงำนในองค์กรและงบประมำณเป็นประเภทเงินอุดหนุน                     
มีควำมเป็นอิสระ และคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้ระบบ SBM /PDCA ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
  ปัญหาอุปสรรค  
   1. ครู  บุ คลำกร  วั สดุ อุปกรณ์  ทรัพยำกรและงบประมำณมี ไม่ เ พีย งพอ                           
และมีสถำนภำพไม่ม่ันคง  
   2. กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึ กษำ มีข้ อจ ำกัดทั้ งทรั พยำกร งบประมำณ                               
และด้ำนนักเรียน  
   3. หน่วยงำนต้นสังกัดมีศักยภำพในกำรให้กำรสนับสนุนทั้งด้ำนวิชำกำร งบประมำณ
และด้ำนอ่ืนๆ ไม่เต็มตำมศักยภำพ  
 สรุปได้ว่ำ กำรท ำ SWOT เป็นกระบวนกำรที่สถำนศึกษำ สำมำรถตรวจสอบคุณภำพ              
ได้ตำมบริบทของสถำนศึกษำ ซึ่ งในกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำม กฎกระทรวงฯ                       
เป็นกำรติดตำมตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัด กำรศึกษำ 
ประกอบด้วย กำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/ กิจกรรม               
ที่ก ำหนดไว้ได้ตำมแผนหรือไม่ มีกำรปรับแผนหรือไม่ เพรำะเหตุใด มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน           
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ กำรติดตำมตรวจสอบมีกำร ให้ข้อสังเกตให้ข้อเสนอแนะ                
เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป  
 สรุปว่ำ สภำพปัญหำ บทบำทที่ส่งผลต่อบทบำทผู้บริหำรในกำรส่งเสริมกำรวิจัยในชั้นเรียน
ของโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย                       
กำรส่งเสริมกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหำรสถำนตำมควำมเห็นของครูผู้สอน ระดับกำรส่งเสริม
กำรส่งเสริมให้เกิดควำมส ำเร็จของกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนแสดงให้เห็นว่ำ  ผู้บริหำรมีนโยบำย                    
เพ่ือสนับสนุนกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน โดยจัดให้มีกำรประชุมชี้แจงให้คณะครูทรำบถึงนโยบำย 
วัตถุประสงค์และควำมส ำคัญของกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน  จัดหำอุปกรณ์ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
สภำพแวดล้อม  มีกำรรวบรวมสำรสนเทศกำรวิจัยด้ ำนกำรพัฒนำ  สนับสนุนจัดหำต ำรำ                      
เอกสำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้ครู แสวงหำควำมรู้เพ่ิมเติม โดยกำรเข้ำรับกำรอบรม สัมมนำ 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร  คอยติดตำมก ำกับดูแลให้ควำมช่วยเหลือ  ให้ เป็นไปตำมเป้ำหมำย                     
ของแผนปฏิบัติกำร  กำรท ำวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน                   
ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชำกำรได้ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จด้ำนกำรส่งเสริม  ให้เกิดควำมส ำเร็จ              
ของกำรวิจัยในชั้นเรียนโดยกำรมีนโยบำยหรือข้อก ำหนดเพ่ือสนับสนุนกำรท ำวิจัยที่ชัดเจน กำรมีคณะ
บุคคลหรือองค์กรรับผิดชอบกำรประสำนกำรวิจัยโดยน ำนโยบำยและแผนมำวิเครำะห์ก ำหนดหัวข้อ
และแนวด ำเนินงำนวิจัยเผยแพร่สู่ผู้สนใจ มีกำรสนับสนุนให้มีกำรจัดสรรงบประมำณและแหล่งทุน    
เ พ่ือกำรวิจัย  อีกทั้ งยังมี อุปกรณ์หรือสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ  เ พ่ือส่งเสริมกำรท ำวิจัย                        
ช่วยให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนในกำรจัดหำเอกสำร ต ำรำและงำนวิจัย กำรมีผู้รวบรวมข้อมูล
สำรสนเทศกำรวิจัยโดยมีระบบกำรติดตำมดูแลกำรท ำวิจัยของบุคคลและหน่วยงำนให้เป็นไป                  
ตำมเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรวิจัย  
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4.3 ผลการวิเคราะห์แนวทางบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย  
 โดยวิเครำะห์ข้อมูลกำรสนทนำ เรื่อง บทบำทของผู้บริหำรในกำรส่งเสริมกำรวิจัยในชั้น
เรียน ของโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย 
จ ำนวน 9 คน 
 
ตารางท่ี 4-4 แสดงจ ำนวนผู้ให้ข้อมูลและต ำแหน่ง ในกำรท ำ SWOT Analysis  
 เพ่ือน ำผลที่ได้ทั้งข้อข้อมูลเชิงบวกและปัญหำที่ได้จำกกำรทำงกำรกำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้
ในกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว  (บ้ำนท่ำฮ่อ) อ ำเภอพำน                
จังหวัดเชียงรำย ในรูปแบบสนทนำกลุ่ม (Focus group discussion) วันศุกร์ที่ 26 กันยำยน 2557
ดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับที่ ผู้ให้ข้อมูล ต าแหน่ง วัน/เดือน/ปี 

1 นำยบุญยืน ทูปแป้น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

วันพุธที่ 2 กรกฎำคม 2557 
เวลำ 10.30– 12.00 

2 นำงบัวเรียว กองเมือง ครู คศ.3 วันพฤหัสบดีที่10กรกฎำคม 
2557 เวลำ 10.00 –11.30 

3 นำงสำวจีรนุช จินำ ครู คศ.2 วันศุกร์ ที่18 กรกฎำคม 2557 
เวลำ 09.00 –10.30 

4 นำยธนำรักษ์ รอนยุทธ ครู คศ.1 วันจันทร์ ที่2กรกฎำคม 2557 
เวลำ 09.00 –10.40 

5 นำยธีระวัฒน์ นำมสุข ครู คศ.1 วันจันทร์ ที่21กรกฎำคม 2557 
เวลำ 13.00 –14.00 

6 นำยปัญญำ กำยะชำติ ครู คศ.1 วันอังคำร ที่22กรกฎำคม 2557 
เวลำ 09.30 –10.50 

7 นำยชัยวัฒน์ วงศ์ไชย ครู คศ.1 วันพุธ ที่23กรกฎำคม 2557 
เวลำ 13.00 –14.00 

8 นำงสำวขวัญชนก ทองจิตร์ ครู คศ.1 วันพฤหัสบดี ที่24กรกฎำคม 
2557 เวลำ 10.00 –11.30 

9 นำงทองรัก มะหิธิ ครู คศ.1 วันศุกร์ ที่25กรกฎำคม 2557 
เวลำ 10.30 –11.00 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของในเ พ่ือหำแนวทำงกำร พัฒนำเรื่ อง บทบำทผู้ บริห ำร                           

ในกำรสนับสนุนกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) 
อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 9  คน แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้รวมสนทนำกลุ่ม                    
ตำมตำรำงท่ี 4-5 

ตารางท่ี 4-5 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้รวมสนทนำกลุ่ม 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 
หญิง 

6 
3 

66.67 
33.33 

รวม 9 100 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

25-30 
31-35 
36-40 

41 ปีขึ้นไป 

- 
5 
2 
2 

- 
55.56 
22.22 
22.22 

รวม 9 100 
บทบาทหน้าที่ จ านวน ร้อยละ 

ผู้บริหำร 
หัวหน้ำกลุ่มสำระ 

2 
7 

22.22 
77.78 

รวม 9 100 
 

จากตารางที ่4-5 สรุปได้ว่ำ  
 1. ผู้ร่วมสนทนำกลุ่มเป็นเพศชำย จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 เพศหญิง จ ำนวน 

3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 2. ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม อำยุ31-35 มีจ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 อำยุ 36-40         

มีจ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 อำยุ 41 ปีขึ้นไปมีจ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 
 3. ผู้ร่วมสนทนำกลุ่มเป็นผู้บริหำรมีจ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 เป็นหัวหน้ำ

กลุ่มผู้บริหำร จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 
ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group discussion) เรื่องแนวทำงกำรพัฒนำในกำร

ส่งเสริมกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ)                   
อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย  

จำกสภำพปัญหำ ปัจจัยและกำรส่งเสริมกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนได้แนวทำงกำรพัฒนำ
งำนวิจัยให้มีทิศทำงที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภำพปัญหำ และข้อก ำหนดดังกล่ำว โดยได้ก ำหนด
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นโยบำยในกำรวิจัยและส่งเสริมกำรวิจัยเป็นกรอบแนวคิดและทิศทำงกำรด ำเนินงำนวิจัย                  
สรุปไว้ดังนี้ 

 1. ให้หน่วยงำนส่วนงำนวิชำกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต้นสังกัดด ำเนินงำนวิจัย และ
พัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำที่น ำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน             
และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  

 2. ส่งเสริมกำรสร้ำงให้ครูท ำงำนวิจัยใหม่ๆและพัฒนำเครือข่ำยวิจัย โดยมีศึกษำนิเทศก์          
เป็นเลี้ยงนักวิจัยแบบมีส่วนร่วมจำกหน่วยงำน องค์กรต่ำงๆ และสำมำรถน ำผลวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม  

 3. ส่งเสริมให้โรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรศึกษำวิจัยร่วมกันเพ่ือ
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ตำมแนวกำรปฏิรูปกำรศึกษำ               
ให้ส ำเร็จ   

 4. สนับสนุนครูร่วมกำรศึกษำสภำพกำรณ์ทำงสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม                  
ที่เปลี่ยนแปลงไปและรูปแบบ วิธีกำรจัดกำรศึกษำ ที่รองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน
และอนำคต   

 5. ส่ ง เสริมให้ ครูและผู้บริหำรศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึ กษำ                                
ที่มีประสิทธิภำพ  

แนวทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนองค์กำรบริหำร                  
ส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย 

 1. ก ำหนดให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบงำนวิจัยตำมควำมเหมำะสมของแต่ละหน่วยงำน  
เช่น ศูนย์ กลุ่ม ฝ่ำย เป็นต้น  

 2. ก ำหนดให้มีงำนวิจัยในโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนทุกระดับ  โดยจัดให้มีสำยงำน               
กำรบังคับบัญชำในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรวิจัยอย่ำงชัดเจน 

 3. ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ ภำรกิจ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยร่วมทั้งจัดหำบุคลำกร              
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะหรือประสบกำรณ์รับผิดชอบงำนงำนวิจัย  

 4. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลำกรให้ท ำวิจัยและพัฒนำงำนโดยใช้ผลกำรวิจัยมำกข้ึน  
 5. มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนวิจัยและสำยบังคับบัญชำองค์กร ประกอบด้วยบุคลำกร

ฝ่ำยงำนเลขำนุกำร ฝ่ำยวิจัย ฝ่ำยประสำนงำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยข้อมูลและสำรสนเทศกำรวิจัย
และฝ่ำยเผยแพร่ 

 6. จัดหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยรับผิดชอบงำนวิจัยในระดับเขต
พ้ืนที่และโรงเรียน 

 7. ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และแผนกำรด ำเนินงำนวิจัย  มีกำรบริหำรจัดกำร                   
โดยคณะกรรมกำรบริหำรงำนวิจัย มีกำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และแผนกำรด ำเนินงำนวิจัย                
โดยคณะกรรมกำรบริหำรงำนวิจัยแจ้งนโยบำย กลยุทธ์ และแผนกำรด ำเนินงำนวิจัยให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทรำบอย่ำงทั่วถึงโดยกำรประชุมกับส ำนักต่ำง ๆ  เรื่องแผนงำนวิจัยในแต่ละปี เพ่ือก ำหนดทิศทำง  

แนวทำงด้ำนกำรกำรส่งเสริมกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย กำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำงำนวิจัยของโรงเรียน   
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ได้ร่วมกันสร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัย สร้ำงควำมตระหนักกำรวิจัย และให้ควำมส ำคัญกับกำรนิเทศ            
และกำรบริหำรจัดกำรระบบประกันคุณภำพภำยใน โดยมีแนวปฏิบัติสู่ควำมเป็นเลิศ ดังนี้ 

 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ นิ เทศ ติดตำม  ช่วยเหลือโรงเรียนเครือข่ำย                       
กำรมีส่วนร่วมวิจัยและพัฒนำนิเทศอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 2. บุคลำกรในโรงเรียนเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมวิจัยและพัฒนำกำรนิเทศทุกคนยึดหลัก
ควำมร่วมมือ ด้วยกระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม 

 3. โรงเรียนมีกำรรำยงำนกำรวิจัยกำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำรวิจัยโรงเรียนละ 1 เรื่อง                 
มีกำรรำยงำนกำรวิจัยกำรส่ง เสริมกำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรนิ เทศที่ เ อ้ือ                             
ต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำคนละ 1 เล่ม ต่อโรงเรียน 

 4. จัดสรรทุนอุดหนุนกำรวิจัยให้แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมพัฒนำครู
ด้ำนกำรท ำวิจัยให้มีควำมรู้ด้ำนกำรท ำวิจัย 

 5. ผู้บริหำรกำรศึกษำทุกระดับให้ควำมส ำคัญกับกิจกรรมท ำวิจัย ส่งเสริม สนับสนุน 
สร้ำงแรงจูงใจในกำรทุน 

 6. กำรท ำวิจัยร่วมทั้งกระตุ้นให้ครูมีควำมต้องกำรพัฒนำตนเองด้วยกำรท ำวิจัย                             
และสร้ำงต้นแบบกำรท ำวิจัย  

สรุปได้ว่ำ แนวทำงกำรส่งเสริมกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนองค์กำรบริหำร                  
ส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำยในกำรส่งเสริมกำรวิจัยในชั้นเรียน           
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำในสถำนศึกษำพบว่ำผู้บริหำรสถำนศึกษำมีบทบำทส่งเสริมในระดับมำก           
ทุกด้ำนคือ ด้ำนกำรมีควำมรับผิดชอบต่อครูผู้ท ำวิจัยในชั้นเรียน ด้ำนกำรให้กำรยอมรับนับถือครู
ผู้ท ำวิจัยในชั้นเรียน ด้ำนกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งกำรงำนของครูผู้ท ำวิจัยในชั้นเรียน 
ด้ำนกำรส่งเสริมให้เกิดควำมส ำเร็จของกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนส่วนกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำวิจัย         
ในชั้นเรียน กำรส่งเสริมให้เกิดควำมส ำเร็จของกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนผู้บริหำรมีบทบำทมำกที่สุด             
ในกำรส่งเสริมควำมรู้กำรวิจัยแก่ครูโดยกำรจัดให้มี  กำรอบรม สัมมนำ ประชุมปฏิบัติกำร                    
กำรจัดสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริม กำรท ำวิจัยในชั้นเรียน เช่น จัดให้มีห้อง หรือ มุมใด มุมหนึ่ง                
ส ำหรับศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัย  



บทท่ี 5  
บทสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทผู้บริหารบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้น
เรียน ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย”                      
มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                       
2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยและเงื่อนไข เพ่ือศึกษาปัญหาที่ส่งผลต่อบทบาทผู้บริหารในการ
ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน      
จังหวัดเชียงราย 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยเป็นงานวิจัย                 
เชิงคุณภาพเป็นการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจ ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการ ศึกษาเอกสาร 
การสังเกต การสัมภาษณ์ ท าการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือหา จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคปัญหา 
โอกาส เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว (บ้ านท่ า ฮ่อ ) อ าเภอพาน  จั งหวัด เชี ย งราย สามารถสรุป  อภิ ป รายผล                           
รวมทั้งข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัย                  
ในชั้นเรียน ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย พบว่า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)  อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางได้จัดโครงการตามหลักสูตรการศึกษา ประกอบด้วยโครงการ                
ที่ เกี่ยวกับวันส าคัญของชาติและของสากล  โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนผู้ เรียนได้ใช้
ความสามารถในการจัดกิจกรรม แสดงออกในบ้างกิจกรรม กระบวนการท างานยังขาดระบบ ขาดการ
ส่งเสริมสนับสนุน อ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมีขาดคุณภาพ ขาดความรู้ทักษะ               
กระบวนการ ครูและบุคลากรมีสมรรถนะในการจัดการศึกษา มีความมั่นคงในวิชาชีพ ตามอาชีพ 
ระบบการบริหารโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานแต่ยังไม่ได้คุณภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งศูนย์กลาง                    
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักในการจัดการบริหารตลอดมีหลักสูตรที่ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้  
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา แต่ไม่ได้ด าเนินการท าวิจัยในชั้นเรียน ของคณะครู                 
และบุคลากรทางศึกษา 
 5.1.2 ผลศึกษาปัญหาที่ส่งผลต่อบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ของ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
พบว่า สภาพปัจจุบันของบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่ผ่านมา ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาได้ส่งเสริมในการท าวิจัยในชั้นเรียนในภาคเรียนละ 1 เรื่องและน ามารวบรวมใส่ลงไป            
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ใน SAR ประจ าภาคเรียนของตนเอง บทบาทของผู้บริหารปัจจุบันมีการส่ งเสริมน้อย เนื่องจากว่า               
ที่ผ่านมาในการท าวิจัย พูดบอกในที่ประชุม ไม่ก าหนดกรอบ เกณฑ์ที่แน่นอน  ปัญหาที่ส่งผลต่อการ
ท าวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน                            
จังหวัดเชียงราย มีสาเหตุปัจจัยและเงื่อนไข  ได้แก่  เวลาในการท าวิจัย  เราสอนไม่มี เวลา                               
ในการท า ขาดความต่อเนื่อง ไม่ค่อยให้ความส าคัญรูปแบบในการท าวิจัย ภาระงานหน้าที่อ่ืน ไม่มี
ความรู้ในเรื่องที่จะท าควรเป็นเรื่องใดบ้าง  ไม่มีการเก็บข้อมูลเพ่ือไปท า ไม่ได้มีการเยี่ยมบ้าน ไม่ได้
บันทึกแผนการสอนหลังสอนเลย  
 5.1.3 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้น เรียน                   
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า
แนวทางการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว                     
(บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส่งเสริมใน คือ ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครู
ผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน  ด้านการให้การยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน  ด้านการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน  ด้านการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จ               
ของการท าวิจัยในชั้น เรียนส่วนการให้ความส าคัญกับการท าวิจั ยในชั้นเรียน  การส่งเสริม                          
ให้เกิดความส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียนผู้บริหารมีบทบาทมากท่ีสุดในการส่งเสริมความรู้การวิจัย
แก่ครูโดยการจัดให้มี การอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม                      
การท าวิจัยในชั้นเรียน เช่น จัดให้มีห้อง หรือ มุมใด มุมหนึ่ง ส าหรับศึกษาค้นคว้างานวิจัย  
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย  
 5.2.1 สภาพปัจจุบันของบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน                
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 การบริหารจัดการทรัพยากรแหล่ งเรียนรู้ทั้ งภ ายในและภายนอกสถานศึกษา                         
ต้องมีการบริหารจัดการได้ครอบคลุม ครบถ้วนครูผู้ออกแบบการเรียนการสอนควรออกแบบกิจกรรม
การเรียนให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด เนื้อหาที่เหมาะสม               
กับการเรียนแบบต่างๆ เนื้อหาที่มีระดับความยากไม่มากนักและเนื้อห าที่เหมาะสมกับการเรียน                 
ในห้องเรียนเนื้อหาที่มีความซับซ้อน ต้องการค าอธิบายในการเรียนจากผู้สอนและการฝึกปฏิบัติการ              
มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า สนใจเนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอดอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการ
เรียนยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของนักเรียนและควรสอดแทรกคุณธรรมในจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยอาศัยการท าวิจัยในชั้นเรียนไปพร้อมๆกันทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนหรือรองผู้บริหาร
ของโรงเรียน จะมีบทบาทส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ก าหนดนโยบาย วางแผน                
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดหา จัดสร้างหรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมทั้งการส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ประสบการณ์ในการจัด การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน โครงงานหรือนวัตกรรม                      
ที่เกิดจากการศึกษาหรือใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ตลอดถึงการนิเทศ ก ากับ ติดตาม   
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ดูแลและประเมินผลระบบการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้แหล่ง เรียนรู้ทั้งภายในและนอก
โรงเรียนโดยอาศัยการท าวิจัยในชั้นเรียนไปพร้อมๆกันส่วนสื่อและอุปกรณ์ที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้                      
มีเอกสารและมุมปฏิบัติกิจกรรมหรือเกมเสริมการเรียนรู้ บริเวณโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย                
มีมุมหรือแหล่งที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลายชุมชน สถานที่ประกอบการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่จะสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้หรือใช้ความรู้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ทางสถานศึกษาควร
เพ่ิมเติมสื่อที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียนโดยอาศัยการท าวิจัยในชั้นเรียนการจัดการเรียนรู้
เน้นความส าคัญที่ผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุดในกระบวนการเรียนรู้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้                   
ด้วยการฝึกทักษะการใช้กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การสังเกต การรวบรวมข้อมูลและการปฏิบัติ
จริง ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ได้คิด แสดงออกอย่างอิสระ บรรยากาศ                
การเรียนรู้ที่ เป็นกัลยาณมิตร ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งระบบส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนให้มาเป็นผู้ รับฟัง ผู้ เสนอแนะผู้ร่วมเรียนรู้                    
เป็นที่ปรึกษา ผู้สร้างโอกาส โดยอาศัยการท าวิจัยในชั้นเรียนไปพร้อมๆ กัน 
 สอดคล้องกับ บัญชา อึ๋งสกุล (2537, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่มีต่อการส่งเสริมการวิจัยในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญ เขตการศึกษา 12 ผลการวิจัย 
พบว่า ผู้ บ ริห ารโรงเรียนมีบทบาทต่ อการส่ ง เสริม งานวิจั ย ใน โรงเรียน โดยรวมทุ กด้ าน                   
อยู่ ในระดับปานกลาง ผู้บริหารโรงเรียนที่มีวุฒิ ต่างกัน ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน                       
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างมีบทบาทต่อการส่งเสริมงานวิจัยในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 เช่นเดียวกับ ศิริพร สลีวงศ์ (2548, บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
บางประการกับความสามารถ เจตคติและพฤติกรรม ในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครพบว่า ครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีพฤติกรรมการท าวิจัยในชั้นเรียนดีกว่าครู
ที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ส่วนวัลภา ภูริปัญญา (2546, บทคัดย่อ) ได้วิจัย เรื่อง การท าวิจัยในชั้นเรียนของครู และ
กระบวนการบริหารของผู้บริหาร เพ่ือส่ งเสริมการท าวิจัย ในชั้น เรียน โรงเรียนวัดจันทร์                    
ประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า สาเหตุที่ครูท าวิจัยในเรียนเพราะต้องการศึกษาข้อมูล
ของนักเรียนว่ามีพฤติกรรม มีความต้องการและมีปัญหาอย่างไร เพ่ือหาวิธีการแก้ไขให้กับนักเรียน 
สาเหตุที่ครูไม่ท าวิจัยในชั้นเรียน เพราะไม่เข้าใจวิธีการท าวิจัยในชั้นเรียน ส่วนปัญหาการท าวิจัย                   
ในชั้นเรียนของครู คือ ยังขาดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย ครูมีความต้องการความช่วยเหลือ                 
ในด้านความรู้ในการท าวิจัยในชั้นเรียน สภาพปัจจุบันของงานวิจัย ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยแบบทดลอง
เชิงพัฒนาและท าวิจัยคนเดียว วิชาที่ท าวิจัยในชั้นเรียนมากท่ีสุด คือ ภาษาไทย การท าวิจัยในชั้นเรียน
มากที่สุดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เครื่องมือในการวิจัยที่ใช้มาก คือ กิจกรรมการเรียน ผู้บริหาร
มีบทบาทในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนในด้านนโยบายและแผนปฏิบัติงานการนิเทศติดตาม 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ การจัดให้ครูเข้ารับการอบรม 
กระบวนการบริหารของผู้บริหาร เพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน คือ อ านาจและแรงจูงใจ                   
ภาวะผู้น า การตัดสินใจ การสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
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 และต้ อ งจิ ต ร  โสม ภี ร์  (2546, บ ท คั ด ย่ อ ) ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง  บ ท บ าท ของผู้ บ ริ ห าร                  
ในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 ผลการวิจัย พบว่า
ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน คือ 
  1. บทบาทในการส่งเสริมให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนด าเนินการส่งเสริม
มากที่สุด คือ ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมการท าวิจัยในชั้นเรียน  
  2. บทบาทในการส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนด าเนินการส่งเสริมสูงสุด คือ การสร้าง
ความตระหนักให้ครูเห็นคุณค่าการวิจัยในชั้นเรียนด้วยการให้ความรู้แก่ครู สนับสนุนให้ครู                          
ใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอน  
  3. บทบาทในการส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสูงสุด 
คือ การสนับสนุนให้ครูมีการวางแผนแก้ปัญหาร่วมกันด้วยการให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน  
  4. บทบาทในการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานของครูผู้ท าการวิจัย  
ในชั้นเรียนมากที่สุด ก็คือ การให้ผลตอบแทนแก่ครูที่มีผลงานทางการวิจัยดีเด่น ด้วยการยกย่อง
ชมเชยต่อสาธารณชน  
  5. บทบาทในการส่งเสริมยกย่องให้ครูที่มีผลงานวิจัยดีเด่นมากท่ีสุด ก็คือ การที่ผู้บริหาร
ให้การยอมรับผลงาน  
 วิจัยในชั้นเรียน ทั้ง 4 ด้าน พบว่า  
  1. ปัญหาด้านบุคลากร คือ ครูยังขาดความรู้ในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน  
  2. ปัญหาด้านงบประมาณ คือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ  
  3. ปัญหาด้านการบริหารและการจัดการวางแผนการด าเนินงานของโรงเรียน คือ                  
ครูไม่ได้ท าวิจัย มีภาระในงานมาก  
  4. ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์  คือ ครูไม่ ใช้สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมใหม่มาใช้                   
ในการเรียนการสอน โดยยังใช้วิธีการสอนแบบเดิม 
 5.2.1 ปัญหาที่ ส่ งผลต่อบทบาทผู้บริหารในการส่ งเสริมการวิจัยในชั้ น เรียน                      
ของ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
พบว่า สภาพปัจจุบันของบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้บริหารมีบทบาท                     
ให้การท าวิจัยใจในชั้นเรียนโดยได้ด าเนินการตามการวางแผนงานด้วยการประชุมวิชาการประจ าเดือน
ทุกเดือนได้มีนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดท าวิจัยในชั้น เรียนอย่างน้อย                           
เทอมละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นได้มีการด าเนินการตามที่ประชุมมา โดยคณะครูได้ไปศึกษาหาความรู้              
ในเรื่องดังกล่าว เริ่มต้นจากการหาปัญหาในห้องเรียนและน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ                
และถูกต้อง โดยทางโรงเรียนมีการตรวจสอบ ว่าคณะครูและบุคลากรได้ด าเนินการตามหรือไม่                    
เมื่อมีใครท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นที่เรียบร้อยก่อนเพ่ือนๆ จะถูกน ามาเป็นตัวอย่างในที่ประชุมและได้รับ
ค าชมเชยจากเพ่ือนๆ  หากใครไม่ท าจะถูกต าหนิจากเพ่ือนๆด้วยกันเอง ถึงความไม่มีส่วนร่วม                   
ในการด าเนินงานวิชาการดังกล่ าว หลังจากนั้น ได้มีการประชุมหารือเพ่ือมีการปรับปรุง                         
แก้ไขกระบวนการทางการวิจัย และงบประมาณบางส่วนให้มีความสมเหตุสมผล อีกทั้งเป็นไปตาม
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ระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือรวบรวมเป็นผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประเมินเพ่ือเลื่อน
วิทยฐานะให้สูงขึ้นเป็นล าดับต่อไป 
 สอดคล้องกับบั งอร หิ รัญอร (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็น                        
ของผู้ บ ริห ารโรงเรี ยนต่ อการวิ จั ย ในชั้ น เรียนของโรงเรียนแกนน าระดับประถมศึ กษ า                           
สังกัดกรุงเทพมหานครใน  4 เรื่อง คือ 1) บทบาทผู้บริหารต่อการวิจัยในชั้นเรียน 2) เจตคติ                    
ของผู้บริหารต่อการวิจัยในชั้นเรียน 3) การส่งเสริมบุคลากรท าวิจัยในชั้นเรียน 4) การแก้ปัญหาการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนของบุคลากรผลของการวิจัย พบว่า บทบาทผู้บริหารโรงเรียนแกนน าต่อการวิจัย               
ในชั้นเรียน ผู้บริหารเห็นด้วยในระดับมากทุกประเด็น  
 และณัฏฐธิดา เล่าส้ม (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบปัจจัย                       
ที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย                    
สรุปได้ ดังนี้ 1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านความรู้ความสามารถ    
ในการท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านลักษณะนิสัยที่เอ้ือต่อการท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านความก้าวหน้า                    
ในต าแหน่งหน้าที่การงานและด้านการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 สอดคล้องกับสุพัฒน์ มีสกุล (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการวิจัย                
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร                   
การวิจัยมี วัตถุประสงค์ เพ่ื อศึกษาผลการพัฒนาการท า วิจั ย ในชั้ น เรียนของครูแต่ละขั้น
กระบวนการวิจัยและเพ่ือศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพครูในการวิจัยในชั้ นเรียนที่ เกิดจาก
กระบวนการวิจัยและครูจะได้น าไปใช้ในการด าเนินการเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีวงจร                     
การท างานประกอบด้วย ขั้นวางแผนการด าเนินงาน ขั้นลงมือปฏิบัติตามแผน ขั้นการสังเกต                    
และข้ันการสะท้อนกลับ  
 เช่นเดียวกับ ชุฏิมา อินทร์จันทร์ (2546, บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัย เรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน
ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่าครูได้ด าเนินการ
วิจัย ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียน 2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง                  
3) การใช้นวัตกรรมทางการศึกษา 4) การเขียนรายงานสรุปผลการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับสภาพการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนของครู พบว่า คะแนนสูงสุดในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) เลือกท าหัวข้อการวิจัยเลือกจาก
เรื่องที่เป็นปัญหาจากการเรียนการสอน 2) อาศัยผลงานวิจัย หนังสือ ต ารา จากห้องสมุดในการศึกษา
ค้นคว้า 3) ใช้เทคนิคการเรียนแบบมีส่วนร่วม 4) การเขียนรายงานการวิจัยแบบไม่เป็นทางการใน
ลักษณะรายงานแผ่นเดียว เป็นที่น่าสังเกตว่ามีการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตน้อยมากส่วนปัญหา
การวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นปัญหาสูงสุด 
 5.2.3 แนวทางการพัฒนาในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
มีบทบาทส่งเสริมในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน                      
ด้านการให้การยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน  ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่ง                   
การงานของครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียน               
ส่วนการให้ความส าคัญกับการท าวิจัยในชั้นเรียน การส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของการท าวิจัย             
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ในชั้นเรียนผู้บริหารมีบทบาทมากที่สุดในการส่งเสริมความรู้การวิจัยแก่ครูโดยการจัดให้มี การอบรม 
สัมมนา ประชุมปฏิบัติการการจัดสภาพแวดล้อมที่ ส่ งเสริม  การท าวิจัย ในชั้น เรียน  เช่น                   
จัดให้มีห้องหรือมุมใด มุมหนึ่ง ส าหรับศึกษาค้นคว้างานวิจัย 
 สอดคล้องกับ วราภรณ์ มณีบางกา (2546, บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทผู้บริหาร
โรงเรียนในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้น เรียนตามการรับรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา                   
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร ผลการวิจัย พบว่า บทบาทในการส่งเสริมงานวิจัย               
ในชั้นเรียนตามการรับรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง 
 และอนงค์ เพชรรักษ์ (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทการส่งเสริมการวิจัย              
ในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูและผู้บริหารสังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดตรัง พบว่า บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโดยภาพรวมและองค์ประกอบ
อยู่ในระดับ ปานกลาง บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา                 
ตามทัศนะของครูและผู้บริหาร จ าแนกตามขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมและราย
องค์ประกอบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 ขณะที่ ศิริพร อุดมกุศลศรี (2547) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน            
ที่จ าแนกมาตรฐานคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษา                   
จังหวัดราชบุรี พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนทั้ งสองกลุ่มในภาพรวม                           
อยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนักเรียน
และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนักเรียนในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
พฤติกรรมด้านการส่งเสริมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและการใช้ทักษะด้านการบริหารแตกต่างกัน                    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ในส่วนของ ถาวร ทิพย์โสต (2550, ระบบออนไลน์ ) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหาร                 
ในการส่ งเสริมการท าวิจั ย ในชั้ น เรียนของครู ใน โรงเรียนประถมศึกษา  สั งกัดส านั กงาน                               
การประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการสนับสนุนการท าวิจัย ในชั้นเรียนและด้านการสร้าง
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการท าวิจัยในชั้นเรียน เมื่อวิเคราะห์รายคู่ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่
และขนาดกลาง มีบทบาทในการส่งเสริมการท าวิจัย ในชั้นเรียนทั้ง 2 ด้าน แตกต่างกัน  
 เช่นเดียวกับ บุญลือ ไชยชิต (2550, ระบบออนไลน์) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน 
ที่มีต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน การประถมศึกษา 
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมทุกด้านแตกต่างกันกับครูผู้สอน                  
และผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่  
 ในขณะที่ ประเวศ ทิพจร (2549, หน้า 46) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ตามทัศนะ                
ของตัวเอง ผู้บริหารมีพฤติกรรมการบริหาร ดังนี้ แบบผู้หนีงานร้อย ร้อยละ 20.00 แบบนักบุญ               
ร้อยละ 65.00 และแบบนักประนีประนอม ร้อยละ 15.00 และในขณะที่ครูผู้สอนก็เห็นว่า เป็นแบบ                 
ผู้ ห นี ง าน  ร้ อ ย ล ะ  58.43 แ บ บ นั ก บุ ญ  ร้ อ ย ล ะ  32.02 แ บ บ ผู้ เผ ด็ จ ก า ร ร้ อ ย ล ะ  4.50                         
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แบบนักประนีประนอม ร้อยละ 3.39 และเป็นพฤติกรรมการบริหารประเภทที่มีประสิทธิผลสูง           
แบบนักบริหาร ร้อยละ 1.12  
 ส าหรับ พิสิษฐ์ ค าแสน (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน                
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ผลการศึกษา พบว่า 
ครูผู้สอนมีความตระหนัก รับรู้และเห็นความส าคัญของการท าวิจัยในชั้นเรียน ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครูอยู่ในระดับมาก  แต่การสนับสนุน
ทางด้านเวลา งบประมาณ เอกสาร ยังอยู่ในระดับน้อย ครูผู้สอนต้องการให้มีการส่งเสริมสนับสนุน
ทางด้านเวลา งบประมาณ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์และวิทยากรให้มากกว่าที่เป็นอยู่  การส่งเสริม                   
การท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนพบว่า อยู่ในระดับปานกลางและเสนอแนะให้ผู้บริหาร       
เพ่ิมการส่งเสริมสนับสนุนในทุกๆ ปัจจัยอย่างเป็นระบบ  
 ในปีต่อมา วริษา แสนเพชร (2551, บทคัดย่อ) ได้วิจัยถึงสภาพการวิจัยในชั้นเรียน                
ของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอลี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน  เขต 2                         
ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า ครูส่วนใหญ่ก าหนดปัญหาการวิจัยจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์                    
ทางการเรียนของนักเรียน การพัฒนาวิธีการสอนโดยการสร้างแผนการสอนและจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ครูได้รับการอบรมสัมมนาจากศูนย์เครือข่ายและใช้ห้องสมุดของโรงเรียน       
เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้า โดยใช้ทุนของตนเอง 
 เช่นเดียวกับ ดุสิต จันทร์ผง (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา  
ในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน เขต 2 
พบว่า ในด้านความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้น เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่                       
ได้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการท าวิจัยในชั้นเรียน รองลงมาส่งเสริมให้ครู ได้เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับไม่แน่ใจว่าได้แสดงหรือไม่แสดง คือ นิเทศครูผู้สอนเกี่ยวกับ    
การวิจัยในชั้นเรียนในการท าวิจัยในชั้นเรียน เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนอัตราก าลังครู 
มีความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน ที่เหมาะสม  
 ส่วน นิรัญ เหลืองอร่าม (2552, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน เขต 2 ผลการศึกษา สรุปได้คือ 
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีพฤติกรรมการบริหารแบบประสิทธิผลต ่า
เป็นผู้หนีงาน ร้อยละ 27.73 นักบุญ ร้อยละ 17.23 ผู้เผด็จการ ร้อยละ 3.78 และนักประนีประนอม 
ร้อยละ 1.68 และมีพฤติกรรมการบริหารแบบประสิทธิภาพสูงเป็นผู้ยึดระเบียบ  ร้อยละ 23.95 
นักพัฒนา ร้อยละ 23.53 นักบริหาร ร้อยละ 1.26 และผู้เผด็จการแบบมีศิลป์ ร้อยละ 0.84   
 ขณ ะที่  นงคราญ  ยันต์ทองอยู่  (2552, บทคัดย่อ ) ได้ท าการวิจัยถึ งความพร้อม                            
ในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอสารภี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 จากผลการศึกษา พบว่า การวิจัยในชั้นเรียนเพราะสามารถน ามาใช้พัฒนาการจัด   
การเรียนการสอนและปรับพฤติกรรมของนักเรียนได้  แต่ครูยังขาดปัจจัยพ้ืนฐานในการท าวิจัย               
ในชั้นเรียน 
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 ขณะเดียวกัน รัตนาภรณ์ วรรณ์ค า (2552, บทคัดย่อ) ได้วิจัยถึงสภาพการวิจัยในชั้นเรียน
ของครูประถมศึกษาในอ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ครูได้รับการสนับสนุน
เพ่ือท าวิจัยในชั้นเรียน โดยปรึกษาเพ่ือนครูที่มีความรู้และทางโรงเรียนจัดหาเอกสาร ต ารา วารสาร
งานวิจัยไว้ที่ห้องสมุดและจัดอุปกรณ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ครู แหล่งข้อมูลที่ใช้ด าเนินการ  
 นอกจากนี้ รัชดา ผูกพยนต์ (2550, บทคัดย่อ) ยังได้ท าการวิจัยเรื่องบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
พบว่า ในด้านการส่งเสริมความรู้เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนด้านการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การท าวิจัย
และด้ านการสนั บ สนุ น งบประมาณ การท าวิ จั ย  ทั้ งนี้  เพ่ื อส่ ง เส ริม ให้ ครู จั ด การเรียน รู้                             
โดยใช้กระบวนการวิจัยและก้าวสู่การเป็นครูนักวิจัย ซึ่งส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ได้อย่างมีความสุข 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทผู้บริหารในการสนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย” โดยเป็นงานวิจัย               
เชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจ ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการ ศึกษาเอกสาร 
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และการวิเคราะห์ SWOT Analysis รวมถึงการจัดสนทนากลุ่ม 
(Focus group discussion) และสามารถสรุป อภิปรายผลรวม จึงได้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. น โยบายของโรงเรียนองค์การบริหารส่ วนต าบลทรายขาว  (บ้ านท่ า ฮ่อ )                          
พ.ศ.2557-2559 ควรมีการก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์                     
กับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้และพัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียน 
ในการเรียนการสอน โดยสร้างแหล่งการเรียนรู้การศึกษาของคนไทยที่จะท าให้ประเทศไทย                         
มีความแข็งแกร่งและความสามารถเพ่ือใช้และสร้างรูปแบบการศึกษาของคนไทยที่จะท าให้ประเทศ
ไทยมีความแข็งแร่งและความสามารถที่จะรับการท้าทายของการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจใหม่                   
ของสังคมโลกาภิวัตน์ได้อย่างเต็มที ่
  2. ก าห น ด ให้ โรง เรี ยน องค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ลท รายขาว  (บ้ าน ท่ า ฮ่ อ )                            
และกลุ่มโรงเรียนท้องถิ่น อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ใช้พัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียน ในการเรียน
การสอน ส่งเสริม กิจกรรมใหม่ๆ ในทางการศึกษาและสังคมอันส่งผลต่อการด ารงอยู่และการพัฒนา
ของประเทศต่างๆ จนเกิดการศึกษาแนวใหม่ที่เรียกว่า สังคมแห่งการเรียนรู้ผนวกกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาในการเรียนรู้ในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อไป 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1. ควรศึกษาเรื่องการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการท าวิจัยในชั้น เรียน                        
ในการช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว                     
(บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
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  2. ควรศึ กษาเรื่องแนวทางการพัฒ นาทั กษ ะการท าวิจั ย ในชั้ น เรียนของครู                             
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มโรงเรียนที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
ต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
  3. ควรศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย  
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 การศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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ส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. ปริญญานิพนธ  
การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สรวงทิพย์ ภู่กฤษณา. (2541). การรับรู้บทบาทที่ก าหนดบทบาทที่คาดหวังและบทบาทปฏิบัติ 
 จริงของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยภาคตะวันออก. วิทยานิพนธ์ การศึกษา 

มหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สันติ โอวรางค์. (2545). บทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีปฏิบัติจริงของผู้บริหารสถานศึกษา: 
 กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต,  

สาขาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันราชภัฏพระนคร. 
สุทธิศักดิ์ พลอยชิตกุล. (2549). บทบาทในการส่งเสริมสิทธิเด็กของครูสังคมศึกษาในเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4. การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการ
บริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

สุพัฒน มีสกุล. (2546). กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน  
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โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ). (2557). รายงานการประเมินผลภายใน 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือของความอนุเคราะห์เก็บข้อมลู 
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ภาคผนวก ข 
กรอบการสัมภาษณ ์
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กรอบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) 
 

 จุดมุ่งหมาย 
 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาบริบทของโรงเรียนเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้าน
ท่าฮ่อ) 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว………………..…………………….อายุ………………ปี 
2. อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่..........ต าบล.............................อ าเภอ.............................  

จังหวัด..................................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.......................................................... ........... 
3. การศึกษาสูงสุด......................................................................................................................... 
4. ต าแหน่งปัจจุบันที่อยู่ในโรงเรียน..................................................................................... .......... 
5. อยู่ในโรงเรียนนี้มาเป็นระยะเวลา………..ปี 
6. วัน/เดือนปีที่สัมภาษณ์....................................................................................................... ....... 
7. สถานที่สัมภาษณ์................................................................. ...................................................... 
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วันที่............เดือน.................. พ.ศ....................ตั้งแต่เวลา...............................ถึง............... .................... 
สถานที่...................................................................................................................... .............................. 
ผู้สัมภาษณ์......................................................................................... ..................................................... 
ผู้ถูกสัมภาษณ์............................................................................................................... .......................... 
 

1. มีการวางแผนการวางแผน (Planning) 
............................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. ....................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ............. 

 
2. ด้านการจัดโรงเรียน (Organization) 

............................................................................................................................... ...................

............................................................................................................................... ...................

................................................................................................................ ..................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... ............. 
 

3. ด้านการจูงใจ(Motivation) 
............................................................................................................................. .....................
.......................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... .......................
............................................................................................................................. .....................
....................................................................................... .......................................................... 
 

4. ด้านการควบคุม (Controlling) 
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... .............. 
..................................................................................................................................................   
..................................................................................................................................................   

 
 

กรอบการสัมภาษณ ์
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ภาคผนวก ค 
กรอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group discussion) 
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กรอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group discussion) 
บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบล

ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

 โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว(บ้าน
ท่าฮ่อ) จ านวน 18 คน ในวันที่ 26 กันยายน 2558 ณ โรงแรมคงการ์เดนรีสอร์ท เชียงราย 
ประเด็นที่สนทนา 

1. สภาพปัจจุบันของบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร? 

1.1 …………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 …………………………………………………………………………………………………………… 
1.3 …………………………………………………………………………………………………………… 
1.4 …………………………………………………………………………………………………………… 
1.5 …………………………………………………………………………………………………………… 
1.6 …………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ปัญหาที่ส่งผลต่อการท าวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบล 

ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีสาเหตุปัจจัยและเงื่อนไขเป็นอย่างไร? 
2.1 …………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 …………………………………………………………………………………………………………… 
2.3 …………………………………………………………………………………………………………… 
2.4 …………………………………………………………………………………………………………… 
2.5 …………………………………………………………………………………………………………… 
2.6 …………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. แนวทางการพัฒนาในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร? 

3.1 …………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 …………………………………………………………………………………………………………… 
3.3 …………………………………………………………………………………………………………… 
3.4 …………………………………………………………………………………………………………… 
3.5 …………………………………………………………………………………………………………… 
3.6 …………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ/์รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์/รายช่ือผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 18 คน 

 
ล าดับที่ ผู้ให้ข้อมูล ต าแหน่ง  

1 นายบุญยืน  ทูปแป้น ผู้อ านวยการ Focus Group 

2 นางบัวเรียว  กองเมือง รองวิชาการ Focus Group 

3 นางสาวจีรนุช จินา หัวหน้ากลุ่มสาระ Focus Group 

4 นายธนารักษ์ รอนยุทธ หัวหน้ากลุ่มสาระ Focus Group 

5 นายธีระวัฒน์  นามสุข หัวหน้ากลุ่มสาระ Focus Group 

6 นายปัญญา  กายะชาติ หัวหน้ากลุ่มสาระ Focus Group 

7 นายชัยวัฒน์ วงศ์ไชย หัวหน้ากลุ่มสาระ Focus Group 

8 นางสาวขวัญชนก ทองจิตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระ Focus Group 

9 นางทองรัก มะหิธิ หัวหน้ากลุ่มสาระ Focus Group 

10 นางครัณฑิรา ม่วงศรีจันทร์ ครูผู้สอน สัมภาษณ์ 

11 นางแสงเทียน สมปาน ครูผู้สอน สัมภาษณ์ 

12 นางสาวชลธิชา  ชัยแก้ว ครูผู้สอน สัมภาษณ์ 

13 นางสาวนิภาพร สุขใสบูลย์ ครูผู้สอน สัมภาษณ์ 

14 นายศราวุฒิปันต๊ะรังสี ครูผู้สอน สัมภาษณ์ 

15 นางสาวบราลีรัตน์ อ้ายม่าน ครูผู้สอน สัมภาษณ์ 

16 นางสาวพยอม  เมืองมูล ครูผู้สอน สัมภาษณ์ 

17 นางสาววิสุดา  วีระศิลป์ ครูผู้สอน สัมภาษณ์ 

18 น.ส.สุภาพร พนมไพศาลสกุล ครูผู้สอน สัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก จ 
ภาพถ่ายระหว่างการสัมภาษณ์/การสนทนากลุ่ม 
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ภาพถ่ายระหว่างเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
 

 
เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์  ดร.บุญยืน  ทูปแป้น   

ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 
 
 

 
เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์  นางสาวจีรนุช  จินา  ครู คศ.2 



131 
 

 
เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์  นางบราลีรัตน์  อ้ายม่าน  ผู้ช่วยครู  

 
 
 

 
เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์  นางสาวพยอม  เมืองมูล  ผู้ช่วยครู 
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เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์  นางสาววัลลีรัตน์  สารเก่ง  ผู้ช่วยครู 

 
 

 
เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์  นางสาวสภาพร พนไพศาลสกุล  ผุ้ช่วยครู 
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เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์  นางสาววิสุดา  วีระศิลป์  ผู้ช่วยครู 

 
 

ภาพถ่ายระหว่างเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม 
โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) 

จ านวน 9 คน ในวันที่ 26 กันยายน 2558  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

การร่วมสนทนากลุ่มร่วมกับคณะครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 
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คณะครูเริ่มแสดงความคิดเห็นในการสนทนากลุ่ม  



ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ช่ือ-สกลุ   นางสาวพัชรี  มณียัง 

วัน เดือน ปีเกิด     28 มกราคม 2531 
ภูมิล าเนา     เลขที่ 139/7  หมู่ 10 ต าบลเหมืองง่า   

อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน   
 
ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2554      ครู โรงเรียนองค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  
(บ้านท่าฮ่อ) อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย  

ประวัตกิารศึกษา   

พ.ศ. 2541    ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 
สันป่ายางหน่อม 

พ.ศ. 2545    มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจักรค าคณาทร 
พ.ศ. 2548    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อิเล็กทรอนิกส ์
     วิทยาลัยเทคนิค ล าพูน 
พ.ศ. 2553    ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
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