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ABSTRACT 
       This research aimed to 1) study the academic leadership of school administrators 
2) study the classroom action research promotion of school administrators and 3) study 
the relationship between the academic leadership and the classroom action research 
promotion of school administrators. The population of this research was the 1,866 
school administrators and teachers under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational 
Service Area Office 2. The sample consisted of 320 administrators and teachers 
selected using Krejcie and Morgan’s table. A 5-level rating scale questionnaire was 
used to collect data. The statistics used in data analysis were percentage, mean, 
standard deviation, and Pearson's product moment correlation coefficient. 
 The findings were as follows: 
 1.  The academic leadership of school administrators was overall at a high 
level. From the highest to the lowest, the order was: organizing school atmosphere 
( X = 3.81, S.D. = 0.65), teaching and learning management ( X = 3.68, S.D. = 0.56) and 
specifying school missions ( X = 3.58, S.D. = 0.52). 
 2.  The classroom action research promotion of school administrators was 
also overall at a high level. From the highest to the lowest, the order was: accrediting 
classroom researchers (X = 3.73, S.D. = 0.46), promoting and training classroom researchers 
( X  = 3.68, S.D. = 0.41), encouraging teachers to use research results to develop their 
teaching ( X = 3.64, S.D. = 0.35 ) , promoting teachers to conduct classroom action 
research ( X = 3.57, S.D. = 0.38) and promoting the advancement in the career path of 
classroom action researchers ( X = 3.56, S.D. = 0.35). 



ค 
 

 3.  The relationship between the academic leadership of school administrators 
and their classroom action research promotion was positively correlated. The relationship 
was quite high with a statistical significance of 0.05.  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 การศึกษาของไทยในปัจจุบันกล่าวได้ว่าเป็นยุคของการปฏิรูปการศึกษา มีการปฏิรูประบบ 
การบริหารการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
การปฏิรูปการเรียนการสอนได้เน้นความส าคัญของผู้เรียน ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้านด้วยกัน 
เช่น การบริหารการศึกษา หลักสูตร เทคโนโลยีทางการศึกษา นวัตกรรม เทคนิคการสอน สื่อการสอน 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู เป็นต้น ครูเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการปฏิรูปการเรียนการสอน   
ครูที่มีสมรรถภาพพร้อมทุกด้านจะช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  (วิชิตวงศ์ 
ณ ป้อมเพชร, 2553) นอกจากครูซึ่งเป็นบุคคลส าคัญต่อการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษายังเป็นบุคคลกร
หลักที่ส าคัญของสถานศึกษา และเป็นผู้น าวิชาชีพที่ต้องมีสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และคุณธรรม 
จริยธรรม จึงจะน าไปสู่การจัดการและการบริหารสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ             
(ธีระ รุญเจริญ, 2550) 

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาประกอบด้วย 9 หมวด 78 มาตรา กล่าวโดยรวมคือให้มีการปฏิรูป
การศึกษาและก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติโดยให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและการจัดสาระการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้เต็ม
ศักยภาพและการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และในหมวด 4 มาตรา 30 ได้ก าหนดให้สถานศึกษา  
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมการวิจัย ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้      
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ในแต่ละระดับการศึกษา (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 
2547) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการบริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ได้ก าหนดว่าให้กระทรวงกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
ทั่วไป ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับครูและผู้เรียน   
มากที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษานอกจากจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการบริหาร
แล้ว จ าเป็นต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553) 

การจัดการเรียนการสอนจะต้องจัดอย่างหลากหลาย ครอบคลุมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้
ทั่วถึงกว้างขวางหลากหลายรูปแบบ ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2544) ได้ให้องค์กรทางการศึกษาให้
ความส าคัญเกี่ยวกับศักยภาพการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียนจะต้องมีทั้งการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
การเรียนรู้โดยปฏิสัมพันธ์ กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ของตัวเองและประยุกต์สู่การน าไปใช้ 
ฉะนั้นการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาจึงเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูป
การศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอนต้องให้ความส าคัญในการให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการเป็น
ล าดับแรก มาตรฐานและคุณภาพของการบริหารสถานศึกษาจะพิจารณาผลงานด้านวิชาการเป็นล าดับ
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แรกเนื่องจากการด าเนินงานวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การที่จะท าให้
โรงเรียนมีคุณภาพต้องอาศัยการบริหารงานวิชาการให้บรรลุเด่นชัด เมื่อการบริหารงานวิชาการประสบ
ความส าเร็จ การบริหารงานวิชาการจึงนับว่ามีความส าคัญสูงสุดต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
การบริหารงานต่างๆ ในโรงเรียน ผู้บริหารเพียงคนเดียวไม่สามารถด าเนินการทุกอย่างได้จะต้องอาศัย
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การที่ผู้บริหารจะได้รับความร่วมมือนั้นจะต้องด าเนินบทบาทและพฤติกรรมที่
เหมาะสม คือ มีภาวะผู้น าทางวิชาการในการรวมพลังครูด าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ประสบความส าเร็จของเป้าหมายโรงเรียน โดยผู้บริหารต้องท างานร่วมกับครู กระตุ้นครู  ให้ค าแนะน า
ครู และประสานงานให้ครูทุกคนท างานร่วมมือกันด้วยเทคนิควิธีที่มีคุณภาพจึงจะส่งผลต่อการบริหาร 
งานวิชาการของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (บุญทิพย์ สุริยวงศ,์ 2544) 
 การเป็นผู้น าทางวิชาการถือว่าเป็นบทบาทส าคัญของผู้บริหารที่จะท าให้กิจกรรมด้าน    
การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ โรงเรียนที่ได้ชื่อว่ามีประสิทธิภาพหรือโรงเรียนคุณภาพ ซึ่ง
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  พบว่า มีปัจจัยเด่นชัดที่ส่งผลต่อความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนเหล่านี้คือการมีผู้น าทางวิชาการ หรือภาวะผู้น าทางวิชาการ (Instructional 
Leadership) ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูผู้สอนซึ่งต้องมีความเป็นภาวะผู้น าทางวิชาการสูง 
เดวิส และโทมัส (Davis & Thomas, 1989) 

การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะการวิจัยในชั้นเรียนเป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยหวังผลเพ่ือน าผลการส่งเสริมการวิจัยไปพัฒนาขั้นตอน
การเรียนรู้ที่ดีขึ้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ระบุไว้
ชัดเจนในหมวด 4 แนวทางการศึกษา มาตรา 24 ข้อ 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และมีความรอบรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และมาตรา 30 ให้สถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2547) จะเห็นได้ว่าครูมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมบทบาทเป็นนักวิจัย 

เพ่ือศึกษาหาข้อมูลมาเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยไม่
จ ากัดว่าจะต้องเป็นครูผู้สอนในระดับใด สามารถท าวิจัยได้ตั้งแต่อนุบาลจนถึงอุดมศึกษาจึงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าการศึกษาในระดับต้นๆ ไม่จ าเป็นต้องมีการวิจัยก็ได้ งานวิจัยในชั้นเรียนจะยากง่ายขึ้นอยู่กับ
ปัญหาและสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงท าการวิจัยได้ทุกระดับการศึกษา (ไพจิตร สะดวกการ, 2551) 

การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อันเป็นความจริงเชื่อถือได้ในบริบท
การศึกษาในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของครูและนักเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพ่ือจุดมุ่งหมายในการพัฒนา   
การเรียนรู้ของนักเรียน (คงศักดิ์ ธาตุทอง, 2543) ในการด าเนินการวิจัยจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องมีการจัดการที่ดีเพ่ือให้การด าเนินการวิจัยมีประสิทธิภาพ คือต้องมีการใช้
บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือในการวิจัยและทุนอุดหนุนการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพงานวิจัยที่ได้จึงจะ
มีคุณภาพ และเอ้ืออ านวยต่อการน าผลงานวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป ขั้นตอนส าคัญในการบริหาร
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งานวิจัยต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนาโครงการวิจัย การด าเนินกิจกรรมของโครงการการติดตามความก้าวหน้า
และการประเมินผลงานวิจัยซึ่งการวิเคราะห์รวมทั้งการจะแก้ปัญหาได้ต้องพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบ
การวิจัยและฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย 
นอกจากนี้ประการส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือผู้บริหารสถานศึกษาต้องสนับสนุนให้ครูได้มีการท าวิจัยอย่าง
จริงจัง (วินิจ โชติสว่าง, 2543) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด 166 โรงเรียน มีภารกิจในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในระบบโรงเรียนทั้งในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีอ านาจ
การบริหารตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
พ.ศ. 2546 เรื่องของการจัดท าแผนนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา การวิเคราะห์จัดตั้ง
และจัดสรรงบประมาณ การระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การ
ประกันคุณภาพและการประเมินผล และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครูและบุคลากร
อย่างเป็นระบบ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัย และการจัด 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ก าหนดให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนา
ที่ควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการปฏิบัติของผู้เรียน ทั้งนี้การปฏิบัติการสอนของครูนั้น
จ าเป็นที่จะต้องใช้วิธีบูรณาการเรียนรู้เพ่ือหาการเรียนรู้หรือวิธีการใหม่ๆ น ามาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 
ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ    

นอกจากนั้นความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียนถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของ
ครูผู้สอนที่พึงกระท าการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ปัญหาที่เกิดในชั้นเรียน
โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งผ่านการค้นคว้าทบทวนวิธีการที่จะน ามาใช้อย่างรอบคอบ  
เป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ครูรับผิดชอบหรือในงาน
ของผู้บริหารอย่างเป็นระบบตลอดจนช่วยให้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและ
ภารกิจการวิจัยในชั้นเรียนหรือในสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเอาใจใส่  สนับสนุนและ
ส่งเสริมอย่างเต็มที่ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานวิชาการของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการน าและ
บริหารบุคคลในการบริหารงานในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมการเรียน    
การสอนให้บรรลุผลส าเร็จ ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีบทบาทภาวะผู้น าทางวิชาการที่จะต้องให้การส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูท าวิจัยใน     
ชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนกันทุกคนซึ่งเป็นบทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ
เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ด้อยคุณภาพให้หมดไป 



4 
 

 จากหลักการแนวคิดเหตุผลและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยชั้นในเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพ่ือเป็น แนวทางการส่งเสริม
และการสนับสนุนให้มีการท าวิจัยในสถานศึกษา เพ่ือให้ครูมีความรู้ ใช้แนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาวิชาชีพตนเอง และเป็นการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
 1.2.1.. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
        1.2.2.. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 1.2.3.. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยใน        
ชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 
 
1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริม
การวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จากการศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พอจะสรุปเป็น 
กรอบแนวคิดโดยจ าแนกจากกลุ่มตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
 ภาวะผู้น าทางวิชาการ ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิดของแวน เดเวนเธ่อ และครูเกอร์ (Van  
Deventer & Kruger, 2003) 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน 2) ด้านการจัด     
การเรียนการสอน และ 3) ด้านการจัดบรรยากาศในโรงเรียน  
  ส่วนการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนตามแนวคิดของบัญชา อ๋ึงสกุล (2539) ทั้ง 5 ด้าน คือ 
1) ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน 2) ด้านการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน   
3) ด้านการส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 4) ด้านการส่งเสริม       
ความก้าวหน้าต าแหน่งหน้าที่การงานของครูผู้ท าการวิจัยในชั้นเรียน 5) ด้านการยกย่องเชิดชูครูท า
วิจัยในชั้นเรียน โดยศึกษาระดับปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับ      
การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ดังภาพที ่1.1 
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ภำพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4  สมมติฐำนของกำรวิจัย  
 ภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กัน 
 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย   
 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
              1.5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1)  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 
1,866 คน  
  2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในปีการศึกษา 2557 โดยใช้
ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี  และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้ขนาด     
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 320 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  
 1.5.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
  1) ภาวะผู้น าทางวิชาการ 3 ด้าน คือ ด้านก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านจัด 
การเรียนการสอน ด้านการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
  2) การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 5 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ครู
ผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัย
ไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้า ต าแหน่งหน้าที่การงานของผู้ท า 
การวิจัยในชั้นเรียน ด้านการยกย่อง เชิดชูครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

..ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร 
1. ด้านการก าหนดภารกิจ

ของโรงเรียน 
2. ด้านการจัดการเรียน     

การสอน 
3. ด้านการจัดบรรยากาศ      

ในโรงเรียน 
 
 

..กำรส่งเสริมกำรวิจัยในชั้นเรียน 
1. ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน 
2. ด้านการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน 
3. ด้านการส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 
4. ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าต าแหน่งหน้าที่การงาน

ของครูผู้ท าการวิจัยในชั้นเรียน 
5. ด้านการยกย่องเชิดชูครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
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1.6  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย  
 1.6.1  ภาวะผู้น าทางวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติของผู้บริหารที่แสดงออกมาซึ่งความรู้
ความสามารถ และทักษะในด้านการบริหารงานวิชาการ พฤติกรรมของผู้บริหารในการใช้กระบวนการ
ให้ผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1)  ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน หมายถึง การปฏิบัติของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการก าหนดเป้าหมาย การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน การร่วมกันเป็นทีมในการพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาครูแกนน าด้านวิชาการ มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในห้องเรียน 
  2) ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติของผู้บริหาสถานศึกษาใน
การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้วิธีการสอนและสื่อที่หลากหลาย มีการวัดผล 
การเรียนมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูและส่งเสริม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ์การเผยแพร่
ผลงานการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ด้านการจัดบรรยากาศในโรงเรียน หมายถึง การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา
ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ มีการเยี่ยมชั้นเรียนมีการควบคุม
เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมให้เกิดสิ่งจูงใจให้กับครู การสนับสนุนการพัฒนา
วิชาชีพและการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 1.6.2  การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาใน 
การส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน วัดจากคะแนนแบบสอบถามการปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัย
ของผู้บริหารสถานศึกษา คือ 
  1) ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน  หมายถึง การปฏิบัติของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนให้ครูเข้าอบรม การท าวิจัยในชั้นเรียน การใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การพัฒนาหลักสูตร การศึกษาค้นคว้าที่ผู้วิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ ขั้นเตรียมการท าการวิจัย การอบรม
ศึกษาดูงาน การสนับสนุนให้เป็นครูแกนน าการท าวิจัยในชั้นเรียน 
  2) ด้านการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การปฏิบัติของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการสนับสนุนการปฏิบัติการงานการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างเต็มที่  การให้ค าปรึกษา 
การให้การแนะน าแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนงบประมาณการวิจัยและโอกาสให้ครูเผยแพร่งานวิจัยใน     
ชั้นเรียน 
  3) ด้านการส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน หมายถึง
การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการปฏิบัติงานการน าผลการวิจัยไปใช้การวางแผน
ก าหนดนโยบาย พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร การผลิตสื่อการสอน การผลิตเอกสาร
เผยแพร่และการพัฒนาเทคโนโลยีในการพัฒนาการสอน 
  4) ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าต าแหน่งหน้าที่การงานของครูผู้ท าวิจัยใน      
ชั้นเรียน หมายถึง การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาในการมอบหมายงานส าคัญให้ครูผู้วิจัยปฏิบัติ 
การยอมรับน าผลการวิจัย ไปใช้เสนอความดีความชอบและใช้ผลงานการวิจัยเพ่ือเลื่อนต าแหน่งให้
สูงขึ้น 
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  5) ด้านการยกย่องเชิดชูครูท าวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้การยอมรับผลงานวิจัยในชั้นเรียน มีการแต่งตั้งเป็นครูแกนน าในการเผยแพร่ ประชุม  
สัมมนาการวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
 1.6.3  ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2     
 1.6.4  ครูผู้สอน หมายถึง ครูผู้ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.7.1 ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย วางแผนและพัฒนาบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีภาวะผู้น าทางวิชาการในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือช่วยให้ครูท า
การวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อไป 
 1.7.2 ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหาร      
สถานศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้ครูท า
วิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริม
ความก้าวหน้าต าแหน่งหน้าที่การงานของครูผู้ท าการวิจัยในชั้นเรียน และด้านการยกย่องเชิดชูครูท า
วิจัยในชั้นเรียน 
 1.7.3 ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่ืน ตลอดจนผู้สนใจก าหนดแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
วิชาการและการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริม  
การวิจัยชั้นในเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนคร  
ศรีอยุธยา เขต 2 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีจากเอกสาร ต ารา รวมทั้ง
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง สามารถน าเสนอเป็นประเด็นส าคัญได้  ดังนี้ 
 2.1  แนวคิดทฤษฎีและหลักการทีเ่กี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ 
      2.1.1  ความหมายของภาวะผู้น า 
    2.1.2  ประเภทของภาวะผู้น า 
    2.1.3  ความหมายของภาวะผู้น าทางวิชาการ 
    2.1.4  องค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการ   
 2.2  แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
 2.2.1  ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 
 2.2.2  ความส าคัญและจุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 
 2.2.3  ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน 
 2.2.4  ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียน 
 2.2.5  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
           2.3  สรุปแนวคิดเพ่ือน าไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
 2.4.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
 
2.1  แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 2.1.1  ความหมายของภาวะผู้น า 
 นักวิชาการด้านการศึกษาได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์  (2550) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่ผู้น าช่วยสร้าง
ความชัดเจนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้รับรู้ว่าอะไรคือความส าคัญ  ให้ภาพความเป็นจริงขององค์การแก่
ผู้อื่น ช่วยให้มองเห็นทิศทางและจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนภายใต้สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของโลก 
 เนตร์พัณณา ยาวิราช (2550) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า (Leadership) 
หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอ่ืนโดยได้รับการยอมรับและยกย่องจาก
บุคคลอ่ืน เป็นผู้ท าให้บุคคลอ่ืนไว้วางใจและให้ความร่วมมือ ความเป็นผู้น าเป็นผู้มีหน้าที่ในการอ านวยการ
หรือสั่งการ บังคับบัญชา ประสานงานโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ (Authority) เพ่ือให้กิจการงานบรรลุ 
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ 
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 ประชุม โพธิกุล (2548) ภาวะผู้น าทางการศึกษากับผู้บริหารการศึกษาจะต้อง
เหมือนกัน หมายความว่า ผู้บริหารการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติของภาวะผู้น านั่นเอง การเป็นผู้บริหาร
สมัยใหม่ต้องการความเป็นผู้น าในการบริหารงานของตน จึงได้กล่าวได้ว่าเป็นผู้บริหารสมัยใหม่ ทั้งนี้
เพราะผู้บริหารสมัยใหม่ตระหนักดีว่ามนุษย์ มีความแตกต่างกันตามล าดับขั้นของความต้องการจ าเป็น  
ซ่ึงต่างกับการท างานกับเคร่ืองกลหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเราใช้กฎเกณฑ์ตายตัวได้ในการสั่งให้เครื่อง
ท างาน แต่การสั่งให้มนุษย์ท างานด้วยกฎเกณฑ์ที่ตายตัวอาจได้ผลมากบ้างน้อยบ้างหรือไม่ได้ผลเอา
เสียเลยก็เป็นได้ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องใช้ศาสตร์ คือความรู้ในเรื่องระเบียบทฤษฎีต่างๆ และศิลป์ใน
การบริหารทฤษฎีจะเป็นเครื่องมือและเครื่องช่วยน าทางส าหรับผู้บริหาร ถ้าไม่มีทฤษฎีการบริหาร  
งานจะประสบความส าเร็จก็ด้วยเหตุบังเอิญเท่านั้น ส่วนศิลปะนั้นจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถน า      
เอาทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้ 
 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น า ไว้ดังนี้ 
 1)  เป็นความสามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืนในด้านการกระท าตามที่ผู้น า
ต้องการและสามารถจูงใจบุคคลอื่นให้กระท ากิจกรรมที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 
 2) เป็นกระบวนการความเป็นผู้น าจากการใช้อิทธิพลที่ควบคุมและประสานงาน
กิจกรรมของสมาชิกกลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย 
 3) เป็นลักษณะความสัมพันธ์ทางอ านาจอย่างหนึ่งของผู้น าจนได้รับการยอมรับ 
นับถือในพฤติกรรมของเขา จากสมาชิกของกลุ่มและกลุ่มอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4) อิทธิพลภายในตัวของผู้น าที่น ามาใช้ให้เข้ากับสถานการณ์โดยการชี้แนะผ่าน     
กระบวนการสื่อสารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 5) การกระท าร่วมกันระหว่างบุคคลโดยมีบุคคลคนหนึ่งท าหน้าที่ให้การชี้น า      
การกระท าดังกล่าวท าให้บุคคลอ่ืนๆ เชื่อมั่นในผลงานของเขา ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากลักษณะ       
การแสดงออกในการชี้แนะตามท่ีเขาได้แนะน าไว้ 
 6) ความคิดริเริ่มและการรักษาสภาพของความเชื่อถือในการปฏิบัติร่วมกัน 
 7) การที่บุคคลที่มีอิทธิพลมากและท าให้เกิดการยอมรับเกี่ยวกับการบริหารงาน
ประจ าในองค์การ 
 8) เป็นกระบวนการในการใช้อิทธิพลที่มีต่อการด าเนินงานของกลุ่มให้บรรลุวัตถุ  
ประสงค์ขององค์การและมีการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมในการท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจน
ใช้อิทธิพลให้กลุ่มธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตน 
 โอเวน (Owens, 2004) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า หมายถึง การใช้อิทธิพล 
เหนือผู้อื่น เพ่ือให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมาย ลดความขัดแย้งและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ตาม 
 เชน (Cheng, 2002) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการที่ท าให้
คนในองค์การมีการตื่นตัว มุ่งท างานตามจุดมุ่งหมายจนกระทั่งบรรลุผล 
 โดนาล์ดสัน (Donaldson, 2001) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า หมายถึง การที่
ผู้น าใช้ความสามารถในการท าให้ผู้ตามมีความเชื่อ ความคิดและยอมท าตามซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างผู้น าและผู้ตาม 
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 วีแลน และฮังเกอ (Wheelen & Hunger, 2002) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า  
หมายถึง การใช้ทักษะและความสามารถเพ่ือท าให้เป้าหมายขององค์การบรรลุและผู้ร่วมงาน
ปฏิบัติงานด้วยความสุข 
 ลุนเบิร์ก และอัมสไตน์ (Lunenburg & Omstein, 2000) ให้ความหมายว่า ภาวะ
ผู้น า หมายถึง การชักจูงให้บุคคลอื่นตั้งใจท างานตามจุดมุ่งหมายของกลุ่มที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิก 
 ลอร์ และกลูเวอร์ (Law & Glover, 2000) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า หมายถึง 
ความสามารถในการท าให้บุคคลร่วมกันท าตามจุดมุ่งหมายจนกระทั่งประสบความส าเร็จ ด้วยกลวิธี
ต่างๆ    
 อีแวนส์ และลาโคมสกี่ (Evens & Lakomski, 2000)  ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า
หมายถึง ความสามารถจูงใจผู้อ่ืน สามารถสร้างวิสัยทัศน์ สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม เมื่อต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและสามารถท าให้ผู้ตามท างานอย่างมีขวัญและก าลังใจ 
 พอตเตอร์ (Poster, 1999) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการ       
ชักจูงใจบุคคลกรในกลุ่ม ให้ท าตามวัตถุประสงค์ของผู้น าหรือน างานไปท าตามที่ผู้น าต้องการ 
 ฮิวส์ (Hughes, 1999) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น า ว่าหมายถึง กระบวนการ
ของการใช้อิทธิพลในองค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 ริชาร์ด (Richard, 1992) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าว่า หมายถึง ความ สามารถ
ที่จะท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยและผ่านบุคคลอ่ืนโดยในขณะเดียวกันก็จะได้ความเคารพ  ความมั่นใจ 
ความจงรักภักดีและให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ 
 คาร์เตอร์ และเคลาซ์ (Carter & Klotz, 1990) กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการต้อง
ให้ความส าคัญกับงาน ด้านวิชาการและครู ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้น าในการพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน ซึ่ง
ผู้บริหารในลักษณะดังกล่าวจะยึดถือเอาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักใน     
การพัฒนา และมีการส่งเสริมให้บุคคลกรในทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น า คือ กระบวนการใช้อิทธิพลของผู้น าต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
โดยใช้กระบวนการติดต่อสื่อสารและความสามารถในการให้ผู้อ่ืนยอมรับ  ท าตามด้วยความเต็มใจ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
 2.1.2 ประเภทของภาวะผู้น า  
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2545) ได้กล่าวถึง ประเภทของผู้น า โดยพิจารณาจากพฤติกรรม
การใช้ภาวะผู้น าหรือการใช้อ านาจว่าผู้น ามี 3 ประเภท ดังนี้ 
 1) ผู้น าแบบอ านาจนิยม (Autocracies) เป็นแบบที่ผู้น ามีพฤติกรรมชอบตัดสินใจ
เอง ก าหนดวิธีการท างานให้ผู้อื่นท าให้ทราบจุดหมายของการท างานทีละขั้นตอน เน้นการควบคุม  
 2) ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic) เป็นแบบที่ผู่น ามีพฤติกรรมให้มีการตัด 
สินใจโดยกลุ่ม ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันก าหนดวิธีการท างาน ให้ทุกคนทราบจุดหมายของการท างาน
โดยรวม เน้นการให้ค าแนะน าปรึกษา 
 3) ผู้น าแบบเสรีนิยม (Laissez-Faire) เป็นแบบผู้น าที่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานมี
เสรีภาพในการท างานอย่างสมบูรณ์ ผู้น าเป็นเพียงผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นให้และคอยตอบ
ข้อสงสัย หลีกเลี่ยงความเกี่ยวข้องจนอาจกล่าวได้ว่าผู้น าแบบนี้มีพฤติกรรมแทบจะไม่ท าอะไรเลย 
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 ถวิล มาตรเลี่ยม (2544) ได้แยกประเภทของผู้บริหารและผู้น าเป็น 4 ประเภทใหญ่  
ดังนี้ 
 1) ประเภทบังคับขู่ เข็ญ (The Drive Leader) ปกครองแบบใช้อ านาจกดขี่
สมบูรณ์แบบควบคุมขู่เข็ญให้ลูกน้องเกิดความกลัว สร้างความจงรักภักดีโดยใช้อ านาจบังคับลูกน้องให้
สยบแทนที่จะใช้คุณงามความดีให้ลูกน้องเห็นคุณค่า 
 2) ประเภทเพิกเฉยละเลย (The Default Leader) ใช้วิธีการบริหารแบบตาม
สบายจะจมน้ าจะลอยน้ าหรือว่ายน้ าก็ได้ทั้งนั้น  ปัญหามันเกิดขึ้นมันก็จะแก้ไขไปเองในที่สุด ไม่เคย
แนะน าหรือวิพากษ์วิจารณ์ลูกน้องถ้าลูกน้องไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกไล่ออก 
 3) ประเภทชักจูงส่งเสริม (The Draw Leader) นายประเภทนี้ชอบที่จะดึงเอา
ศักยภาพของลูกน้องออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เฟ้นหาส่วนดีของลูกน้องแต่ละคนยกย่องชมเชย
เมื่อลูกน้องประสบผลส าเร็จ เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ผลงานและ
นวัตกรรมอยู่เสมอ 
 4) ประเภทพัฒนากล้าตัดสินใจ (The Develop Leader) เป็นผู้กระตุ้นเร้าและ   
จูงใจให้ลูกน้องพัฒนาความสามารถและเชื่อถือศรัทธาตนเอง กล้าเสี่ยงและตัดสินใจ ลูกน้องได้เรียนรู้
และถือเป็นแบบอย่างในตัวเขาและเป็นนายที่ท างานอย่างใกล้ชิดกับลูกน้อง   
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540) ได้รวบรวมประเภทภาวะผู้น า ดังนี้ 
 1) เพลโต้ ได้แยกประเภทของภาวะผู้น าเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ภาวะผู้น าแบบ
นักปรัชญา-รัฐบุรุษ ภาวะผู้น าแบบผู้บังคับบัญชาการทหารและภาวะผู้น าแบบนักธุรกิจ 
 2) เวเบอร์ ได้จ าแนกภาวะผู้น าออกเป็น 3 ประเภท คือ ภาวะผู้น าแบบระบบ
ราชการภาวะผู้น าแบบมรดกตกทอดและภาวะผู้น าแบบบุญญาธิการ 
 3) ลีไวน์ ได้แยกประเภทภาวะผู้น าออกเป็น 4 ประเภทคือ ภาวะผู้น าแบบองค์การ
ภาวะผู้น าแบบไม่เป็นทางการ ภาวะผู้น าแบบปัญญาชนและภาวะผู้น าแบบบุญญาธิการ 
 4) แมคโคบี้ ได้แยกภาวะผู้น าในธุรกิจออกเป็น 4 ประเภท คือ ภาวะผู้น าแบบ
ช่างฝีมือภาวะผู้น าแบบเสือพราน ภาวะผู้น าแบบคนของบริษัทและภาวะผู้น าแบบนักกีฬา 
 สรุปได้ว่าประเภทของภาวะผู้น าแบ่งเป็นหลายประเภททั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และไม่สามารถระบุได้ว่าประเภทของภาวะผู้น าแบบไหนที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมของภาวะผู้น าและหน่วยงาน 
 2.1.3 ความหมายของภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 ไกศิษฏ์ เปลรินทร์ (2552) ได้ให้ความหมายภาวะผู้น าทางวิชาการไว้ว่า หมายถึง
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีอิทธิพลต่อการเพ่ิมพูนการเรียนรู้ของนักเรียน โดยอาศัย
กระบวนการเกี่ยวกับการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย การเรียนรู้การบริหารจัดการ
หลักสูตรและการสอน การพัฒนานักเรียน การพัฒนาครูและการส่งเสริมบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้      
 สิร์รานี วสุภัทร (2551) ให้ความคิดเห็นว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา เป็นการแสดงบทบาทหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถโน้มน้าว  
จูงใจ หรือชี้น าให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและตระหนักในจุดมุ่งหมายของการจัด
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การศึกษา เกิดการรวมพลัง ประสานสัมพันธ์กันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ และงานวิชาการซึ่งเกี่ยวโดยตรง
กับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของนักเรียน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา
เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551) สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ คือลักษณะ พฤติกรรม  
และกระบวนการต่างๆ ที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เพ่ือมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร ได้แก่ การนิยามและการสื่อสารเป้าหมายร่วม  
การก ากับติดตามและให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพและการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง   
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545) ให้ความหมายของ
ภาวะผู้น าทางวิชาการ ว่าหมายถึง ความสามารถของผู้บริหาสถานศึกษาในการน าบุคลากรใน
สถานศึกษาให้ร่วมมือปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 รุ่ง แก้วแดง (2543) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าทางวิชาการ  ว่าหมายถึง   
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพต้องมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า ความส าเร็จขององค์กร
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาวะผู้น าเป็นส าคัญ ปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ใน     
การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพต้องมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น า
ทางวิชาการ ว่าหมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพต้องมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าความส าเร็จของ
องค์กรและทุกองค์กรขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้บริหารเป็นส าคัญตามพระราชบัญญัติ 
 การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายแม่บทที่จะพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ผู้บริหารเป็นบุคลากรที่ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหารจึงมีความจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ 
 สมใจ ลักษณะ (2542) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าทางวิชาการ ว่าหมายถึง 
เป็นการใช้ศิลปะและความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จูงใจและมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ผู้รายงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมโดยใช้กระบวนการสื่อสาร
หรือการติดต่อกันและกันกับผู้ร่วมงานจนสามารถด าเนินการบรรลุความส าเร็จตามวัตถุ ประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนด 
 ธิดาวัลย์ เสตะจันทร์ (2541) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าทางวิชาการ ว่าหมายถึง 
การกระท าหรือกิริยาท่าทางที่ผู้น าแสดงออกถึงความสามารถในการพัฒนาด้านวิชาการ  โดยการคิด
ริเริ่ม น าทางให้เกิดแนวคิดใหม่ให้การสนับสนุนในการส่งเสริมการปฏิบัติของครูเพ่ือปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถรับรู้และสังเกตเห็นการกระท านั้น
ได้อย่างชัดเจน 
 เจน เชลล์ (Jan Chell, 1995) ได้ให้ความหมายภาวะผู้น าทางวิชาการว่าภาวะผู้น า
ทางวิชาการ หมายถึง ภาระหน้าที่ของอาจารย์ใหญ่ทั้งหลาย หรือการเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเป็น
ผู้สนับสนุนความเจริญเติบโตทางการเรียนของนักเรียน 
 กอร์ตัน (Gorton, 1983) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าทางวิชาการ ว่าหมายถึง 
ความหมายครอบคลุมไปถึงกิจกรรมที่ด าเนินไปโดยบุคคลอ่ืนหรือหลายบุคคล  มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ
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เพ่ือปรับปรุงคน กลุ่มคนหรือโปรแกรม จุดเน้นของความหมายผู้น าทางวิชาการคือต้องรับผิดชอบใน
โปรมแกรมการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสภาพภายในห้องเรียน 
 เดวิด และโทมัส (David & Thomas, 1989) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าทาง
วิชาการ ว่าหมายถึง บทบาทส าคัญของครูใหญ่ที่จะเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ในห้องเรียนของครู 
 เดวิส และมากาเรท (Davis & Magaret, 1989) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น า
ทางวิชาการ ว่าหมายถึง การกระท าอย่างตั้งใจที่มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาสภาพการท างานที่น่าพอใจ
และมีประสิทธิภาพส าหรับครู รวมทั้งการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่น่าพอใจและมีประสิทธิภาพ 
 แมคอีแวน (McEwan, 1998) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าทางวิชาการว่า
หมายถึง การสร้างบรรยากาศ ซึ่งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการ
โรงเรียนซึ่งสามารถท างานร่วมกัน ในอันที่จะท าให้งานด้านการศึกษาประสบผลส าเร็จ 
 วิลดี และดิมมาร์ค (Wildy & Dimmock, 1993) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น า
ทางวิชาการ ว่าหมายถึง ภาระงานของผู้บริหารเองหรือการมอบหมายงานให้ผู้อ่ืนปฏิบัติแทน เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยภาระงานที่ส าคัญด้านต่างๆ ดังนี้ ก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานของโรงเรียน เตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นในกระบวนการเรียนการสอน 
ก ากับติดตาม นิเทศการเรียนการสอน ก ากับติดตามการนิเทศครู เป็นคณะกรรมการอ านวยการหรือ 
ประสานงาน ส่งเสริมพันธภาพของบุคลากร 
 คูเปอร์ (Cooper, 1989) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าทางวิชาการ ไว้ดังนี้ 
 1) ภาวะผู้น าทางการศึกษาเป็นการริเริ่มที่แสดงออกถึงความพยายามหรือ       
การดูแลปกป้องรักษา สนับสนุนประเพณีทางการศึกษาในโรงเรียน ในขณะที่ภาวะผู้น าทางวิชาการ
เป็นแขนงที่พิเศษของผู้น าทางวิชาการศึกษาท่ีเน้นหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 2) ผู้น าทางวิชาการ คือ ผู้บริหารโรงเรียนซึ่งให้ความส าคัญของการก้าวหน้าของ
การเรียนการสอน อ านวยความสะดวกให้ครู นักเรียนและหลักสูตร 
 3) บทบาทของผู้น าทางวิชาการ คือ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของโรงเรียน 
ทีมงานและนักเรียนให้เหมาะสมกับหลักสูตรเพื่อคุณภาพสูงสุดของการเรียนการสอน 
 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในการน าและ      
การบริหารบุคคลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้กระท า หรือจัดกิจกรรมด้านวิชาการและ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลส าเร็จ ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
และแสดงบทบาทให้เห็นชัดเจนในด้านคุณลักษณะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  
 2.1.4 องค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการ  
 ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทที่ส าคัญในฐานะผู้น าทางวิชาการ ต้องมีภาวะผู้น าใน
การปฏิบัติงานซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารที่จะบริหารประสบผลส าเร็จ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ดังนี้ 
 วิษณุ จุลวรรณ (2547) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบ 8 ด้าน คือ 
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 1) ด้านบริหารจัดการเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทฐานะผู้น าในการบริหารจัดการเพ่ือ
ผลส าเร็จของงานที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผู้น าทาง
วิชาการผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องแสดงบทบาทเป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพ       
การจัดการศึกษา 
 3) ด้านความสามารถเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถน าการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มาสู่สถานศึกษา อันจะส่งผลต่อการยอมรับ
และความร่วมมืออย่างมั่นใจของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) ด้านบุคลิกภาพเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างคุณสมบัติของผู้น าทางวิชาการให้มีความเชื่อมั่นตนองที่จะท าให้
ผู้ร่วมงานเกิดศรัทธา ยอมรับและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจนประสบ
ผลส าเร็จและส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
 5) ด้านการนิเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงบทบาทฐานะผู้น าในการเป็นผู้นิเทศและให้ค าปรึกษา
เพ่ือช่วยเหลือแก่ครู อาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก อันเป็นปัจจัยอิทธิพลที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6) ด้านการวางแผนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือที่จะช่วยท าให้มองเห็นภาพของ
สถานศึกษาว่าขณะนี้เราอยู่ ณ จุดใดและต้องการจะพัฒนาไปในทิศทางใดเพ่ือเป็นการก าหนด
เป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอันจะส่งผลต่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 7) ด้านการอ านวยความสะดวก เป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าทางวิชาการจะต้องแสดงบทบาทในด้าน
การอ านวยความสะดวกเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนทุกๆ ด้านให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน 
 8) ด้านส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงบทบาทในการเสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการเพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ถวิล มาตรเลี่ยม (2544) ได้ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการ ไว้ดังนี้ 
 1) การยึดหน้าที่ในการปรับปรุงงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้นผู้บริหารต้องมีการวางแผนพัฒนาทางวิชาการ มุ่งมั่นที่ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านวิชาการให้
ตรงตามเป้าประสงค ์เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนงานวิชาการมีการจัดประชุมเพ่ือหาทาง
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ปรับปรุงงานด้านวิชาการอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนร่วมกับครูสร้างกฎ ระเบียบของโรงเรียนเพ่ือ
สนับสนุนงานวิชาการ 
 2) การสร้างสรรค์แรงจูงใจให้แก่ครูและนักเรียนที่ท างานด้านวิชาการ ผู้บริหาร
ควรสร้างระบบการให้รางวัลส าหรับนักเรียนและครูซึ่งสนับสนุนการปรับปรุงด้านวิชาการและกระตุ้น
ความเป็นเลิศในการท างาน เช่น สร้างกลยุทธ์ทางด้านแรงจูงใจ สร้างขวัญของโรงเรียน ท าเสื้อยืดหรือ
แต่งเพลงที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการของโรงเรียน 
 3) การติดตามผลความก้าวหน้าทางวิชาการ หลักฐานด้านเอกสารที่ดีของครูใหญ่
ที่มีประสิทธิภาพ คือ ผลความก้าวหน้าของนักเรียนจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
แต่ละระดับแต่ละชั้นและแต่ละคน หลักฐานเหล่านี้สะท้อนสิ่งที่แท้จริงถึงจุดมุ่งหมายทางวิชาการ และ
คุณค่าทางด้านการเรียนการสอน ผู้บริหารมีส่วนร่วมผลประโยชน์กับครูและใช้ข้อตกลงที่เป็น
มาตรฐานและสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานก็น ามาแก้ไขให้ถูกต้อง 
 เดบีวอยส์ (DeBeviose, 1984) ได้ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ดังนี้ 
 1) เป็นผู้มีความคิดหรือความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ 
 2) เป็นผู้บริหารและผู้น าของโรงเรียน 
 3) มุ่งเน้นกิจกรรมด้านการเรียนการสอนและผลการปฏิบัติงานของครูในห้องเรียน 
 มูมอร์ (Moomaw, 1984) ได้สรุปเกี่ยวกับผู้น าทางวิชาการที่ประสบผลส าเร็จ
ประกอบด้วย 
 1) มีความชัดเจนในหน้าที่และเป้าหมายของสถาบัน 
 2) กระตุ้นให้ครูมีความคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ และน าผลงานไปเผยแพร่ 
 3) มีการประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการไปแล้วเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง 
 4) การให้รางวัลและสิ่งตอบแทน การได้รับการยอมรับในผลงานจะช่วยให้ทุกคน     
มุมานะและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่องาน 
 ฮาลลิงเจอร์ และเมอร์ฟ่ี (Hallinger & Murphy, 1985) ได้ก าหนดองค์ประกอบ
ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนไว้ 3 องค์ประกอบใหญ่ คือ  
 1) การก าหนดภารกิจของโรงเรียน หมายถึง การก าหนดขอบเขตของงานที่
โรงเรียนต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนโดย
เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของทีมงานในโรงเรียน และการสื่อสาร
เป้าหมายของโรงเรียนโดยการแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้สึกนึกคิด หรือทัศนคติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
เป้าหมายโรงเรียน 
 2) การจัดการด้านการเรียนการสอน  หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ        
การดูแลและส่งเสริมสนับสนุนของครู การเรียนของนักเรียนและการประสานงานการจัดการเรียน 
การสอน การนิเทศและประเมินผลด้านการสอนให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายวิชาการของโรงเรียน 
และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  
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 3) การส่งเสริมบรรยากาศของโรงเรียน หมายถึง การด าเนินเกี่ยวกับการจัดสภาพ 
แวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การควบคุมการใช้เวลาในการสอน
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด     
ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู ให้ครูมีพฤติกรรมการท างานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการส่ งเสริมให้มี
การพัฒนาวิชาชีพความถนัด ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานทาง
วิชาการในการพัฒนาการเรียนการสอน และด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่
ประสบความส าเร็จ สามารถเพ่ิมเวลาในการเรียนอย่างมีศักยภาพและนักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสูงขึ้น     
 อับเบน และฮิวส์ (Ubben & Hughes, 1987) เสนอองค์ประกอบของภาวะผู้น า
ทางวิชาการ ไว้ดังนี้ 
 1) การท างานตามเวลาที่ก าหนด 
 2) การจัดบรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียน 
 3) การมุ่งเน้นด้านวิชาการ 
 4) มีความคาดหวังต่อคณะครูและผลการปฏิบัติงานของครู 
 5) การท างานด้านหลักสูตร 
 6) การเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 
 7) การประเมินผลและการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
 เฮค ลาเซน (Heck, 1995) ได้ก าหนดองค์ประกอบของความเป็นผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 
 1) การปกครองโรงเรียน (School Governance) 
 2) การจัดบรรยากาศโรงเรียน (School Climate) 
 3) การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน (School Instructional Organization) 
 วีเบอร์ (Weber, 2002) ได้จ าแนกองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการออกเป็น   
5 องค์ประกอบ คือ 
 1) การก าหนดพันธกิจของโรงเรียน (Defining School Mission) 
 2) การส่งเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน  (Promoting Positive 
Learning Climate) 
 3) การสั ง เกตและการให้ ข้ อมู ลย้ อนกลับแก่ ครู  (Observing and Giving 
Feedback to Teachers) 
 4) การจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน  (Managing Curriculum and 
Instruction) 
 5) การประเมินผลโปรแกรมการสอน (Assessing the Instructional Program) 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้ก าหนดองค์ประกอบ
ของภาวะผู้น าทางวิชาการไว้ 6 ด้าน คือ 
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 1) ด้านภูมิหลังและประสบการณ์ที่ดี ประกอบด้วย ภูมิหลังและประสบการณ์ 
ด้านการศึกษา ด้านความรู้และประสบการณ์  ด้านศีลธรรม ด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม            
ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 2) ด้านบุคลิกภาพที่ดี หมายถึง ลักษณะส่วนรวมของบุคคลที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของบุคคลนั้นๆ และเป็นพฤติกรรมการกระท าที่แสดงออกของบุคคล องค์ประกอบ ด้านบุคลิกภาพที่
ดีประกอบด้วยบุคลิกด้านร่างกาย ด้านอารมณ ์ความรู้สึก ด้านสังคมและด้านสติปัญญา 
 3) ด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ คุณธรรมจริยธรรมที่เป็นเครื่องเกื้อหนุนต่อภาวะ
ผู้น า ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความอดทนอดกลั้น ความมุ่งมั่น ความเพียร ความเสียสละ ความเที่ยง
ธรรมและการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 
 4) ด้านความรู้ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษา 
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ การบริหารโรงเรียน หลักสูตร การพัฒนาระบบนิเทศภายใน
โรงเรียนการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น 
 5) ด้านทักษะ หมายถึง ทักษะที่จะท าให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถน าบุคคลใน
โรงเรียนให้ปฏิบัติงานตามภารกิจไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ทักษะ
ในการจัดการตนเอง (Self Management Skill) และทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interpersonal 
Skill) 
 6) ด้านความสามารถ (Abilities) ประกอบด้วย ความสามารถในการรวมน้ าใจ
บุคลากรในโรงเรียน ความสามารถในการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน ความสามารถในการน า
ความคิดวิธีการ นวัตกรรมใหม่ๆ มาสู่โรงเรียนเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์
และความสามารถในการน าโรงเรียนให้ท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 8 ด้าน ดังนี้ 
  (1)  การกระตุ้นให้ครูตระหนักและเห็นด้วยในการพัฒนาโรงเรียนและคาดหวัง
ไว้ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  (2) การมีบทบาทส าคัญในการใช้ยุทธศาสตร์เพื่อปรับปรุงงานด้านวิชาการ 
  (3) การสร้างสิ่งจูงใจให้ครูและใช้ระบบการให้รางวัลที่สนับสนุนงานวิชาการ 
  (4) การติดตามดูแลความก้าวหน้าด้านวิชาการ 
  (5) การใช้ทรัพยากรบุคคลและวัสดุอย่างสร้างสรรค์ 
  (6) การสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบ 
  (7) การติดตามดูแลการปฏิบัติการสอนของครู 
  (8) การสังเกตการณ์สอนของครูและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
  สรุปได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการจะประกอบด้วย 
ความสามารถในด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตาม
หลักสูตร การเอาใจใส่ดูแลนักเรียน มีการนิเทศการศึกษา มีการวัดผลและประเมินผล สนับสนุน
การศึกษาหาความรู้พัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีผลสัมฤทธิ์สูง และด้านการจัดบรรยากาศในโรงเรียน  
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2.2  แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ระบุถึงแนวทางในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ไว้ในมาตรา 24 (5) ว่าให้มีการสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม จัดหาสื่อการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกับสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่างๆ และมาตรา 30 ได้ระบุไว้ว่า ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนใน 
แต่ละระดับการศึกษา กองการวิจัยทางการศึกษา (2546) ได้ให้ความเห็นว่ารัฐบาลได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการวิจัยทางการศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาต้องส่งเสริมการวิจัยให้กับครู
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.2.1  ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 
 มีผู้กล่าวถึงความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนไว้ว่าการวิจัยในชั้นเรียนเป็น
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นบทบาทส าคัญของครูในยุคนี้ เป็นไปตามมาตรา 30 ที่ครูควรสามารถวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาตามหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ค าที่ ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน คือ 
Classroom Research (CR) หรือ Classroom Action Research (CAR) การวิจัยในชั้นเรียนเป็น
การวิจัยเพ่ือน าผลไปพัฒนา และถ้าพบข้อบกพร่องก็ท าการวิจัยและน าผลไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
การวิจัยในชั้นเรียน จึงเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) การวิจัยในชั้นเรียน 
คือการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้า เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ทางการศึกษาและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ทาง
การศึกษา ความรู้ใหม่ทางการศึกษา เช่น วิธีสอนเทคนิคการสอนรูปแบบการสอนใหม่ หลักการสอนใหม่ 
ทฤษฎีการศึกษาใหม่ ส่วนสิ่งประดิษฐ์ใหม่ทางการศึกษา คือสื่อการเรียนการสอน เช่น ชุดการเรียน 
แบบฝึก แบบฝึกหัดโปรแกรมการเรียน ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ได้จาก การวิจัย ผ่านการตรวจสอบ
อย่างมีระบบผลการวิจัยในชั้นเรียน มีประโยชน์ คือ ใช้ผลการค้นพบเป็นแนวทางน าไปจัดการเรียน
การสอน เพ่ือพัฒนานักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการพัฒนาตนเอง คือ เป็น
ผู้สร้างความรู้หรือกล่าวว่าครูเป็นนักวิจัยและพัฒนา ท าให้เป็นผู้ก้าวหน้าในอาชีพครูเพราะการค้นพบ
ความรู้ จะท าให้ได้ผลงานทางการศึกษาตามมาอีกมากมาย เช่น ต าราที่ได้จากการวิจัยนั้นเป็น
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน จึงต้องควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง 
การเรียนการสอน ครูมืออาชีพควรมีทักษะการสอนให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้เอง ขณะเดียวกันครูก็
สร้างความรู้ทางการศึกษาเองได้ ดังมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการวิจัยและวิจัยในชั้นเรียน 
ไว้ดังนี้ 
 ไพจิตร สะดวกการ (2551) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการที่จะช่วย
ให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่นักเรียน ท าให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูมีความเป็นวิชาชีพ และมีความเป็นศาสตร์ในวิธี
วิทยาของการจัดการเรียนรู้มากข้ึน 
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 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2551) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง      
การสืบสอนเชิงธรรมชาติ จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน การเรียนรู้หรือพฤติกรรม
ผู้เรียน โดยที่ครูเป็นผู้วิจัยในสิ่งที่ครูปฏิบัติอยู่  
 สุวิมล ว่องวาณิช (2550) ได้ให้ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน ว่าหมายถึง      
การวิจัยที่ท าโดยครูผู้สอนในห้องเรียนเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและน าผลมาใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเป็นการวิจัยที่ต้องท าอย่างรวดเร็ว  น าผลมาใช้
ทันทีและสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของตนให้ทั้งตนเองและกลุ่มเพ่ือนร่วมงานใน
โรงเรียนได้มีโอกาสได้อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลทีเกิดขึ้นเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 ยุทธนา สารีบุตร (2547) สรุปได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการหาความรู้หรือ
วิธีการใหม่ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งจะช่วย
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนหรือเพ่ือแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน โดยอาศัย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งครูเป็นผู้วิจัยและเป็นผู้ใช้ผลงานวิจัย 
 เศรษฐชาติ ชาวันดี  (2547) ให้ความหมาย การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง  
กระบวนการที่ครูใช้ศึกษาค้นคว้าแก้ปัญหา พัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ประโยชน์แก่ผู้เรียน โดยการด าเนินการวิจัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
กระบวนการท างานเป็นอย่างต่อเนื่อง จนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
 ประสงค์ หวานสูงเนิน (2547) ให้ความหมายการวิจัยในชั้นเรียนว่าเป็นการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ือแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทของชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผู้วิจัย จะส่งผลให้การจัดการเรียน      
การสอนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 มนสิช สิทธิสมบูรณ์ (2546) ได้ให้ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน ว่าหมายถึง
การด าเนินการของครูอย่างเป็นระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือสะท้อนผลและหาวิธีแก้ปัญหาตาม
สภาพที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้  เพ่ือการแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
พัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรและการบริหาร
จัดการเรียนการสอน 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ค าจ ากัดความการวิจัยไว้ว่า หมายถึง การค้นคว้า
เพ่ือหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา ซึ่งตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า “Research” ซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน
ในปัจจุบัน คือ ความหมายของค าว่าวิจัย คือ การศึกษาค้นคว้าอย่างระมัดระวังด้วยวิธีการอันเป็นที่
ยอมรับ (ซึ่งมักจะได้แก่วิธีการทางวิทยาศาสตร์) เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ข้อสรุป หรือทฤษฎีต่างๆ 
 วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2546) ให้ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง วิธีการหรือ
กระบวนการที่ได้มาซึ่งความรู้หรือค าตอบที่ครูเป็นผู้จัดท าข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้
ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546) ได้ให้ความหมายของการวิจัย
ในชั้นเรียน ว่าหมายถึง การวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นการท าวิจัยที่มุ่งน าผลการวิจัยมาแก้ปัญหาการเรียน
การสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนหรือมุ่งน าผลวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 
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 วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา (2546) ให้ความหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนว่า 
เป็นการรวบรวมปัญหาหรือค าถามจากการสะท้อนการปฏิบัติการของผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน เพ่ือต้องการที่จะพัฒนาหลักการเหตุผล และวิธีปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้รูปแบบหรือแนวทางไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานนั้น 
 สกุลรัตน์ กมุทมาศ (2550) เรียนการวิจัยในชั้นเรียนว่า การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ซึ่งหมายถึง การวิจัยปฏิบัติการที่ท าโดยครูของครู เพ่ือครู และผู้เรียน โดยการแสวงหาวิธีหรือพัฒนา
ทางเลือก ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 ประวิต เอราวรรณ์ (2545) ให้ความหมายการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การศึกษา
ค้นคว้าของคร ูซึ่งจัดว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา (Problem Solving) การจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 กรมสามัญศึกษา (2545) อธิบายว่าการวิจัยในชั้นเรียน คือ การวิจัยโดยครูผู้สอนใน
ห้องเรียนท าวิจัยกับนักเรียนเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาที่ครูรับผิดชอบเริ่มจาก
วิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบและเสร็จสิ้นที่ท าการคิดค้นนวัตกรรมแก้ปัญหาได ้
 กองวิจัยทางการศึกษา (2545) ได้ให้ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน ว่าหมายถึง
เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เพ่ือมุ่ง
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นครั้งๆ ไป ผลการวิจัยใช้ได้เฉพาะกลุ่มที่ท าการศึกษาหรือการวิจัยปัญหาของ
เด็กในชั้นเรียนของตนเองด้วยการหาความรู้หรือวิธีการใหม่ๆ รวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่และ
การดัดแปลงอุปกรณ์ประเภทอ่ืน มาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับสภาพการณ์ของ
การเรียนการสอนในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเองโดย
อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545) ให้ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน ว่าหมายถึง การสืบ
หาข้อเท็จจริง ค าตอบองค์ความรู้ใหม่หรือการสร้างพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ด้วยวิธีการที่เป็นระบบและ
เชื่อถือได้ เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบค าตอบที่เชื่อถือได้ 
 สุภาภรณ์ มั่นเกตุทิพย์ (2545) ได้ให้ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน ว่าหมายถึง
การวิจัยที่ด าเนินโดยครูผู้สอนเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนการสอน มีจุดประสงค์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและมีความสัมพันธ์อย่างเป็น
จริงกับปัญหา 
 ณัฐพล ชุมวรฐายี (2545) ได้กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน คือ การพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งจากการส ารวจพบว่า สาเหตุของปัญหาการเรียน      
การสอนมาจากนักเรียน วิธีการสอน สื่อการสอน และสภาพแวดล้อม การวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็น
วิธีการหนึ่งที่ครูสามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ 
 สมบัติ บุญประคม (2545) ได้กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการคือ การวิจัยประเภท
หนึ่งซึ่งใช้กระบวนการปฏิบัติโดยการใช้วงจร 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การลงมือกระท าจริง       
การสังเกตและการสะท้อนผลการปฏิบัติ การด าเนินการจะต้องต่อเนื่องเพ่ือจุน าไปสู่การปรับปรุงแผน
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เข้าสู่วงจรใหม่จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แก้ไขปัญหาได้จริงหรือสถานการณ์ของสิ่งที่ศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 พิชัย ญาณศิริ (2545) กล่าวว่า การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action 
Research: CAR) หมายถึงการท างานเป็นระบบเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอน เพ่ือให้ปัญหาหมดไปหรือท าสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆ ขึ้น และการวิจัยที่ว่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ครู
ทุกคนท าได้ด้วยวิธีการง่ายๆ ไม่ซับซ้อน พอท างานวิจัยเสร็จแล้วก็สามารถเขียนอธิบายให้คนอ่ืนเข้าใจ
ได้ด้วย “กระดาษหน้าเดียว” 
 ประวิต เอราวรรณ์ (2545) ให้ความหมายการวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยประยุกต์
ที่ด าเนินการควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของครูซึ่งต้องใช้กระบวนการที่น่าเชื่อถือ และเป็นระบบใน 
การแสวงหาค าตอบในสภาพการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผู้วิจัยทั้งผลิตงานวิจัยและ
บริโภคงานวิจัยหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ครูเป็นครูท าวิจัยและน าผลงานวิจัยไปใช้ 
 สมบัติ บุญประคม (2545) ให้ความหมายการวิจัยในชั้นเรียนว่า คือการวิจัย
ประเภทหนึ่งซึ่งใช้กระบวนการปฏิบัติอย่างมีระบบ ผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติ โดยการใช้วงจร 4 ขั้นตอน คือ การวางแผนลงมือกระท าจริง การสังเกต    
การสะท้อนผลปฏิบัติ มีการด าเนินการต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนเข้าวงจรใหม่ จนกว่าจะได้
ข้อสรุปที่แก้ไขปัญหาได้จริง 
 ชาตรี เกิดธรรม (2545) ให้ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการที่
ครูศึกษาค้นคว้าเพื่อแห้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ โดยเป็นการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ การวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นการวิจัยที่ด าเนินการ
ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของครู โดยมีครูเป็นผู้ท าการวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ส าอาง สีหาพงษ์ (2544) ได้ก าหนดให้ค าว่า การวิจัยใจชั้นเรียน มีความหมาย
เดียวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน คือ เป็นการวิจัยในระดับชั้นเรียน และหรือระดับโรงเรียนมี
เป้าหมายเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้การวิจัยในชั้นเรียนมีขอบเขตอยู่ที่
การแก้ไขปัญหาและหรือพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียน โรงเรียนหรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน  
ห้องเรียนและโรงเรียน 
 สายหยุด จ าปาทอง (2544) กล่าวว่า การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ 
ความจริงหรือค าตอบที่ต้องการ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มจากการมีปัญหาหรือต้องการ
หรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งน าไปสู่การสืบค้นทดลองหรือแสวงหาค าตอบได้อย่างมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าผลการวิจัยไปใช้ในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา     
การบริหารหรือการวางแผนงานในอนาคต 
 ยุทธนา ปฐมวรชาติ (2544) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน คือ ร่องรอยของการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีระบบหรือเป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือแสวงหาค าตอบจากข้อสงสัยที่เกิดขึ้นใน     
การจัดการเรียนรู้ของครู 
 กาญจนา วัฒนายุ (2550) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยจากสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน เป็นการวิจัยเพ่ือน าผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียน    
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การสอนและเป็นการวิจัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอน คือ สอนไปวิจัยไป แล้วน าผลการวิจัยไปใช้
แก้ปัญหาในชั้นเรียนและท าการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544) ให้ความหมายการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยประเภท
ปฏิบัติการ (Action Research) คือ การวิจัยมีเป้าหมายเพ่ือน าผลไปใช้ปฏิบัติงานจริง เพราะเป็นการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยมีครูเป็นผู้วิจัย เรียนสั้นๆ ว่าวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) 
เป็นการวิจัยเพื่อน าผลไปพัฒนาและถ้าพบข้อบกพร่องก็ท าการวิจัยและน าผลไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 สุวิมล ว่องวานิช (2546) ให้ความหมายการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนว่าเป็น
การศึกษาค้นคว้าของครู ซึ่งจัดว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหรือพฤติกรรมนักเรียน และคิดวิเคราะห์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน การวิจัยใน
ชั้นเรียนจึงไม่เป็นเพียงกระบวนการที่น่าเชื่อถือ และเป็นระบบในการแสวงหาค าตอบเท่านั้น แต่เป็น
การคิดค้นพัฒนาที่เน้นการแก้ปัญหาในสภาพการณ์ของชั้นเรียน 
 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา (2544) สรุปการวิจัยในชั้นเรียนว่าเป็น
กระบวนการที่ด าเนินการอย่างมีระบบ แสวงหาความรู้ที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนและน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน  
โดยสามารถน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพิจารณาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 สัมมา รธนิธย์ (2544) ได้ให้ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน ว่าหมายถึง การวิจัย 
ในชั้นเรียนเป็นการวิจัยประเภทหนึ่งที่ครูผู้สอนด าเนินควบคู่ไปกับการเรียนการสอนตามปกติในชั้นเรียน
เพ่ือการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น คิดค้นและหาวิธีการพัฒนาการด าเนินงาน 
แล้วน าผลที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนหรือแก้ปัญหาการสอนรวมทั้งเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้อื่นต่อไป 
 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544) ได้ให้ความหมายการวิจัยในชั้นเรียน ว่าหมายถึง การใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ค้นคว้าเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ ทางการศึกษาและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ทางการศึกษา
ให้เป็นแนวทางในการน าไปจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย 
 อุทุมพร จามรมาน (2544) ได้ให้ความหมายการวิจัยในชั้นเรียน  ว่าหมายถึง       
การวิจัยที่ท าโดยครู ของครู เพ่ือครูและส าหรับครู เป็นการวิจัยที่ครูต้องดึงปัญหาการเรียนการสอน
ออกมาและครูต้องแสวงหาข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้ ผลการวิจัยคือ
ค าตอบที่ตัวครูเองจะเป็นผู้น าไปใช้แก้ปัญหาของตนหรืออาจกล่าวได้ว่า  การวิจัยในชั้นเรียนเป็น     
การแก้ปัญหาของนักเรียนบางคน บางเรื่อง เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงนักเรียนอ่อน เสริมนักเรียนเก่ง
นักเรียนคนนั้น กลุ่มนั้นเพื่อจะได้เรียนทันเพ่ือนกลุ่มใหญ่หรือได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของเขา 
 ส าอาง สีหาพงษ์ (2544) ได้ให้ความหมายการวิจัยในชั้นเรียน ว่าหมายถึง การวิจัย
ในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียนมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้
การวิจัยในชั้นเรียนมีขอบเขตอยู่ที่การแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียน  โรงเรียนและสภาวะ
แวดล้อมที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน 
 ยุทธนา ปฐมวรชาติ (2544) ได้ให้ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน ว่าหมายถึง
ร่องรอยของการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีระบบหรือเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือแสวงหาค าตอบจาก
ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนของครูที่จะน าไปใช้ประโยชน์  ในการพัฒนาผู้เรียน อาจ
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เป็นรายบุคคลเป็นกลุ่มหรือทั้งในชั้นเรียนอย่างดี ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผนพัฒนา สื่อ หรือ
วิธีการที่น ามาใช้ในการวิจัยหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการวิจัย  การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยและ
น าเสนอผลการศึกษาและข้อค้นพบที่ได้ในรูปเอกสารการวิจัยหรือรายงานการพัฒนาเรียน 
 ประกอบ มณีโรจน์ (2544) ได้ให้ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน ว่าหมายถึง
กระบวนการ แสวงหาความรู้ ความจริง ด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 วรรณวิไล พันธุ์สีดา (2544) ได้ให้ความหมายพอสรุปได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียน คือ
กระบวนการที่ครูศึกษาค้นคว้าเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ ดังนั้น
การวิจัยในชั้นเรียน คือ การส ารวจปัญหาและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนโดยการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนและท าการทดลองกับนักเรียนในความรับผิดชอบของครู 
ทั้งกระบวนการวิจัยได้น ามาถูกปรับปรุงการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของครู  ซึ่งส่งผลให้ครูมีทักษะ   
มีความสารมารถในการจัดกิจกรรมนักเรียนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาจนหา
ทางแก้ไขได้ส าเร็จท าให้เป็นคนมีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในอาชีพครู 
 ชัยพจน์ รักงาม (2544) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียนคือ เป็นการศึกษาค้นคว้าที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องเรียนเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  ทั้งในส่วน
หลักสูตร วิธีสอน การจัดกิจกรรม สื่อ แบบฝึก รวมทั้งการวัดผลประเมินผลเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการสอนและคุณภาพการเรียน 
 คงศักดิ์ ธาตุทอง และงามนิตย์ ธาตุทอง (2543) ได้กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน  
คือ กระบวนการแสวงหาความรู้อันเป็นความจริงที่เชื่อถือได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียน  
การสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในบริบทของชั้นเรียน เป็นได้ทั้งการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
 เอลเลียด (Elliot, 1991) ได้ให้ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน หรือแนวคิดใน
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ว่าหมายถึง การวิจัยของครูที่
ใช้กระบวนการของการคิดเชิงสะท้อนในการทบทวนทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางการศึกษาไปใช้จริงใน
โรงเรียน   
 ฮอบกินส์ (Hopkins, 1994) ได้ให้ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน ว่าหมายถึง 
การท าการวิจัยที่ด าเนินการโดยครูในระหว่างการสอนนั้นย่อมไม่ใช่การวิจัยในระดับหลักการและ
ทฤษฎีแต่เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งนิยมเรียนในความหมายใกล้เคียงกันว่า
การวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัยในห้องเรียน (Classroom Research) การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research, CAR) การวิจัยของครู (Teacher Research, Teacher Based Research)    
 สรุปได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการศึกษาเพ่ือเน้นในการพัฒนาการเรียน
การสอนของครูในชั้นเรียนของตน การวิจัยดังกล่าวให้โอกาสแก่ครูสะท้อนการสอนของตนเองจาก 
การส ารวจและทดสอบความคิดใหม่ๆ หรือวัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆ 
 2.2.2 ความส าคัญและจุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 และมาตรา 30 
ได้ให้ความส าคัญกับการท าวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยก าหนดให้สถานศึกษาและ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ คือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียนและอ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ 
 การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนด้วยกระบวนการวิจัยที่ครูผู้สอนเป็น
ผู้ปฏิบัติเป็นสิ่งที่จะให้ผลดีแก่ผู้เรียนมากกว่าการที่ครูแก้ปัญหาในชั้นเรียนของตนตามผลการวิจัยของ
ผู้ อ่ืน เนื่องจากครูผู้สอนเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด ครูจึงย่อมรู้ธรรมชาติ ภูมิหลังและ
สภาพแวดล้อมของผู้เรียนของตนดีกว่าผู้อ่ืน แต่ครูก็ต้องพยายามศึกษาค้นคว้าหาแนวทางการแก้ปัญหา
การเรียนการสอนที่ผู้อ่ืนท าวิจัยไว้ เพ่ือท ามาเป็นฐานความคิดในการปรับน าไปใช้ให้ เหมาะสมกับ
ผู้เรียนของตนและจะได้รู้ถึงข้อควรระวังที่ผู้วิจัยคนก่อนได้น าเสนอไว้เพ่ือป้องกันความผิดพลาดซ้ ารอยเดิม 
รวมทั้งควรปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รู้  ผู้มีประสบการณ์ภายในโรงเรียนหรือบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปรับแนวคิดและประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้เป็นแนวทางที่น ามาใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนของตนได้
อย่างมั่นใจต่อไป 
 ครูถือว่าเป็นบุคลากรที่ส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษา ครูจะต้องได้รับการพัฒนาให้
เป็นครูที่ด ีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการกระตุ้นยั่วยุให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ ครูต้องเป็น
ที่ยอมรับนับถือในฐานะเป็นปูชนียบุคคลและเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองเป็นผู้ร่วมงานที่ดีใน
สถานศึกษาเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  พัฒนาตนเองและท าการศึกษา  
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นการส่งเสริมให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการท า
การวิจัยในชั้นเรียน ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญที่สุดของผู้บริหาร การให้ความรู้ที่ถูกต้องจะท าให้เกิด     
ความเข้าใจที่ดี มีเจตคติที่ดี เป็นแรงเสริมที่จะท าให้เกิดความต้องการในการด าเนินการท าการวิจัยใน
ชั้นเรียน ซึ่งนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความส าคัญและจุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน ไว้ดังนี้ 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2550) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วย
ในการพัฒนาวิชาชีพเนื่องจากให้ข้อค้นพบที่ได้มาจากกระบวนการสืบค้นที่เป็นระบบและเชื่อถือได้   
ท าให้การเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนและครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  นอกจากนี้ยัง
พัฒนาผู้ที่มีส่วนร่วมน าไปสู่การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้และด้วยหลักการส าคัญของการวิจัยปฏิบัติ
ที่เน้นสะท้อนผล ท าให้การวิจัยแบบนี้ส่งเสริมบรรยากาศของการท างานแบบประชาธิปไตยที่ทุกฝ่าย
เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และยอมรับในข้อค้นพบร่วมกันสรุปได้ว่า  ความส าคัญและ
จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน ถือว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญที่สุดของการบริหารที่ช่วยในการกระตุ้
นให้ครูใช้กระบวนการในการแก้ปัญหาของนักเรียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และ
เป็นการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความก้าวหน้า 
 สายลม ปะตาทายัง (2547) สรุปได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนมีความส าคัญ คือ 
 1)  พัฒนาตนเอง เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนได้เรียนรู้ในทางวิจัย 
 2) พัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่เราต้องพัฒนากาวิธีต่างๆ ในการพัฒนา
ผู้เรียน 
 3) พัฒนาประเทศชาติและสนองนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 
 4) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 
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 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2546) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน เกิดจากแนวคิดพ้ืนฐาน 
คือ การบูรณาการวิธีการปฏิบัติงานกับการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติโดยมีความส าคัญ 
ดังนี้ 
 1) เป็นการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนด้วยการวิจัย 
 2) เป็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
 3) เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ด้วยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จาก 
การปฏิบัติ 
 4) เป็นการส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของการวิจัยทางการศึกษา 
 สุชาติ ตั้งใจ (2545) ได้ให้ความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้วิจัย  ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนไป
พร้อมๆ กัน และเมื่อปัญหาต่างๆ ถูกแก้ไขแล้วผู้สอนก็ได้สอนอย่างเต็มที่ ผู้ เรียนก็ได้เรียนอย่างมี
ความสุข 
 ยุทธนา สารีบุตร (2547) กล่าวถึงความส าคัญของวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้ 
 1) เป็นการพัฒนาหลักสูตร และการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนด้วยการวิจัย 
 2) เป็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
 3) เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ด้วยการเผยแพร่ความรู้ที่ ได้จาก 
การปฏิบัติ 
 4) เป็นการส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าของการวิจัยทางการศึกษา 
 ประวิต เอราวรรณ์ (2545) ครูเป็นวิชาชีพที่ได้การยอมรับว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงต้อง
ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานสูงและ
เป็นที่ยอมรับของสังคม ขณะเดียวกันต้องก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการเทคโนโลยี  
ค่านิยมและวัฒนธรรมทางสังคม นอกจากนี้ครูยังต้องพัฒนาสติปัญญาและความสามารถท่ีหลากหลาย
ของเด็กแต่ละคน ครูต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้านมีการวางแผนที่ดีในการสอนต้องค้นคว้าวิธีสอน
ค้นหาสื่อ ตลอดจนเครื่องมือใหม่ๆ มาช่วยในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่และ
สนองตอบต่อผู้เรียนแต่ละคน 
 กรมวิชาการ (2545) ได้กล่าวว่า ความส าคัญของการวิจัยมีความสอดคล้องกับ
พัฒนาการศึกษาทั่วโลกที่ได้พยายามให้ครูผู้สอนเป็นนักวิจัยให้เข้ากับกระบวนการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะ
มีเสรีภาพในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นประการส าคัญผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจะต้อง
เปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้น าให้แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนเพ่ือ
น าไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตน การวิจัยจึงสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้จึงจะช่วยฝึกกระบวนการคิด 
การจัดการหาเหตุผลในการตอบปัญหาและรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา 
 กองวิจัยทางการศึกษา (2545) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ใน
มาตรา 24 (5) การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน    
การสอนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้วิจัย
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เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกับสื่อการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และมาตรา 30 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนที่
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนา การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละ
ระดับการศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการท าการวิจัยการศึกษาและ
ปรับบทบาทของการวิจัยให้เข้ากับกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติและถือว่าการวิจัยเป็น
จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการปฏิบัติการสอนของครูในชั้นเรียนการวิจัยจะมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบจนท าให้การศึกษานั้นคลี่คลายไปในด้านที่
ก่อประโยชน์และกล้าเผชิญกับปัญหาใหม่ๆ ด้วยความเชื่อมั่นมุ่งมั่นที่จะน าปัญหามาก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นการแสดงความก้าวหน้าของครูอีกทางหนึ่ง 
 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2545) ได้กล่าวว่าการวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ เป็นกระบวนการท้าทายครูให้แสดงความสามารถและศักยภาพในการกระตุ้น
นักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ ที่เริ่มต้นจากการอยากรู้และหากลวิธีในการหาค าตอบแล้วสรุปลงอย่าง
มีเหตุผลที่น่าเชื่อถือโดยเกิดจากความต้องการของครูที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเรียนรู้
และพัฒนาสื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
โดยค านึงถึงความสามารถของผู้เรียนที่แตกต่างกันเป็นส าคัญ รวมทั้งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายมีเหตุมีผลและเมื่อครูผู้สอนสามารถรวบรวมผลที่
เกิดขึ้นในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งนวัตกรรมกิจกรรมหรือวิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบต่างๆ มาไว้เพ่ือเลือกใช้ตามความเหมาะสมแล้ว จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
และสนุกกับการเรียนอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนั้นการจัดการ
เรียนรู้โดยกระบวนการวิจัยจึงจ าเป็นที่ครูจะต้องศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจให้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู 
 ไพจิตร สะดวกการ (2545) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียนมีความส าคัญคือ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้
ก าหนดแนวทางการสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน       
ไว้ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (5) มีใจความส าคัญคือ “ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ” และมาตรา 30 
กล่าวว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกล่าวการส่งเสริม
ให้ผู้สอนสามารถใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา” จากข้อความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้เช่นกันในมาตรา 22 ความเป็นจริง 
จึงเป็นแนวในการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้วยการใช้กระบวนการวิจัยในความหมายของการแก้ปัญหา
ใหม่ การหาค าตอบแบบใหม่ โดยวิธีการที่เชื่อถือได้หรือวิธีการที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ มากขึ้น 
 ชาตรี เกิดธรรม (2545) ได้กล่าวว่าการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการพัฒนาทางเลือกใน
การแก้ปัญหา โดยครูผู้สอนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียนจึงมี
ความส าคัญ ดังนี้ 
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 1) เป็นการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนด้วยการวิจัย 
 2) เป็นการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานมากยิ่งขั้น 
 3) เป็นการเผยแพร่ความรู้จากการปฏิบัติจริง 
 4) เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านการวิจัยการศึกษา และสามารถน า
ผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 5) เป็นการส่งเสริมหรือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน 
 ประวิต เอราวรรณ์ (2545) กล่าวถึงความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียนว่าเป็น    
การด าเนินการวิจัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของครูอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องใช้กระบวนการที่
น่าเชื่อถือในการหาค าตอบในสภาพการณ์หรือบริบทของชั้นเรียนอย่างเหมาะสม จนก่อให้เกิดผลดีต่อ
การศึกษาและวิชาชีพ คือ ให้ผู้เรียนเกิดความก้าวหน้าในการเรียนรู้ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 สุวิมล ว่องวานิช (2544) ได้กล่าวถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการวิจัยใน 
ชั้นเรียนซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ไว้ดังนี้ 
 1) เป็นการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนมีองค์ความรู้และทักษะการประยุกต์ที่จะใช้
เปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ดีขึ้น 
 2) เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และสะท้อนผลการท างาน 
 3) เป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติโดยตรง 
 4) ช่วยท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยกระบวน 
การวิจัยซึ่งเกิดประโยชน์น าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและแก้ปัญหา 
 5) เป็นการวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการมีส่ วนร่ วมท าให้การวิจัยมีความเป็น
ประชาธิปไตยเกิดการยอมรับในความรู้ของผู้ปฏิบัติ 
 6) ช่วยตรวจสอบวิธีการท างานของครูที่มีประสิทธิภาพ 
 7) ท าให้ครูเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
 ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์ (2544) ได้กล่าวว่า เป็นเครื่องมือส าคัญของครูในการพัฒนาวิถี
ชีวิตความเป็นครูไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
พร้อมทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญที่จรรโลงวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็ง 
 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544) ได้กล่าวถึง คุณค่าและความส าคัญของการวิจัยใน      
ชั้นเรียนว่าเป็นการบูรณาการวิธีปฏิบัติงานกับการพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือ พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการในการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยการวิจัยเป็นการพัฒนา
วิชาชีพครู ซึ่งแสดงให้เห็นความก้าวหน้าด้วยการเผยแพร่ความรู้อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
ความก้าวหน้าของการวิจัยทางการศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544) การจัดกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนานักเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ครูต้องมี
การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพด้วยการคิดค้นแนวทางใหม่เพ่ือพัฒนาตนเอง  ตลอดจนคิดค้นหา
แนวทางใหม่ๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้และน าความรู้ไป
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ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้การที่ครูน ากระบวนการวิจัยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้นี้ 
ถือได้ว่าครูมีส่วนร่วมสร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมี
ความสุข พร้อมทั้งร่วมพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ 
 กองวิจัยทางการศึกษา (2542) ได้กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียนเกิดจากแนวคิด
พ้ืนฐานคือ การบูรณาการวิธีการปฏิบัติงานกับการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติโดยมี
ความส าคัญ ดังนี้ 
 1) เป็นการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ     
การเรียนการสอนด้วยการวิจัย 
 2) เป็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
 3) เป็นการหาความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูด้วยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จาก         
การปฏิบัติ 
 4) เป็นการส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของการวิจัยทางการวิจัยทางการศึกษา 
 พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ (2541) ได้กล่าวว่า การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนเปรียบ 
เสมือนลมหายใจที่จ าเป็นของชีวิตยิ่งในยุคที่การพัฒนาการศึกษาไทยอยู่ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ อันมีผลเชื่อมโยงมาจากบริบทสังคมโลก การวิจัยจะเข้ามามี 
ส่วนช่วยให้การพัฒนาการศึกษาให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและสามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
 จากความคิดเห็นดังกล่าว สรุปได้ว่าความส าคัญและจุดมุ่งหมายของการวิจัยใน      
ชั้นเรียนถือว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญที่สุดของการบริหารที่ช่วยกระตุ้นให้ครูใช้กระบวนการในการแก้ปัญหา
กับนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้เต็มศักยภาพของตนเอง และช่วยให้ครูมีวิถี
ชีวิตของการท างานของครูอย่างเป็นระบบเห็นภาพของงาน ตลอดจนมีการตัดสินใจที่มีคุณภาพ เพ่ือ
ช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้า 
 2.2.3 ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน 
 การวิจัยในชั้นเรียนจะแตกต่างกับการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียนเป็น
การศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับครูและนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ วิจัยจากการปฏิบัติงานของครูที่มุ่งศึกษาเฉพาะ
ในห้องเรียนหรือในโรงเรียนเท่านั้น 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2550) ได้อธิบายลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนว่า ต้องมีการ
ด าเนินงานที่เป็นวงจรต่อเนื่อง มีกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมและเป็นกระบวนการที่เป็น       
ส่วนหนึ่งของการท างานปกติให้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในชั้นเรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริง 
 รัตนา ศรีเหรัญ (2547) ได้กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนการสอนมีองค์ประกอบ
มากมายที่เข้ามามีส่วนท าให้การเรียนการสอนสามารถด าเนินการได้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียนจึงมีรูปแบบหรือแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
 1) เป็นการศึกษาเก่ียวกับวิธีการหรือรูปแบบเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย
ด้านนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  (1)  การปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิธีการสอน 
  (2) ทดลองสอนด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ 
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  (3) ค้นหาวิธีการใหม่ๆ  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน 
  (4) การสร้างแบบฝึกทักษะด้านต่างๆ ของผู้เรียน 
  (5) เทคนิควิธีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
  (6) หาแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน 
 2) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเรียนการสอน การวิจัยด้านนี้        
มุ่งศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  (1) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 
  (2) ความรู้เดิมกับพัฒนาการของการเรียนรู้ 
  (3) ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการของผู้เรียน 
  (4) การวิเคราะห์หลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ 
  (5) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวัดประเมินผล 
  (6) บรรยากาศในห้องเรียนกับผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 3) เป็นการศึกษาเก่ียวกับลักษณะและรูปแบบของหลักสูตรการวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษา 
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  (1) การประเมินหลักสูตร 
  (2) การติดตามการใช้หลักสูตร 
  (3) การพัฒนาหลักสูตร 
  (4) การพัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผล 
  (5) วิเคราะห์ความเหมาะสมของรายวิชาต่างๆ 
 4) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  (1) การประเมิน ติดตามการใช้แผนการสอน 
  (2) การทดลองใช้วิธีการสอนหรือชุดการสอน 
  (3) การสร้างสื่อ แบบฝึก ชุดการสอน หนังสือ นวัตกรรม 
  (4) ผลการใช้แบบฝึก ชุดการสอน หนังสือ นวัตกรรม 
  (5) การจัดหรือใช้รูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอน 
  (6) เจตคติของครู อาจารย์ นักเรียนที่มีต่อรายวิชาต่างๆ  
  (7) บรรยากาศในห้องเรียน และโรงเรียน 
  (8) การจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ 
 5) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ และรูปแบบของการวัดและประเมินผล  
การวิจัยด้านนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  (1) การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบแบบต่างๆ  
  (2) การวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ 
  (3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆ 
  (4) การหาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆ 
  (5) การหาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 6) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษา
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  (1) การพัฒนาสื่อการสอน  
  (2) การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน  
  (3) การเปรียบเทียบวิธีสอนแบบต่างๆ 
  (4) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อการสอน 
  (5) ศึกษาผลการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 
  (6) ศึกษาผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม 
  (7) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่างๆ ที่เกิดจาก
การใช้สื่อการสอนนวัตกรรม 
 ประวิต เอราวรรณ์ (2546) ได้นิยามว่า การวิจัยในชั้นเรียนมีลักษณะดังนี้คือ 
 1) ปัญหาการวิจัยเกิดขึ้นจากการท างานในชั้นที่เก่ียวกับการเรียนการสอน 
 2) ผลการวิจัยน าไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 3) การวิจัยด าเนินไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน กล่าวคือ สอนไปวิจัยไป
แล้วน าผลมาใช้แก้ปัญหาและท าการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
 กรมวิชาการ (2545) ได้ท าการสังเคราะห์คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้บริหารโรงเรียน มีดังนี้ ด้านความเป็นผู้น าคือมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถแก้ปัญหามีมนุษยสัมพันธ์ เฉลียวฉลาด มีเหตุมีผลด้านวิชาการ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สามารถยืดหยุ่นวิธีการเพ่ือความส าเร็จของงาน  มีไหวพริบในการท างาน      
ก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยี ด้านบุคลิกภาพ คือ มีกิริยาท่าทาง แสดงออก มีความเข้มแข็ง ท่าทาง
กระฉับกระเฉง จิตใจหนักแน่น มีมนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น ด้านความสามารถในการบริหาร คือมี
ความสามารถในการจัดการ รักการท างาน มีความยืดหยุ่นสรุปลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนได้ว่า 
ต้องท าการวิจัยในชั้นเรียนต้องเป็นปัญหาที่ผู้วิจัยเห็นความส าคัญและมีประโยชน์การท าการวิจัยต้อง
ท าการวิจัยไปพร้อมกับการแก้ปัญหาในห้องเรียนไปพร้อมกันและให้ผู้เรียนเหมือนการเรียนปกติ 
 ทิศนา แขมมณี (2542) กล่าวว่า ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนจะแตกต่างกับ 
การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับครูและนักเรียนเป็นส่วนใหญ่
วิจัยจากการปฏิบัติงานของครูที่มุ่งศึกษาเฉพาะในห้องเรียนหรือในโรงเรียนเท่านั้น  การศึกษาวิจัยไม่
เน้นระเบียบวิธีวิจัยมากนัก ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องมีการสุ่มตัวอย่างเพราะกลุ่มเป้าหมายมีจ านวน     
ไม่มากนัก ไม่เน้นสถิติผลการวิจัย ไม่เน้นสรุปอ้างอิง ส่วนการวิจัยการศึกษาเน้นศึกษาเรื่องทั่วๆ ไปที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยทฤษฎีทางการศึกษา มีการหาค าตอบที่เป็นระบบน่าเชื่อถือได้ ดังนั้นในการวิจัย
จะต้องถูกต้องตามกรอบระเบียบวิธีการวิจัยการศึกษามีกระบวนการซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน       
แต่วิจัยในชั้นเรียนใช้ระยะเวลาช่างสั้นๆ ในการแก้ปัญหา 
 สรุปได้ว่า คุณลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการของครูที่ไม่
เน้นระเบียบการวิจัยมากนัก ซึ่งจุดเริ่มต้นของการวิจัยเกิดจากสภาพปัญหาและข้อข้องใจ ที่มุ่งศึกษา
เฉพาะในห้องเรียนหรือในโรงเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยใช้
ระยะเวลาสั้นๆ 
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 2.2.4 ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียน 
 มนสิช สิทธิสมบูรณ์ (2546) กล่าวถึง ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียนก่อให้เกิด
ประโยชน์กับบุคคลทุกฝ่ายในโรงเรียน ผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงก็คือนักเรียนและยังเป็นประโยชน์
กับตัวครูเพ่ือนครูในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน การให้ความยอมรับนับ
ถือเป็นการบริหารเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบและสามารถท างานในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การยอมรับนับถือเป็นปัจจัยจูงใจที่กระตุ้นมนุษย์ จากสถานะที่เป็นกลางให้ไปอยู่ใน
สถานะท่ีเป็นกลางให้ไปอยู่ในสถานะที่อยากท างาน ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้สึกว่าการวิจัยในโรงเรียนถือ
ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนการน าการวิจัย เข้าไปใช้ในการเรียนการสอนและ
ผู้เรียนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียนนั้น  ครูผู้ใช้หลักสูตรต้องสามารถวิจัยได้และมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาวิชาชีพครูควบคู่กันไปซึ่งจ าเป็นต้องส่งเสริมและปรับปรุงด้านวิชาชีพ ครูทุก
คนจะต้องศึกษาและทดลองการวิจัยกันเพ่ือความก้าวหน้าในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยการ
ท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยการสนับสนุนให้ครูท าการทดลอง 
วิจัยท าการสอนที่ใช้เนื้อหา วัสดุอุปกรณ์และวิธีสอน วิธีจัดชั้นเรียนใหม่ๆ ให้ครูได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์กับครูอ่ืนซึ่งก าลังทดลองหรือท างานเกี่ยวกับเรื่องเดียวกัน      
ฝึกให้เป็นผู้บรรยายปาฐกถาในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับโรงเรียนและท้องถิ่น สนับสนุนให้เขียนบทความ
หรือหนังสือเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูมีการเปลี่ยนแปลง
ทักษะ ความรู้ ความคิดและทัศนคติ ควรจัดกิจกรรมต่อไปนี้เป็นประจ าต่อเนื่องกันคือ การประชุมครู
ก่อนปิดภาคเรียน การประชุมปฏิบัติงานในระหว่างปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อนเพ่ือสนองความต้องการ
ของครูและสนับสนุนด้านการเงินส าหรับค่าใช้จ่ายของครูที่มาประชุม จัดให้มีการสาธิตการสอนภายใน
โรงเรียน มีกลุ่มศึกษาตามความสนใจ น าเอาปัญหาหรือหัวข้อเกี่ยวกับการประชุมปฏิบัติการของครู
ภายในโรงเรียน กลุ่มสาธิตการสอนไปประกอบเป็นเนื้อหาวิชาของรายวิชาที่ครูศึกษาในวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยระหว่างปิดภาคฤดูร้อนโดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าโดยไม่มีการวัดผลการท างาน
ของครูแต่เป็นการร่วมกันกับครูในการวางแผนเพ่ือจัดประสบการณ์และกิจกรรมนักเรียน  ซึ่งมีผลต่อ
การปรับปรุงการเรียนการสอนจากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชน์คือ ช่วยให้ครู 
ผู้บริหารตัดสินใจแก้ปัญหาได้ตรงจุด ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียน ครูมีความรับผิดชอบท างาน
อย่างมีระบบมีการวางแผนที่ดี ครูใช้กระบวนการวิจัยช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพของนักเรียน 
สามารถน าผลการวิจัยพัฒนาตนเองและน าไปวางแผนการพัฒนางานวิชาการ พัฒนาสถานศึกษาและ
พัฒนาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
 ไพจิตร สะดวกการ (2546) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู 
โรงเรียน และวงการการศึกษา ดังนี้ 
 1) ประโยชน์ต่อผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนในชั้นเรียนมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน
แตกต่างกัน ถ้าครูใช้รูปแบบการสอนเพียงแบบเดียวกับผู้เรียนทุกคน อาจท าให้ผู้เรียนบางคนไม่ได้รับ
การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจส่งผลกระทบไปถึงปัญหาอ่ืน เช่น จากปัญหาพฤติกรรมการเรียน
ส่งผลกระทบไปถึงปัญหาความประพฤติ ส่งผลกระทบไปถึงครูวิชาอ่ืน ครูที่รับช่วงในชั้นต่อไปโรงเรียน
และสังคมโดยส่วนรวม จึงเป็นหน้าที่ของครู ที่จะต้องพยายามวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา แล้วคิด
หาทางแก้ปัญหาจนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนให้ดีขึ้น พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการใฝ่รู้  
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ใฝ่เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และไม่มีปัญหาการเรียนอีกต่อไป ซึ่งส่งผลไป
ถึงการขจัดปัญหาและผลกระทบอ่ืนๆ ด้วย 
 2) ประโยชน์ต่อครู ครูมีการวางแผนการท างานในหน้าที่ของตนอย่างเป็นระบบ 
ได้แก่ วางแผนการเรียนการสอน ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนประเมินผล
การท างานเป็นระยะโดยมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะท าอย่างไร กับใคร เมื่อไร เพราะอะไร และท าให้
ทราบผลกระท าว่า บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร เพียงใด ช่วยให้ครูเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
หาทางแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ได้นวัตกรรมที่ผ่านการปรับปรุงจนเป็นที่ยอมรับได้ และเกิด     
ความมั่นใจในการท างานมากข้ึน สามารถอธิบายได้ว่าตนเองสามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลแก่ผู้เรียน
เป็นรายคนและแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้าง 
 3) ประโยชน์ต่อโรงเรียน ครูในโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นทั้งภายในหมวด
วิชาและระหว่างหมวดวิชา มีการร่วมกันคิดแก้ปัญหา ตั้งแต่การวิเคราะห์หาสาเหตุจนถึงการเขียน
รายงานคณิตศาสตร์ช่วยในเรื่องการค านวณ การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล ครูบรรณารักษ์ช่วยดูแล
การเขียนบรรณานุกรม ครูภาษาไทยช่วยตรวจสอบการสะกดค า ครูภาษาอังกฤษช่วยด้านการอ่าน
เอกสารต ารา  หรืองานวิจัยจากต่างประเทศ เป็นต้น การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับงานในหน้าที่ที่ครูรับผิดชอบอยู่ จะช่วยให้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถวิเคราะห์สาเหตุและชี้ประเด็นปัญหาได้ชัดเจน แก้ปัญหาได้ตรงจุด เป็น
การสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรกันทางวิชาการในโรงเรียน และยกระดับมาตรฐานวิชาการของโรงเรียน
ให้สูงขึ้น 
 4) ประโยชน์ต่อวงการการศึกษา ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน สามารถน ามาเป็น
ข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนที่ครูแต่ละคน
ด าเนินการว่ามีความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ครูผู้สอนแต่ละคนจะประยุกต์น าไปใช้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนของตนได้อย่างไร เป็นการสร้างสังคมทางการศึกษา และกระตุ้นให้มีการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์อันมีคุณค่าของครูอย่างไม่หยุดยั้ง ท าให้อาชีพครูมีภาพลักษณ์ที่ดี 
เป็นที่ยอมรับของสังคมมากข้ึน 
 สุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์ (2545) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียนไว้โดย
สรุป คือ การช่วยแก้ปัญหาในห้องเรียน ช่วยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีปรับเปลี่ยนบทบาท
ของครูเสริมพลังอ านาจแก่ครูในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนท าให้รู้วิธีการการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิผลเป็นการกระตุ้นการสอนแบบสะท้อนกลับ ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสอนที่มีประสิทธิภาพช่วยตรวจสอบวิธีการท างานของครูให้มีประสิทธิภาพช่วย  พัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพครูเป็นการเชื่อมโยงระหว่างวิธีสอนกับผลที่ได้รับช่วยให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้ใน
ห้องเรียน และท าให้ครูสามารถเป็นองค์กรที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 
 กรมวิชาการ (2544) กล่าวถึง ประโยชน์และความส าคัญของการวิจัยว่าโดยปกติ
ผู้สอนได้ท าการวิจัยอยู่ตลอดเวลาด้วยการศึกษาหาสาเหตุและสังเกตในขณะที่ก าลังสอนไม่ว่าจะเป็น
โครงสร้างของวิชาที่สอน (หลักการวัตถุประสงค์ คาบเวลา) เนื้อหาที่สอน วิธีสอนและการประเมินใน
ขณะเดียวกันก็สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนสิ่งต่างๆ และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนตลอดจน
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาการกระท าของผู้สอนดังกล่าวนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและ       
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การเรียนการสอนเพียงแต่ไม่ได้ใช้วิธีการตามกระบวนการวิจัยเข้าเสริมซึ่งกระบวนการวิจัยจะช่วยให้
การศึกษา การสังเกต การหาเหตุผลเป็นไปอย่างมีระบบด้วยการจดบันทึกเพ่ือน ามาวิเคราะห์ แปลผล
ซึ่งอาจท าด้วยตนเองหรือท ารวมกันเป็นระดับขั้นหรือระหว่างสาขา  หมวดวิชาเป็นการวิจัยที่เน้น      
การแก้ปัญหาในทางปฏิบัติมากกว่าเน้นการแก้ปัญหาในทางทฤษฎีการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการวิจัยมี
ประโยชน์ ดังนี้ 
 1) ท าให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจที่จะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนา
งาน คือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพครู 
 2) ท าให้ครูผู้สอนได้รับรู้ มีความเข้าใจ ร่วมมือกันส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
งานและให้มีความเข้าใจพื้นฐาน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ทั้งของตนและของผู้เรียนพิมพ์ 
 ชาตรี เกิดธรรม (2544) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้ 
 1) เพ่ือเป็นการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการวิจัย
โดยผ่านนวัตกรรม เทคนิคหรือวิธีการที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการวิจัยที่น่าเชื่อถือได้มาแล้วมาใช้
แก้ปัญหาในชั้นเรียนโดยตรง อันจะมีผลในการจัดการเรียนการสอน บรรลุผลตามจุดประสงค์ที่วางไว้ 
 2) เพ่ือเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเป็นการแสดงถึง      
ความก้าวหน้างานวิชาชีพ 
 3) เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้จากการปฏิบัติจริงอันเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 
 4) เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าด้านการวิจัยทางการศึกษาและ
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นได้ 
 สรุปได้ว่าการวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชน์ คือ ช่วยให้ครู ผู้บริหาร ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้ตรงจุดท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียน ครูมีความรับผิดชอบท างานอย่างมีระบบ มีการวางแผน
ที่ดี ครูใช้กระบวนการวิจัยช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพของนักเรียน สามารถน าผลการวิจัยพัฒนา
ตนเองและน าไปวางแผนการพัฒนางานวิชาการ พัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาชุมชนเป็น เป็นแหล่ง
เรียนรู้ได ้
 2.2.5 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให้แต่ละสถานศึกษาได้มี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพปัญหาและสภาพแวดล้อม  ตลอดจน
ความรู้ ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งสถานศึกษาเป็นนิติบุคคล มีการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับ
สถานศึกษาและท้องถิ่น ผู้วิจัยได้มองเห็นความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน  อันที่จะน ามาแก้ไข 
ปัญหาและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้เป็นไปตามความต้องการผู้บริหาร
สถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้น าสถานศึกษาต้องมีบทบาทในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งมี
นักวิชาการกล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้ 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2550) ให้ความเห็นว่า หลักการส่งเสริมการวิจัยของผู้บริหารที่
ควรปฏิบัติไว้ 8 ประการ ดังนี้ 
 1) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 
 2) สนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูในด้านอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก 
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 3) วางระบบกระตุ้นก ากับติดตามให้ความช่วยเหลือการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 4) ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่มของครู
อาจารย์ในโรงเรียน ให้ครูมีเวลาประชุม เพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน
ของครูแต่ละคน 
 5) สังเคราะห์ผลการวิจัยของรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน 
 6) จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและนอกโรงเรียน 
 7) ยกย่องให้ก าลังใจสิ่งตอบแทนเป็นแรงเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู 
 8) วางระบบฐานข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนไว้ 8 ประการ ดังนี้ 
 1) สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นว่า การท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตในการท างานการวิจัยไม่ใช่ภาระงานที่เพ่ิมขึ้นแต่เป็นสิ่งที่ครูท าอยู่แล้วในการจัด  
การเรียนการสอน ต้องชี้ให้ครูเห็นความส าคัญในการท าวิจัยสามารถน าผลการวิจัย พัฒนาการเรียน
การสอนไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 2) การก าหนดนโยบายและแผนงานในโรงเรียนเพ่ือให้ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนละ 1 เรื่องโดยร่วมกันท าวิจัยเป็นกลุ่มในระดับหมวดวิชา ระดับชั้นโดยการช่วยเหลือ ดังนี้ 
  (1) จัดครูพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาการท าวิจัย 
  (2) การจัดคลินิกในโรงเรียนโดยจัดหาเอกสารต าราเกี่ยวกับการวิจัยใน       
ชั้นเรียน 
  (3) ให้ครูน าเสนอผลงานการวิจัยเป็นระยะๆ 
 3) จัดประชุมชี้แจงให้ครูเห็นความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียนตามพระราช บัญญัติ
การศึกษาได้ก าหนดให้ครูทุกคนต้องท าวิจัยในชั้นเรียน 
 4) วางแผนปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 5) จัดให้มีการประชุมวิชาการเดือนละ 1 ครั้ง ให้เข้าใจตรงกันว่าการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียน 
 6) การจัดหาหนังสือ ต ารา เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยในชั้นเรียน
ให้ครูศึกษาด้วยตนเองเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล 
 7) การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับผู้บริหาร วิเคราะห์ปัญหาที่จะน ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหา
และจัดท านวัตกรรมที่น ามาแก้ปัญหา 
 8) จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือติดตามผลงานวิจัยการให้ค าปรึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จัดประชุมกลุ่มย่อยกับครูครูเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544) กล่าวว่า บทบาทของผู้บริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยในสถานศึกษา ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ด้วยกันคือ 
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 1) การส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจัยโดยมีแนวทางการปฏิบัติคือ         
การจัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์ มุมค้นคว้างานวิจัยหรือรวบรวมข้อมูลสนเทศ จัดงานเพ่ือรับรู้ปัญหา
ข้อบกพร่อง จุดเด่นหรือจุดด้อยจนได้จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนาครูท าวิจัย 
 2) การให้ความยอมรับนับถือครูผู้ท าการวิจัย  โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้        
ยกย่องชมเชยให้เกียรติแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็น การให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
โครงการวิจัยของสถานศึกษาและการเผยแพร่ผลงานครู 
 3) การมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ท าวิจัย โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ ยั่วยุและ
ส่งเสริมให้ครูศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เปิดโอกาสให้ไปศึกษาดูงานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จัดให้มีการอบรม
หรือประชุมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของครูอย่างต่อเนื่อง 
 4) การส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของครูผู้ท าวิจัยโดยมีแนวทาง  
การปฏิบัติดังนี้ ดูแลเอาใจใส่ให้ค าแนะน าจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้มีความอิสระ  กล้าคิด ค้นคว้า
แก้ปัญหาหรือพัฒนาอันเป็นความก้าวหน้าอาชีพของครูและให้โอกาสครูผู้มีผลงานวิจัยมีโอกาส
ก้าวหน้าในการท างานและน าผลงานมาเป็นส่วนหนึ่งในการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 บัญชา อ๋ึงสกุล (2539) กล่าวว่า ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อการส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูปฏิบัติงานในโรงเรียนให้มีก าลังและสามารถท าวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้เสนอ
บทบาทของผู้บริหารเกี่ยวกับการส่งเสริมในการวิจัยในชั้นเรียนมี 5 ประการ 
 1) การส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียนการบริหารที่น าไปสู่
ความส าเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียนย่อมอยู่ที่ความต้องการของผู้บริหารที่จ าก าหนดนโยบายหรือค าสั่ง
ที่ชัดเจน มีการจัดบุคลากร งบประมาณและวัสดุส่งเสริมการวิจัยที่เหมาะสม คือ 
  (1) ผู้บริหารต้องค านึงถึงหลักในการจูงใจ ได้แก่ การสร้างให้ลูกน้องหรือ        
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกว่างานที่ปฏิบัตินั้นน่าสนใจ ท้าทายความสามารถและอยากท างาน
เพ่ิมขึ้นหรือยังผู้ใต้บังคับบัญชารู้หรือไม่ผู้บริหารคาดหวังอะไรจากเขาในการปฏิบัติงาน  และเขาต้อง
ท าอย่างไรเพ่ือให้ได้มาตรฐานขององค์กรที่ก าหนดไว้ 
  (2) ผู้บริหารต้องมีภาพความส าเร็จในการปฏิบัติงานตลอดแนวและมีการสนอง
ความต้องการที่หลากหลายในบุคลากรในองค์การ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ส าคัญ คือ การจัดให้
มีการประชุมสังเคราะห์นโยบายร่วมกันในการปฏิบัติ การร่วมกันตรวจความสอดคล้องและความสมบูรณ์
ของสภาพความส าเร็จในทุกๆ ระดับของงานตั้งแต่ปัจจัยการด าเนินงาน ผลผลิตไปจนถึงผลกระทบ
การร่วมกันประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของโรงเรียนมีการตกลงกันว่าจะพัฒนางานของแต่ละบุคคลถือ
ว่าเป็นสัญญาทุกคนต้องรักษาค าสัญญาและกลุ่มต้องช่วยกันติดตามตรวจสอบช่วยเหลือให้แต่ละ
บุคคลหรือแต่ละบุคคลหรือแต่ละโรงเรียนบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ีสัญญาไว้ตามก าหนดเวลา 
  (3) ผู้บริหารต้องมีการเยี่ยมเยือน ไต่ถามให้ก าลังใจตลอดจนเสนอนวัตกรรม
ใหม่ๆ ให้ผู้ปฏิบัติเป็นระยะๆ 
 2) การให้ความยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน 
  (1) งานที่ท าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ไม่เบื่อหน่ายเป็นสิ่งที่ท้าทายและต้องใช้        
ความพยายามอย่างเต็มที่ 
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  (2) มีอิสระที่จะท างานตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถใช้ความคิดริเริ่มของ
ตนเองอย่างเต็มที ่
  (3) มีส่วนร่วมในการท างานให้ประสบผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของกลุ่มหรือหน่วยงาน 
  (4) ได้รับการยอมรับนับถืออย่างจริงจังในผลส าเร็จของงานที่ท าโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากผู้บังคับบัญชา 
  (5) การท างานท าให้ผู้ท าเกิดการพัฒนาตนเอง ได้มีความรู้ทักษะความสามารถ
ประสบการณ์เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริหารต้องท าให้แต่ละบุคคลในหน่วยงานมีความรู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับ
นับถือ ได้รับการสนับสนุนในความส าคัญของตน เชื่อว่าจะใช้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่มี
ผลตอบแทนหรือผลลัพธ์จะมีความส าคัญที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับของก าลังความพยายาม
ในการปฏิบัติงานของเขา 
 3) การให้ความส าคัญกับการวิจัยในชั้นเรียนผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญ
ในการให้ความรู้ให้ครูทราบถึงความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งผู้บริหารควรให้ครูได้รับรู้
ความส าคัญการวิจัยในชั้นเรียน ไว้ 9 ข้อ ดังนี้ 
  (1) ชี้น าและกระตุ้นให้ครูเกิดการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
การท าวิจัยเป็นพ้ืนฐาน 
  (2) ส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยและค้นคว้าหาความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มี
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน 
  (3) สนับสนุนให้ครูมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ 
การวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
  (4) เปิดโอกาสให้ครูไปค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ นอกโรงเรียน 
ในช่วงเวลาว่างจากการสอน 
  (5) ส่งเสริมให้ครูศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมโดยการแนะน าให้ครูอ่านหนังสือ 
เอกสารต าราและวารสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 
  (6) ติดต่อประสานงานเพ่ือแสวงหาแหล่งความรู้หรือที่ปรึกษางานวิจัยให้        
ครูทราบ 
  (7) จัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและแนวปฏิบัติงานวิจัย 
  (8) จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท าวิจัยเพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ของคร ู
  (9) ติดตามเพ่ือแก้ปัญหา ข้อบกพร่องและเด่นจุดด้วยของครูจนได้แนวทาง
ปรับปรุงเพื่อท าการวิจัย 
 4) การมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ท าการวิจัยในโรงเรียนความรับผิดชอบมี        
ความส าคัญต่อการบริหารงานวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพความรับผิดชอบเป็นภาระผูกพันที่
จะต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจและเป็นความรับผิดชอบต่อการที่จะต้องรายงานและ
พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้เสมอ ความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการส่งเสริมให้ครูมี
ความสามารถเพ่ิมขึ้นนั้นมีลักษณะส าคัญ ได้แก่ การส่งเสริมให้ครูทดลองวิจัยเทคนิคการสอนหลายๆ 
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วิธี ให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดอบรมสาธิตการสอนเพ่ือให้ครูคุ้นเคยกับวิธีสอนแบบต่างๆ  
อภิปรายปัญหาการปรับปรุงการสอนในที่ประชุม จัดโครงการให้ครูในโรงเรียนสับเปลี่ยนกันเยี่ยมชั้น
เรียนและสังเกตการสอน จัดหาวิทยากรมาช่วยในการประชุมปฏิบัติการ การประชุมเกี่ยวกับปัญหา
การสอน ประเมินผลและติดตามผลงาน การประชุมปฏิบัติงาน การประชุมปฐมนิเทศเพ่ือช่วยเหลือ 
ครูใหม่ หาวิธีวิจารณ์งานของครูแบบติเพ่ือก่อโดยไม่ให้เสียก าลังใจให้ครูมีเวลาพอที่จะเข้าร่วมประชุม
อภิปรายปัญหาการสอน ให้ครูมีเวลาส าหรับการสอนมากขึ้นให้มีส่วนร่วมในการเลือกโสตทัศน์วัสดุ
อุปกรณ์การสอนอื่นๆ จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษาเพ่ิมเติมแก่คณะครู ส่งเสริมให้ครู
อ่านหนังสือหรือบทความเกี่ยวกับวิชาครูเพ่ือปรับปรุงเทคนิคการสอน ส่งเสริมให้ครูใช้โครงการสอน
เพ่ือปรับปรุงการสอน ประชุมครูเพ่ือประเมินผลการเยี่ยมห้องเรียนและจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
และค่าที่พักให้ครูที่ไปประชุมอบรมทางวิชาการ 
 5) การส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน     
การวิจัยในโรงเรียนเป็นความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของข้าราชการครูด้านหนึ่งซึ่งถือเป็นขั้นตอน
ที่ส าคัญของการบริหารบุคคลโดยยึดหลักปฏิบัติกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมว่าเป็นการให้บ าเหน็จความชอบที่
ได้รับด้วยเนื่องจากบ าเหน็จที่บุคคลมีความพึงพอใจเท่านั้นจึงสามารถน ามาใช้เป็นสิ่งจู งใจในการ
ปฏิบัติงานองค์ประกอบต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะดูได้จากเงินเดือน 
ความมั่นคง สภาพการปฏิบัติงานความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ลักษณะรูปแบบของ
การปกครองบังคับบัญชา โอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความเข้ากันได้กับผู้ร่วมงาน
และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ฐานะทางสังคม การมีโอกาสประกอบกิจกรรมที่มีคุณค่า สภาพในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรใดก็ตามควรมีการให้บ าเหน็จรางวัล  การเลื่อนขั้นต าแหน่งแก่
ผู้ปฏิบัติงานที่ดีย่อมเป็นเครื่องจูงใจให้บรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานมีความกระตือรือร้นต่อ
การปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความขยันขันแข็งมีความมั่นใจและขวัญก าลังใจที่ดีอันเป็นหลักการให้
บ าเหน็จความดีความชอบแก่ข้าราชการเพราะบ าเหน็จความดีความชอบเป็นระบบของการประเมินผลที่
จัดท าขึ้นเพ่ือหาคุณค่าของบุคคลในแง่ของการปฏิบัติงานและสามรรถภาพในการพัฒนาตนเองโดย
ปกติผู้พิจารณาคือผู้บังคับบัญชาโดยตรง การพิจารณาผลงานอาจไม่ท าเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินและ
ไม่จ าเป็นต้องอาศัยเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
 วัลลภ กันทรัพย์ (2541) ได้สรุปว่า ผู้บริหารกับการวิจัยในสถานศึกษาควรมี
ความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งเพราะการวิจัยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยท าให้ผู้บริหารประสบ
ผลส าเร็จตามเงื่อนไข ดังนั้นผู้บริหารควรมีบทบาทในการส่งเสริมการท าการวิจัยในสถานศึกษา ดังนี้ 
 1) ส่งเสริมให้บุคลากรท าการวิจัยเพื่อพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบและน าผลการวิจัย
ไปใช้จริงหรือไม่ก็พยายามศึกษาผลการวิจัยที่เขาท าขึ้นแล้วน ามาใช้ในงานของตนเพ่ือส่งเสริมให้
ประสบความส าเร็จ ผู้บริหารควรกระตุ้น ชี้น าหาทางเพ่ิมเติมความรู้ ความสามารถการวิจัยให้ด้วย
วิธีการต่างๆ ติดตามแสดงความสนใจตลอดรับทราบผลการวิจัยหรือผลการศึกษางานวิจัยของครู 
 2) ผู้บริหารควรลงมือท าการวิจัยหรือริเริ่มให้มีการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา
งานหรือสถานศึกษาซึ่งหมายถึง งานภาพรวม งานเชิงบริหารหรืองานอ่ืนๆ ที่ผู้บริหารต้องดูแล 
ผู้บริหารต้องลงมือท าเองในฐานะผู้วิจัย หรือตั้งคณะท างานขึ้นมาโดยผู้บริหารเป็นผู้ร่วมคิดและ
ตัดสินใจ คณะท างานเป็นผู้ลงมือท าแต่ผู้ผู้บริหารต้องรับรู้ผลวิจัยและเป็นผู้น าผลการวิจัยไปใช้โดยตรง
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หรือส่งให้ผู้ร่วมงานใช้ รวมทั้งผู้บริหารควรวางแผนการด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้ผลการวิจัย
ของเองและของผู้อื่นเป็นฐานด้วย 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) กล่าวไว้ว่า หมวด 4 แนวการจัด 
การศึกษา มาตรา 24 (5) ให้ผู้สอนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้ครูท าการวิจัย 
เผยแพร่พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนการสอนและเป็นสิ่งที่ช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเพราะฉะนั้นครู
จะต้องท าการท าการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งและสอดแทรกไว้ในกระบวนการเรียนการสอน 
 รุ่ง แก้วแดง (2543) กล่าวถึง ผู้บริหารจะต้องเน้นในการให้ขวัญและก าลังใจแก่ครู
แต่ละคนโดยการยกย่องให้เกียรติและรางวัลเพ่ือให้ครูมีความภาคภูมิใจในความส าเร็จทางการท างาน
ของตนเอง แล้วครูก็จะท างานอย่างมีความสุขและมีพลังไปกระตุ้นเด็กในท านองเดียวกันกับที่ผู้บริหาร
เสริมพลังให้ครูมาแล้ว การให้การยกย่องเชิดชูครู อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนสามารถท าได้ดังนี้ 
 1) การมอบเกียรติบัตรให้เป็นครูผู้น าทางการวิจัยในชั้นเรียน 
 2) ประกาศยกย่องชมเชยครู-อาจารย์ ที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
 3) ให้การยอมรับผลงานวิจัยในชั้นเรียนและสนับสนุนให้น าผลงานการวิจัยใน        
ชั้นเรียนมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 4) จัดนิทรรศการหรือจัดห้องให้แสดงผลงานทางการวิจัยในชั้นเรียน 
 5) ส่งแสริมให้มีการแสดงผลงานทางการวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานแก่สาธารณชน 
 6) แต่งตั้งให้เป็นครูแกนน าทางการวิจัยในชั้นเรียน 
 7) มอบรางวัลหรือสิทธิพิเศษหรือให้มีโอกาสในการเข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงาน
ตามโอกาสอันควร เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น บรรลุตามเป้าหมายตามที่ก าหนด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติการท าวิจัยในชั้น
เรียนตามกระบวนการ ได้แก่ ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้ครู
ท าการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าต าแหน่งหน้าที่การงานของครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการยกย่อง  เชิดชูครูท า
วิจัยในชั้นเรียน  
 
2.3  สรุปแนวคิดเพื่อน าไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สรุปและน าไปสู่
การก าหนดกรอบแนวคิด โดยมีแนวคิดและหลักการที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรกเป็น
แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้อาศัย
แนวคิดของ แวน  เดเวนเธ่อ และครูเกอร์ (Van Deventer & Kruger, 2003) ซึ่งได้สรุปองค์ประกอบ
พ้ืนฐาน 5 ประการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ดังนี้ 1) ก าหนด
พันธกิจของโรงเรียน 2) การจัดการหลักสูตรและการสอน 3) การนิเทศการสอน 4) การติดตาม
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ความก้าวหน้าของผู้เรียน 5) การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษา
ภาวะผู้น าทางวิชาการใน 3 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับเฮค (Heck, 1990) ทีก่ล่าวไว้ว่าความส าเร็จการบริหาร
ที่จะประสบผลส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าทางวิชาการ  1) ก าหนดเป้าประสงค์ของโรงเรียน        
2) สื่อสารให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทราบถึงความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง        
3) จัดห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของครู 4) อ านวยแหล่งทรัพยากรที่จ าเป็นให้ครู      
ในการจัดการเรียนรู้ 5) นิเทศผลการปฏิบัติงานของครู 6) ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน       
7) จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
เลือกศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการ 3 ด้าน คือ ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการจัดบรรยากาศในโรงเรียน ประการที่สองเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิดของ สุวิมล ว่องวาณิช (2550) ได้กล่าวไว้ว่า
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการพัฒนาวิชาชีพเนื่องจากให้ข้อค้นพบที่
ได้มาจากกระบวนการสืบค้นที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ ท าให้การเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนและครู
เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังพัฒนาผู้ที่มีส่วนร่วมน าไปสู่การพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้และด้วยหลักการส าคัญของการวิจัยปฏิบัติที่เน้นสะท้อนผล  ท าให้การวิจัยแบบนี้ส่งเสริม
บรรยากาศของการท างานแบบประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และยอมรับ
ในข้อค้นพบร่วมกันสรุปได้ว่าความส าคัญและจุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน ถือว่าเป็นหัวใจที่
ส าคัญที่สุดของการบริหารที่ช่วยในการกระตุ้นให้ครูใช้กระบวนการในการแก้ปัญหาของนักเรียน  ให้
ครูเข้าท่ีดี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความก้าวหน้า 
และให้ความเห็นว่า หลักการส่งเสริมการวิจัยของผู้บริหารที่ควรปฏิบัติไว้ 8 ประการดังนี้ 1) ก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 2) สนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูในด้านอุปกรณ์สิ่งอ านวย
ความสะดวก 3) วางระบบกระตุ้นก ากับติดตามให้ความช่วยเหลือการท าวิจัยในชั้นเรียน  4) ส่งเสริม
บรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่มของครูอาจารย์ในโรงเรียน  ให้ครูมีเวลา
ประชุม เพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียนของครูแต่ละคน  5) สังเคราะห์
ผลการวิจัยของรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน 6) จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งใน
และนอกโรงเรียน 7) ยกย่องให้ก าลังใจสิ่งตอบแทนเป็นแรงเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู 8) วาง
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ บัญชา อ๋ึงสกุล (2539) ที่กล่าวว่า 
ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูปฏิบัติงานในโรงเรียนให้มีก าลัง
และสามารถท าวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้เสนอบทบาทของผู้บริหารเกี่ยวกับการส่งเสริมในการวิจัย
ในชั้นเรียนมี 5 ประการ 1) การส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียน 2) การให้ความยอมรับ
นับถือครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน 3) การให้ความส าคัญกับการวิจัยในชั้นเรียน 4) การมีความรับผิดชอบ
ต่อครูผู้ท าการวิจัย 5) การส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนใน        
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนจ านวน 5 ด้าน ดังนี้ ด้านการส่งเสริม
ให้ความรู้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้ครูน า
ผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าต าแหน่งหน้าที่     การ
งานของครูผู้ท าการวิจัยในชั้นเรียน และด้านการยกย่องเชิดชูครูท าวิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัยน ามาเป็น
กรอบแนวคิดเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เพราะจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังไม่พบว่ามีงานวิจัยใด
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ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา จึงเกิดประเด็นปัญหาที่ว่าภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์
กับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนอย่างไร แม้ในอดีตจะมีงานวิจัยที่ศึกษาด้านภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ความสัมพันธ์กับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนอย่างไร และการศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนอยู่บ้าง แต่เป็นการศึกษา  แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการเวลา และสถานที่ที่แตกต่างกัน ประกอบกับยังไม่มีใครศึกษาเรื่องดังกล่าวในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จึงส่งผลให้ผู้วิจัยเห็นความจ าเป็นที่จะต้องศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยผู้วิจัย
ก าหนดสมมติฐานการวิจัยเพ่ือท าการทดลองว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยใน    
ชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กัน 
 
2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
 งานวิจัยในชั้นเรียน มีผู้ศึกษาท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ไว้ดังนี้ 
 ปริฉัตร เล็กดวง (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากเรียงล าดับ ได้แก่        
ด้านการประสานงาน ด้านหลักสูตร การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน การนิเทศและการประเมิน 
ผลการสอน การสื่อสารเป้าหมายโรงเรียนและก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน 
 2) เปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพโดยรวมมีความแตกต่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 3) เปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามประเภทของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 4) เปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 ไพเราะ พัตตาสิงห์ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก        
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดบรรยากาศใน
โรงเรียน และด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน 
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 2) ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการยกย่อง เชิดชูครูท าวิจัยในชั้นเรียน ด้าน      
การส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้า
ต าแหน่งหน้าที่การงานของครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน และ
ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน  
 3) ภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง   
(r = 0.80) โดยตัวแปรทั้งสองมีความผันแปรร่วมกัน ประมาณร้อยละ 64 
 นาวา สุขรมย์ (2550) ได้ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหาร      
สถานศึกษาโดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มี
ภาวะผู้น าทางวิชาการอยู่ในระดับมาก และภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 2) ประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และประสิทธิภาพของการสอนของครู
จ าแนกตามขนาดโรงเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าในภาพรวมมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีการรับรู้
ประสิทธิภาพการสอนมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดกลาง ส่วนผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดกลางมีการรับรู้ไม่แตกต่างกับผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
 3) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู
มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับสูง (r = 0.81) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 ชฎากาญจน์ เจริญชนม์ (2553) ภาวะผู้น าทางวิชาการที่มีผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปฏิบัติ
บ่อยครั้งและเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับบ่อยครั้ง ทั้ง 3 ด้าน โดยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารและครูผู้สอนมีระดับบ่อยครั้ง
เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (=3.95) ส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (=3.67) และด้านการบริหารงานด้านวิชาการ (=3.52) 
ตามล าดับ 
 2) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
การศึกษามีความสัมพันธ์ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ค่อนข้างสูง” ในด้าน  
การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ด้านการบริหารด้านวิชาการ และด้านการจัดการด้าน
การเรียนการสอน 
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 3) ปัจจัยที่ท านายประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการของโรงเรียน (X3) และด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน (X2) และด้านการจัดการเรียน
การสอน (X1)  ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับวิชาการ 0.001  
 ชุตินันท์ พ่ัวนะคุณมี (2549) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้น าทาง
วิชาการกับการปฏิบัติงานการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นผู้น าทางวิชาการกับ     
การปฏิบัติงานการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการปฏิบัติงานบริหารวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ความเป็นผู้น าทางวิชาการกับการปฏิบัติงานการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีความสัมพันธ์กับผล     
การปฏิบัติงานบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05)  
 ปราโมทย์ สุวรรณเวก (2547)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็น
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับสภาพการสอนของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
 1) พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับสภาพการสอนของครู ใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี ทั้งภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ คือ ด้านการก าหนดภาพกิจของโรงเรียน ด้านการสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนและด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน 
 2) สมรรถภาพการสอนของครูในโรงเรียนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับดังนี้ ด้านการท า 
ให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ด้านการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ด้านการส่งเสริมให้นักเรียนประสบความส าเร็จ ด้านการสร้างความชัดเจนในบทเรียน  
และด้านการแสดงความใส่ใจในงานการสอน 
 3) พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุพรรณบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งภาพรวมและรายด้าน 
 พันธุ์เทพ ใจค า (2546) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 มีพฤติกรรม
ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน แบบมีส่วนร่วม และแบบเน้นความส าเร็จ อยู่ในระดับมาก ส่วนแบบบงการมี
พฤติกรรมผู้น าอยู่ในระดับปานกลาง  
 2) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 มีประสิทธิผลของ
โรงเรียนโดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับดีมาก ด้านที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ด้านการอุทิศ
เวลาให้กับงานในหน้าที่ รองลงมาคือ ด้านการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและเป้าหมายของโรงเรียนด้าน
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ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม และด้านความเอาใจใส่
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนกานสอน ตามล าดับ 
 3) พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนแบบสนับสนุน แบบมีส่วนร่วม และ
แบบเน้นความส าเร็จ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวม และรายด้าน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเว้นด้านการอุทิศเวลาให้กับงานในหน้าที่ ด้านความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ชฎากาญจน์ เจริญชนม์ (2553) ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการที่มีผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 จากการศึกษาพบว่า 
 1) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติ
บ่อยครั้งและเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับบ่อยครั้ง ทั้ง 3 ด้าน โดยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีระดับ
บ่อยครั้ง เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน          
(X = 3.95) ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (X = 3.67) ด้านการบริหารงานด้าน
วิชาการ (X = 3.52) ตามล าดับ 
 2) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถาน ศึกษา
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ค่อนข้างสูง” ในด้านการส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และด้านการจัดการด้านการเรียน
การสอน   
 3) ปัจจัยที่ท านายประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการของโรงเรียน (X3) ด้านการบริหารงานด้านวิชาการ (X2) และด้านการจัดการด้านการเรียน  
การสอน (X1) ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
 พัชวิชญ์ โฮงยากุล (2552) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมในการส่งเสริม
การวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 จากการศึกษา
พบว่า 
 1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมในการส่งเสริมการวิจัยใน      
ชั้นเรียนของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการสนับสนุน
งบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกในการวิจัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการก าหนดนโยบายในการวิจัยในชั้นเรียน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การสนับสนุนงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกในการวิจัยในชั้นเรียน 
 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียนของสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  
โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกตา่งกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 3) ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียนของสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่มีบทบาทสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก 
 2.4.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
 งานวิจัยในชั้นเรียนต่างประเทศ มีผู้ศึกษาเก่ียวกับงานวิจัยในชั้นเรียน ไว้ดังนี้ 
 เดเนียส (Daniels, 1998) ได้ศึกษาผลการสอนในการเรียนรู้เพ่ือด าเนินการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มีผลต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความเชื่อมั่นในตนเองและประสบการณ์
ของนักเรียนฝึกสอน กลุ่มทดลองเป็นนักศึกษาฝึกสอน จ านวน 3 คน ได้รับการสอนการช่วยเหลือและ
การแนะแนวในการพัฒนาโครงการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มเปรียบเทียบคือนักศึกษาฝึกสอนอีก 3 คน 
ได้รับเพียงค าสอนเป็นเอกสารเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การน ากลยุทธไปใช้และวิธีการประเมิน
เพ่ือด าเนินการโครงการวิจัยในชั้นเรียนให้สมบูรณ์ แล้วท าการวิเคราะห์ค าตอบจากแบบสอบถามก่อน
การทดลอง หลังการทดลอง การสัมภาษณ์ การศึกษาเฉพาะกรณีและค าตอบเพ่ือสะท้อนเพ่ือก าหนด
ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มนั้น ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาฝึกสอนมีความสามารถในวิธีการวิจัย
ปฏิบัติการมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในผลของทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมี    
การเปลี่ยนแปลงในทางบวกด้านการรับรู้ เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ความเชื่อมั่นตนเองซึ่งเป็น
ผู้จัดการและเป็นผู้ขยายพฤติกรรมในชั้นเรียนและเป็นผู้ออกแบบผู้น าเทคนิคการจัดการพฤติกรรมไป
ใช้อย่างประสบผลส าเร็จ พบว่า มีอยู่ในผู้ร่วมวิจัยทุกคน การใช้กรณีศึกษาที่เป็นเอกสารซึ่งเป็น       
การประเมินโครงการของนักศึกษาฝึกสอนเหล่านี้ส่งผลให้นักศึกษาฝึกสอนทุกคนได้เพิ่มทักษะ
การสะท้อนปัญหาที่เผชิญอยู่ในสภาพแวดล้อมโรงเรียนและในบริบทสังคมของชั้นเรียนด้วย 
 รอส, โรลไฮเซอร์ และโฮกาโบม เกรย์ (Ross, Rolheiser & Hogaboam-Gray, 1999) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการท าวิจัยในชั้นเรียนต่อความรู้ของครูผู้วิจัยชาวแคนาดา 5 คน ใน
เมืองออนตาริโอ ประเทศแคนาดาได้มีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในการศึกษา การปฏิบัติ 
การประเมินผลนักเรียน ครู 13 คน ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลรวมจากการสัมภาษณ์ขั้นตอนที่ 2 ได้ปฏิบัติ 
การโดยการสัมภาษณ์ จากการวิจัยทั้ง 2 ขั้นตอนในการท าวิจัยในชั้นเรียนมีส่วนช่วยในการให้ความรู้
เกี่ยวกับการสอน (การสร้างโครงสร้างของงานส าหรับ การประเมินตนเองในการสอน) และความรู้ใน
การปฏิบัติส่วนบุคคลของครูผู้วิจัย จากการวิจัยที่เกิดข้ึนกับโครงการวิจัยในชั้นเรียนถ้าปราศจากการมี
ส่วนร่วมกับความเชื่อในเรื่องของความมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยถึงระดับสูง ความประณีตในการออกแบบ
และการวิเคราะห์โครงการหรือการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางด้านทักษะของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
งานวิจัยภาวะผู้น าทางวิชาการต่างประเทศ ที่ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ไว้ดังนี้ 
 ลู (Liu, 1985) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้น าทางวิชาการของครูใหญ่ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้แบบสอบถามวัดพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการ
(Instructional Leadership Behavior Questionnaire) เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูใหญ่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาผลการวิจัยพบว่า  พฤติกรรมผู้น าทางวิชาการของครูใหญ่มีความสัมพันธ์สูงกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 คีไจ (KiJai, 1987) ได้ศึกษาคุณลักษณะของโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จจากปัจจัย 
พ้ืนฐาน 5 ประการ ได้แก่ บรรยากาศโรงเรียน ภาพพจน์ของโรงเรียน ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
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ความสามารถในการคิดค านวณและความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่าความเป็น
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของโรงเรียนสูงกว่าปัจจัย         
ด้านอื่นๆ 
 บุซซี่ (Buzzi, 1990) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของโรงเรียน
พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของครูใหญ่ในรัฐคอนเนคติตัท  ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรม
ความเป็นผู้น าทางวิชาการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนแมรี่  (Mary, 1997) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทในการเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับ    
การมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม (Share Decision Making) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นครูซึ่งปฏิบัติงานในเขตมิดฮัต-สัน มลรัฐนิวยอร์ก จ านวน 125 คนผลการวิจัยพบว่า  
การรับรู้ของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีวามสัมพันธ์ทางบวกอย่างสูงกับ
การมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจร่วมกัน ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความส าคัญต่อการท างาน
ร่วมกันของผู้บริหารโรงเรียนกับครูและเป็นประโยชน์อย่างมากในการก าหนดวิธีการเพ่ือความส าเร็จ
และความเป็นเลิศของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 เบนเน็ต (Bennett, 1996) วิจัยพบว่า โรงเรียนในเขตพ้ืนที่สนับสนุนการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ของผู้บริหารใหม่อย่างไร พบว่าผู้น าทางวิชาการต้องเป็นบุคคลที่มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เรื่อง หลักสูตรและการสอนเพ่ือให้ภาวะความเป็นผู้น า ทางวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพผู้บริหารจะต้องมีทักษะในการบริหารองค์การ ซึ่งประกอบด้วยคณะครู นักเรียน        
โดยส่งเสริมให้เกิดเจตคติที่ดีและบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือคณะท างานมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานต่างๆ ในโรงเรียน 
 เซฟฟาด (Sheppard, 1996) ได้ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลครู ใหญ่ต่อครูผู้ สอน
การศึกษาการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ครูใหญ่ที่ใช้อิทธิพล และอ านาจอย่างไม่เป็นทางการโดยใช้หลัก
ทักษะมนุษยสัมพันธ์และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการจะได้ผลดีกว่าการสั่งการตาม
ต าแหน่ง ผู้บริหารที่พยายามชี้แจงค่านิยมของโรงเรียนมีทักษะปฏิสัมพันธ์ ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ครู
เข้าใจวิสัยทัศน์จะมีอิทธิพลด้านดีต่อครูและยังพบว่าการพัฒนาวิชาชีพให้ครูเป็นพฤติกรรมผู้น าของ
ครูใหญ่ มีอิทธิพลด้านดีต่อครูทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบว่าภาวะทางการเรียนการสอน
ของผู้บริหารมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการพัฒนา
และสร้างมาตรฐานวิชาการ เอาใจใส่ต่อความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่
มีการวางแผนงานวิชาการโดยก าหนดนโยบายตามสภาพปัญหาและสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดมี
การประเมินผล รายงานเป็นเอกสาร รวมทั้งน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขในเรื่องที่เป็นปัญหา 
กิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติมากที่สุด คือ การส่งเสริมการสอนในโรงเรียนส่วนการบริหารด้านหลักสูตร
และการน าหลักสูตรไปใช้ พบว่า ผู้บริหารรับรู้ถึงบทบาทในการเป็นผู้น าทางการเรียนการสอนในด้าน
การจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรและครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น  ส่วนใหญ่ได้รับความรู้
เกี่ยวกับหลักสูตร 
 คาวาซอส (Cavazos, 1999) ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
มัธยมศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในโรงเรียน Hispanic Majority High Schools พบว่าภาวะผู้น าทาง
วิชาการท่ีท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จคือ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าที่เข้มแข็งในการสนับสนุนการ
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พัฒนา เป้าหมาย การปฏิบัติงานทางวิชาการของนักวิชาการ การก าหนดวัฒนธรรมของโรงเรียนและ
การจัดการเรียนการสอน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งการมอบอ านาจให้ครู
ร่วมกันเป็นผู้น าของโรงเรียน 
 แอนเดอร์สัน (Anderson, 2000) ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพของครู ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาและศาสตราจารย์ที่เป็นผู้น าทางการศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่าง 132 คน โดยมีพฤติกรรม ดังนี้คือ 1) การก าหนดภารกิจของโรงเรียนและการสื่อสาร  
การจัดการหลักสูตรและการสอน 2) การควบคุมและการนิเทศการสอน 3) การตรวจสอบ 4) ความก้าวหน้า
ของนักเรียนและ 5) การส่งเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัย
พบว่า มีความแตกต่างมีนัยส าคัญเพียง 1 มิต ิคือ การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
 มิคกี่ (Mickey, 2000) ได้ท าการวิจัยถึงภาวะผู้น าทางวิชาการในเรื่องของวิธีการที่
ผู้บริหารสถานศึกษาท้องถิ่น ใช้ในการเปลี่ยนโครงสร้างการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลางจาก
การศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าทางวิชาการ ใช้วิธีเชิงระบบในการปรับโครงสร้าง
การท างานให้รับรู้ถึงความส าคัญของอ านาจในต าแหน่งหรือบทบาทที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและ
พบว่า ภาวะผู้น าแบบร่วมกันท างานเป็นรูปแบบของภาวะผู้น าที่มีความส าเร็จสูงในการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างผู้บริหารจะสนับสนุนการสร้างทีมงานและการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  นอกจากนั้นยัง
ค านึงถึงความปลอดภัย กฎระเบียบและบรรยากาศในการท างานผู้บริหารจะช่วยพัฒนาศักยภาพ ซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จและการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลามาก  ต้องอาศัยการวางแผน
และการจัดการที่ดี อาศัยความร่วมมือของครู ผู้บริหารจะเป็นผู้ที่มีความสามารถ ผู้อ านวยความสะดวก
และคอยกระตุ้น รวมทั้งจะต้องเต็มใจสละอ านาจและยอมรับบทบาทใหม่จากผู้ร่วมงานหรือครู 
 ยามาดะ (Yamada, 2000) ได้ศึกษาวิจัยถึงความรับผิดชอบและสมรรถภาพใน    
การเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา  เมืองเฟสโน รัฐแคลิฟอร์เนีย พบว่า
ความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนขึ้นอยู่กับ 1) เตรียมการในด้านการศึกษา 2) ประสบการณ์ใน 
ของผู้บริหารในการเป็นผู้น าทางวิชาการ ขึ้นอยู่กับ 1) เพศ 2) การเตรียมการในด้านการศึกษา                 
3) ประสบการณ์ในการบริหาร 4) จ านวนครั้งในการนิเทศผู้ร่วมงาน 5) ขนาดของโรงเรียนในการศึกษา 
ยังพบว่า มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรจะได้มีโปรแกรมการฝึกอบรมผู้บริหาร
สถานศึกษา ในขอบข่ายของภาวะผู้น าทางวิชาการ ซึ่งสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเป็นผู้น า
ทางวิชาการแก่ครูผู้สอนได้ รวมทั้งสามารถประเมินผลเพ่ือช่วยเหลือคณะครูในฐานะผู้น าทางวิชาการ
ที่มีประสิทธิภาพจากที่กล่าวมาเป็นประสิทธิภาพของผู้บริหาร 
 คอตเตอร์ และแอลเลย์ (Cotton & Ashley, 2003) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความต้องการ
ในการพัฒนาวิชาชีพความเป็นผู้น าด้านการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน     
มอนเวลท์ รัฐเวอร์จิเนียร์ พบว่า ผู้บริหารแสดงพฤติกรรมออกในด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าใน
อาชีพให้กับครูในด้านการให้ความส าคัญในการเน้นการศึกษา ด้านการเรียนการสอน การส่งเสริม     
การท างานร่วมกันในคณะครู การพัฒนาการนิเทศการสอนในคณะครู การส่งเสริมสนับสนุนและ
ปรับปรุงโครงการใหม่ๆ ให้ดีขึ้น การน าหลักการพ้ืนฐานต่างๆ ของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มาพัฒนา
คณะท างานการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการสอนและผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ
แสดงพฤติกรรมออกในด้านสังเกตการสอน ในห้องเรียนและหรือมอบหมายงานให้ครู อาจารย์
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ด าเนินการจัดตารางสอนใช้วิธีประชุมครูภายในหมวดวิชา การจัดครูเข้าสอนค านึงถึงความถนัด     
ความต้องการของครูให้ค าแนะน าเชิงบวกสะท้อนความคิดเพ่ือปรับปรุงการสอน กระตุ้นให้ครูอาจารย์ 
ใช้เวลาในการสอนให้มีประโยชน์สูงสุด ช่วยขจัดสิ่งรบกวนเวลาในการสอน ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เอาใจใส่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ต่อการวางแผน       
การสอนเพ่ือให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาวิชาชีพ 
 มาร์ติน (Martin, 2003) ได้ศึกษาประสบการณ์และทัศนะของครูในขณะที่ครูพัฒนา
ทักษะทางปฏิบัติกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือประยุกต์ใช้การวิจัยนี้ในชั้นเรียนประถมศึกษา  
กรณีศึกษานี้ท าการศึกษาโปรแกรมการพัฒนาครูในขณะที่ครูก าลังพัฒนาตนเองพร้อมๆ กับเรียนรู้
เพ่ือใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลการศึกษาโดยรวมพบว่า 1) ความรู้และและการเรียนรู้หลายอย่าง
ต่างกันนั้น ประเมินค่าโดยนักการศึกษา ซึ่งเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันตามธรรมชาติ  
ได้แก่ ความรู้ทางวิชาการ และความรู้โดยปริยาย 2) มีสภาวะแวดล้อมที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
สามารถน าไปสู่ความเข้าใจลึกซึ้งซึ่งเกิดประโยชน์แก่ครูผู้สนใจในการพัฒนาความรู้ของตนในเรื่อง
เกี่ยวกับการศึกษาที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ และ 3) ปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในต่างๆ เช่น เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของโรงเรียน และความสัมพันธ์ของครูผู้ร่วมวิจัยที่มี
ต่อความกลัวนั้นจะประนีประนอมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่ครูสามารถเรียนรู้ได้จากโปรแกรมท่ีศึกษา   
 บีเลน (Bielen อ้างถึงใน พีรวัฒน์ วงษ์พรม, 2533) ได้ท าปริญญานิพนธ์เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยฟลอริดา เรื่องสมรรถภาพบางประการของนักวิจัยสถาบันในวิทยาลัยชุมชนเพ่ือวิเคราะห์
สมรรถภาพเฉพาะที่นักวิจัยใช้บ่อยที่สุดในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในวิทยาลัยชุมชน สาเหตุที่มี     
การการศึกษาครั้งนี้มี 2 ประการคือ มีพ้ืนฐานมาจากความต้องการด้านการวิจัยเพ่ิมมากขึ้น และมี
พ้ืนฐานมาจากคุณภาพของการวิจัย ซึ่งปรากฏว่างานวิจัยจ านวนน้อยมากที่พิมพ์เผยแพร่อย่างมี
คุณภาพ รายงานการวิจัยที่ไม่ได้รับการพิจารณาในการพิมพ์เผยแพร่เป็นเพราะการออกแบบที่
ผิดพลาด การใช้วิธีการไม่เหมาะสม ตลอดจนข้อค้นพบนั้นมีประโยชน์ เป็นต้น 
 ลิซ่า (Lisa อ้างถึงใน วันทนา ชูช่วย, 2533) ได้ท าการวิจัยเรื่อง The Calibration 
Process in Action Research โดยท าการศึกษากระบวนการร่วมมือกันของทีมวิจัย โดยการพบปะ
กันทุกอาทิตย์ ในช่วง 2 ปี ในปีแรกมีการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือก าหนดปัญหาซึ่งจะต้องมีความร่วมมือ
กันในการตั้งวัตถุประสงค์ ในปีที่ 2 พวกเขาตระหนักวัตถุประสงค์ของการวิจัยไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง
โรงเรียน แต่เป็นการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาโรงเรียน ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ตามความรู้สึกของ
ครูพบว่าถึงแม้ข้อค้นพบที่ได้เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ที่มีผลการปฏิบัติ พบว่าในช่วง 2 ปีที่ท าให้เขามี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและวิชาชีพ เข้าในระเบียบวิธีวิจัยทักษะในการท าวิจัยมากขึ้นและพร้อมที่จะ
ท าวิจัยต่อไป 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นการวิจัย
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์  (Unit of 
Analysis) การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามข้ันตอนและรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงาน
เขตท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 1,866 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในปีการศึกษา 2557 โดยใช้
ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 320 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้อ าเภอเป็น
การแบ่งชั้นและท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก         
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.1 
 

ตารางที่ 3.1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนในสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงาน               
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามอ าเภอ  

 
อ าเภอ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

เสนา 290 48 
ลาดบัวหลวง 310 52 
ผักไห่ 215 36 
บางปะอิน 427 78 
บางบาล 218 37 
บางไทร 247 42 
บางซ้าย 159 27 

รวม 1,866 320 
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3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือศึกษาภาวะผู้น าทาง
วิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและ 
ครผูู้สอนในโรงเรียน โดยแบบสอบถามเฉลี่ยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
        ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจข้อมูลเรื่อง สถานะ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
จ านวน 3 ข้อ 
         ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  มีจ านวน 
28 ข้อ รูปแบบของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย
ค าถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ 3 ด้าน คือ ด้านก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านจัดการเรียน
การสอนและด้านการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยอาศัยแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert อ้างถึงใน Best & Kahn, 1993) 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยเรียงจาก มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  โดยมีเกณฑ์ใน         
การพิจารณาการให้คะแนน ดังนี้ 
 5     หมายถึง    ความสามารถในการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4     หมายถึง    ความสามารถในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 3     หมายถึง    ความสามารถในการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 2     หมายถึง    ความสามารถในการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
 1     หมายถึง    ความสามารถในการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
            ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา มี
จ านวน 31 ข้อ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน   ที่ส าคัญ 5 ด้าน คือ  
ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริม
ให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้า ต าแหน่งหน้าที่
การงานของครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนและการยกย่องเชิดชูครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน  รูปแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยเรียงจากมากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาการให้คะแนน ดังนี้ 
      5     หมายถึง    ความสามารถในการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4     หมายถึง    ความสามารถในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 3     หมายถึง    ความสามารถในการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 2     หมายถึง    ความสามารถในการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
 1     หมายถึง    ความสามารถในการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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3.3  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
       3.3.1  ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าทางวิชาการ
และการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาสร้างแบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3.2  สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการวิจัยและนิยามศัพท์  
 3.3.3  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์         
ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของข้อค าถาม 
 3.3.4  น าแบบสอบถามไปหาคุณภาพตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Item Objective 
Congruence: IOC) โดยก าหนดคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1)  จบการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
  2) มีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี ค่าความสอดคล้องกับนิยาม
ศัพทร์ะหว่างข้อค าถาม (Item Objective Congruence: IOC) โดยได้ค่า IOC ตั้งแต ่0.80-.00 
 3.3.5  คัดเลือกแบบสอบถามที่มีค่าดัชนีมีความสอดคล้อง 0.50 ขึ้นไป และน ามาปรับปรุง      
ข้อค าถามท่ีผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ 
 3.3.6  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน 
 3.3.7  น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพ่ือหาคุณภาพของค าถามเป็นรายข้อ (Item Analysis) 
ระหว่างคะแนนแต่ละข้อกับคะแนนรวม ด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น ามาหา      
ความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาช (Cronbach’s Alpha 
Coefficient)  
 3.3.8  น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงสมบูรณ์แล้วน าเสนอประธานและกรรมการ        
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบและขอความเห็นชอบก่อนน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล 
 3.3.9  น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน 
 
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเองและน าแบบสอบถาม
ตรวจความสมบูรณ์โดยวิธีการ ดังนี้ 
 3.4.1  ผู้วิจัยน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน       
พระบรมราชูปถัมภ์ ถึงผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่าง 
 3.4.2  การส่งและการติดตามแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยปฏิบัติดังนี้ 
  1) ส่งแบบสอบถามให้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยน าส่งให้กับผู้บริหาร และ
ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ ส่วนโรงเรียนที่อยู่ใกล้ผู้วิจัยด าเนินการจัดส่งด้วยตนเอง 
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  2) การเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วยวิธีการส่งกลับทางไปรษณีย์ ส่วนโรงเรียนที่อยู่
ใกล้ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  
 3.4.3  น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจความสมบูรณ์แล้วด าเนินการลงรหัส (Coding) 
เพ่ือเตรียมส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนมา คิดเป็นร้อยละ 100  
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  แบ่ง      
การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบค าถาม
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการทางสถิติ ดังนี้ 
 3.5.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ จ านวนและร้อยละ เพ่ืออธิบายลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่าง 
 3.5.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยใช้สถิติ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม อันประกอบด้วย ต าแหน่ง      
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ จ านวนร้อยละ (Percent) 
  2) วิเคราะห์ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ยของ ลิเคอร์ท 
(Likert Method) ดังนี้ 
   4.51-5.00     หมายถึง   มีภาวะผู้น าทางวิชาการในระดับมากที่สุด 
   3.51-4.50     หมายถึง   มีภาวะผู้น าทางวิชาการในระดับมาก 
   2.51-3.50     หมายถึง   มีภาวะผู้น าทางวิชาการในระดับปานกลาง 
   1.51-2.50     หมายถึง   มีภาวะผู้น าทางวิชาการในระดับน้อย 
   1.00-1.50     หมายถึง   มีภาวะผู้น าทางวิชาการในระดับน้อยที่สุด 
  3) วิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ยของ ลิเคอร์ท (Likert 
Method) ดังนี้ 
   4.51-5.00     หมายถึง   มีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนมากที่สุด 
   3.51-4.50     หมายถึง   มีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนมาก 
   2.51-3.50     หมายถึง   มีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนปานกลาง 
   1.51-2.50     หมายถึง   มีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนน้อย 
   1.00-1.50     หมายถึง   มีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนน้อยที่สุด     
 3.5.3  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยใน        
ชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
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Moment Correlation Coefficient) เกณฑ์การแปลความหมายของระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ดังนี้ 
   ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ 0.81-1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูง 
   ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ 0.61-0.80 หมายถึง มีความสัมพันธ์กัน 
           ค่อนข้างสูง 
   ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ 0.41-0.60 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
   ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ 0.21-0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์กัน 
           ค่อนข้างต่ า 
   ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ 0.01-0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันต่ า 
 
3.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติ ดังนี้ 
 3.6.1  สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
  1) ค่าร้อยละ (Percentage) 
  2) ค่าเฉลี่ย ( ) 
  3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.6.2  วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็น 4 ตอน ตามรายละเอียดดังนี้   
 ตอนที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 ตอนที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

   ตอนที่ 3  วิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

 ตอนที่ 4  วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริม      
การวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
          เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิจัย และการแปลความหมายจาก
ข้อมูล ผู้วิจัยขอเสนอสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
      X  แทน    ค่าเฉลี่ย 
      S.D. แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      N   แทน    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
      R     แทน    สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
      *     แทน    มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
      p    แทน    ค่าความเชื่อมั่น 
      X1   แทน    ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการก าหนดภารกิจ 
   ของโรงเรียน 
      X2   แทน    ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน 
      X3   แทน    ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการจัดบรรยากาศ 

   ในโรงเรียน 
      Xt แทน    รวมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
      Y1 แทน    การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการส่งเสริม 
   ให้ความรู้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน 
      Y2 แทน   การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการส่งเสริม 
   ให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน 
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           Y3 แทน    การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการส่งเสริม 
   ให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
          Y4    แทน     การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการส่งเสริม 
   ความก้าวหน้าในต าแหน่ง หน้าที่การงานของครูผู้วิจัยในชั้นเรียน 
     Y5 แทน    การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการยกย่อง 
   เชิดชูครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
           Yt แทน   รวมการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
     ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม    
 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
จ านวน 320 คน จ าแนกตามสถานภาพเกี่ยวกับ ต าแหน่ง ระดับการศึกษาศึกษา และประสบการณ
การท างาน มีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 สถานภาพ จ านวน (n=320) ร้อยละ 
ต าแหน่ง 
    ผู้บริหารสถานศึกษา 57 17.81 
    ครูผู้สอน 263 82.19 
            รวม 320 100 
ระดับการศึกษา 
    ปริญญาตรี 251 78.44 
    สูงกว่าปริญญาตรี 69 21.56 
            รวม 320 100 
ประสบการณ์ในการท างาน 
    1-5 ปี 82 25.62 
    5-10 ปี 95 29.69 
    10-20 ปี 102 31.88 
    20 ปีขึ้นไป 41 12.81 
            รวม 320 100 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด 320 คน โดยแบ่งตามสถานภาพของ

บุคลากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17.81 และครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 82.19 
ส่วนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.44 และสูงกว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็น
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ร้อยละ 21.56 มีประสบการณ์การในการท างานอยู่ในช่วง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.62 มีประสบการณ์
การในการท างานอยู่ในช่วง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.69 มีประสบการณ์การในการท างานอยู่ในช่วง 
10-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.88 และมีประสบการณ์การในการท างานอยู่ในช่วง 20 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 12.81 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านการก าหนดภารกิจของ
โรงเรียน 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการจัดบรรยากาศในโรงเรียน ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 4.2-4.5  

 
ตารางที่ 4.2  คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผูน าทางวิชาการของผูบริหาร                

สถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน  
 

ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
n = 320  

ระดับ 
 

อันดับ 
X  S.D. 

1. ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน 3.53 0.62 มาก 3 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.68 0.56 มาก 2 
3. ด้านการจัดบรรยากาศในโรงเรียน 3.81 0.65 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 3.67 0.61 มาก  
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ ด้านการจัดบรรยากาศใน
โรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน   
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ตารางที่ 4.3  คาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผูน าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ดานการก าหนดภารกิจของโรงเรียน  

 
 

ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน 
n = 320  

ระดับ 
 

อันดับ 
X  S.D. 

1. ก าหนดเปา้หมายของโรงเรียนด้านวิชาการไว้อยา่งชัดเจน โดย
ค านึงถึงเปา้หมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 3.55 0.82 มาก 5 

2. ประชุมชี้แจงเปา้หมายดา้นวชิาการของโรงเรียนให้ครูและ
บุคลากรที่เก่ียวข้องทราบ 3.54 0.84 มาก 6 

3. ท่านให้ครูในโรงเรียนมีส่วนรว่มในการก าหนดเป้าหมายของ
วิสัยทัศน์ของงานวชิาการของโรงเรียน 3.53 0.86 มาก 7 

4. ใช้ข้อมูลด้านผลการเรียนของนักเรียนในการพัฒนาเปา้หมาย
ด้านวชิาการของโรงเรียน 3.69 0.78 มาก 2 

5. วางแผนร่วมกับครูในการก าหนดโครงสร้างงานวิชาการตาม
เป้าหมายของโรงเรียน 3.46 0.82 มาก 10 

6. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 3.51 0.80 มาก 8 

7. พัฒนาครูให้เป็นทีมงานในโรงเรียน โดยการจัดประชุม ศึกษา        
ดูงานอยา่งต่อเนื่อง 3.78 0.89 มาก 1 

8. เป็นผูน้ าในการพัฒนาหลักสตูรให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและ
สภาพปัจจุบนั 3.56 0.94 มาก 4 

9. พัฒนาและส่งเสริมให้ครูเป็นแกนน าทางวชิาการของโรงเรียน 3.57 0.88 มาก 3 
10. วางแผนการนิเทศการสอนของครูเพื่อช่วยเหลือในการปรับปรุง

การเรียนการสอน 3.47 0.92 มาก 9 
รวมเฉลี่ย 3.57 0.86 มาก  

 
จากตารางที ่4.3 พบวา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการก าหนดภารกิจ
ของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก    
ทุกข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ าสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ พัฒนาครูให้เป็นทีมงานใน
โรงเรียนโดยการจัดประชุมศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ใช้ข้อมูลด้านผลการเรียนของนักเรียนในการพัฒนา
เป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน และพัฒนาและส่งเสริมให้ครูเป็นแกนน าทางวิชาการของโรงเรียน  
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ตารางที่ 4.4  คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผูน าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
n = 320  

ระดับ 
 

อันดับ 
X  S.D. 

1. สนับสนุนให้ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 3.61 0.73 มาก 8 

2. สนับสนุนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูให้เป็นไปตามจุดหมายด้านวิชาการของโรงเรียนที่
ก าหนด 3.88 0.67 มาก 2 

3. สนับสนุนให้ครูใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3.67 0.78 มาก 6 

4. ท่านเปิดโอการสให้ครูคัดเลือกสื่อ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามความต้องการ 

3.84 
 0.68 มาก 3 

5. สนับสนุนให้ครูสร้างแบบทดสอบทางการเรียนของนักเรียน
ตรงตามเป้าหมายของงแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.68 0.75 มาก 6 

6. ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการสอนของครูให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3.93 0.76 มาก 1 

7. ส่งเสริมให้ครูใช้ผลการประเมินด้านการเรียนการสอนของ
ตนเอง 3.70 0.81 มาก 5 

8. ส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้กับครูและ
บุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 3.45 0.88 มาก 9 

9. สนับสนุนให้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาด้านวิชาการ 3.79 0.83 มาก 4 

10. เผยแพร่ความส าเร็จด้านวิชาการของโรงเรียนให้
สาธารณชนทราบอย่างชัดเจนและท่ัวถึง 3.29 0.94 มาก 10 

รวมเฉลี่ย 3.68 0.78 มาก  
 
จากตารางที ่4.4 พบวา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาดานการจัดการเรียน     
การสอนโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ าสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ติดตามและประเมินผลการจัด
กิจกรรมการสอนของครูให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สนับสนุนการวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูให้เป็นไปตามจุดหมายด้านวิชาการของโรงเรียนที่ก าหนด และท่านเปิด
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โอกาสให้ครูคัดเลือกสื่อ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความต้องการ  

 
ตารางที ่4.5  คาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผูน าทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา ด้านการจัดบรรยากาศในโรงเรียน  
 

 

ด้านการจัดบรรยากาศในโรงเรียน 
n = 320  

ระดับ 
 

อันดับ 

X  S.D. 

1. สนับสนุนให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนเพ่ือจัดกิจกรรม        
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.83 0.73 มาก 3 

2. ส่งเสริมให้ครูนิเทศในชั้นเรียนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง 3.77 0.73 มาก 7 
3. ก าหนดวิธีการในการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน     

อย่างชัดเจน 3.81 0.74 มาก 5 
4. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 3.82 0.80 มาก 4 
5. ดูแลเอาใจใส่ครูและบุคลากรอย่างใกล้ชิดสม่ าเสมอ 3.76 0.76 มาก 8 
6. สนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาจัดมุมผลงานวิจัย

ในชั้นเรียน 3.84 0.73 มาก 2 
7. สนับสนุนให้ครูได้พบปะพูดคุยในช่วงที่ไม่มีชั่วโมงสอน 3.80 0.76 มาก 6 
8. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูร่วมกันท าวิจัยในชั้นเรียนแบบ

พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 3.91 0.83 มาก 1 
รวมเฉลี่ย 3.81 0.76 มาก  

              
 จากตารางที ่4.5 พบวา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการจัดบรรยากาศ     
ในโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ
โดยเรียงจากล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูร่วมกันท า
วิจัยในชั้นเรียนแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาจัดมุม
ผลงานวิจัยใน ชั้นเรียนและสนับสนุนให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
             ผลการวิเคราะหการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษา มี 5 ดาน คือ 1)  ดาน
การส่งเสริมใหความรูครูผูท าวิจัยในชัน้เรียน 2) ดานการสงเสริมใหครูท าวจิัยในชัน้เรียน 3) ดานการสงเส ริม
ใหครูน าผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 4) ดานการสงเสริมให้ความกาวหนาในต าแหนง 
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หนาที่การงานของครูผูวิจัยในชั้นเรียน 5) ดานการยกยองเชิดชูครูท าวิจัยในชั้นเรียน ดังรายละเอียด
ตารางที ่4.6-4.11   
 
ตารางที่ 4.6  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน

ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

 

การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
n = 320  

ระดับ 
 

อันดับ 
X  S.D. 

1. ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน 3.68 0.41 มาก 2 
2. ด้านการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน 3.57 0.38 มาก 4 
3. ด้านการส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนา         

การเรียนการสอน 3.64 0.35 มาก 3 
4. ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่ง หน้าที่การงาน

ของครูผู้วิจัยในชั้นเรียน 3.56 0.35 มาก 5 
5. ด้านการยกย่อง เชิดชูครูท าวิจัยในชั้นเรียน 3.73 0.46 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 3.64 0.39 มาก  
 

จากตารางที ่4.6 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและ      
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ ด้านการยกย่องเชิดชู
ครูท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้ครูน า
ผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน และด้าน
การส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่ง หน้าที่การงานของครูผู้วิจัยในชั้นเรียน 
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ตารางที่ 4.7  คาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ
ผูบริหารสถานศึกษา ดานการสงเสริมใหความรูครูผูท าวิจัยในชั้นเรียน    

 
 

ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน 
n = 320  

ระดับ 
 

อันดับ 
X  S.D. 

1. ชี้แจงให้ความรู้ครูเกี่ยวกับนโยบายการท าวิจัยในชั้นเรียนให้
ครูทุกคนทราบ 3.54 0.81 มาก 5 

2. เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้แก่ครูเรื่องการท าวิจัยใน       
ชั้นเรียน 3.73 0.85 มาก 3 

3. ให้ความรู้ครูเรื่องวิจัยในชั้นเรียนโดยการพาไปศึกษาดูงานกับ
โรงเรียนต้นแบบด้านการวิจัยในชั้นเรียน 3.82 0.87 มาก 1 

4. สนับสนุนครูโดยจัดหาเอกสารต่างๆ และงานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ให้เพียงพอต่อความต้องการของครูผู้ท าวิจัยใน      
ชั้นเรียน 3.56 0.85 มาก 4 

5. สนับสนุนให้ครูเข้าอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือน ามาปรับปรุง
งานการวิจัยในชั้นเรียน 3.74 0.86 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 3.68 0.85 มาก  
 

จากตารางที ่4.7 พบวา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาดานการสงเสริม
ให้ความรูครูผูท าวิจัยในชั้นเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ าสุด 3 ล าดับ ได้แก่ ให้ความรู้ครู
เรื่องวิจัยในชั้นเรียนโดยการพาไปศึกษาดูงานกับโรงเรียนต้นแบบด้านการวิจัยในชั้นเรียน  สนับสนุน 
ให้ครูเข้าอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือน ามาปรับปรุงงานการวิจัยในชั้นเรียน และเชิญวิทยากรมาอบรม
ให้ความรู้แก่ครูเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน  
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ตารางที่ 4.8  คาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ
ผูบริหารสถานศึกษา ดานการสงเสริมใหครูท าวิจัยในชั้นเรียน   

 
 

ด้านการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน 
n = 320  

ระดับ 
 

อันดับ 
X  S.D. 

1. ร่วมกับครูร่วมกันวางแผนการท าวิจัยในชั้นเรียน 3.51 0.76 มาก 7 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 3.55 0.77 มาก 5 
3. ให้โอกาสครูในการปรึกษาหารือเก่ียวกับการท าวิจัยใน          

ชั้นเรียนและปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียน 3.60 0.73 มาก 2 
4. ให้ครูศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดย              

การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 3.58 0.77 มาก 4 
5. สนับสนุนอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน 3.54 0.75 มาก 6 
6. ให้ก าลังใจครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนทุกข้ันตอน 3.59 0.75 มาก 3 
7. ให้ครูแนะน าประโยชน์การท าวิจัยในชั้นเรียน 3.64 0.80 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 3.57 0.76 มาก  
 

จากตารางที ่4.8 พบวา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาดานการสงเสริม
ใหครูท าวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากทุกข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ าสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ให้ครูแนะน า
ประโยชน์การท าวิจัยในชั้นเรียน ให้ก าลังใจครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนทุกขั้นตอน และสนับสนุน
อุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน  
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ตารางที่ 4.9  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ     
ผูบริหารสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียน 
การสอน 

 
ด้านการส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอน 
n = 320  

ระดับ 
 

อันดับ 
X  S.D. 

1. ให้ครูน าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปแก้ปัญหาการเรียนการสอน 3.65 0.77 มาก 4 
2. ให้ครูน าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาวิชาชีพให้สูงขึ้น 3.57 0.74 มาก 6 
3. น าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรของ

โรงเรียน 3.67 0.73 มาก 2 
4. ให้ครูท าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียน

เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 3.64 0.72 มาก 5 
5. สนับสนุนให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนผลิตสื่อการสอนส าหรับ

ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.68 0.80 มาก 1 
6. ให้ครูที่มีความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียนผลิตต ารา 

เอกสารทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่กับเพ่ือนครูและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 3.66 0.71 มาก 3 

รวมเฉลี่ย 3.64 0.75 มาก  
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการส่งเสริม
ให้ครูน าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ     
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกโดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยจากสูงสุด   
ไปหาต่ าสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สนับสนุนให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนผลิตสื่อการสอนส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน น าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน และให้
ครูที่มีความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียนผลิตต ารา เอกสารทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่กับเพ่ือนครู
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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ตารางท่ี 4.10  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน          
ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่ง หน้าที่การงาน
ของครูผู้วิจัยในชั้นเรียน 

 
ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่ง  

หน้าที่การงานของครูผู้วิจัยในชั้นเรียน 
n = 320  

ระดับ 
 

อันดับ 
X  S.D. 

1. ไว้วางใจโดยมอบหมายงานส าคัญให้กับครูที่ประสบผลส าเร็จ
ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 3.51 0.72 มาก 7 

2. สนับสนุนให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนน าผลการวิจัยในชั้นเรียน
มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดี ความชอบ 3.61 0.78 มาก 2 

3. สนับสนุนให้ครูที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยใน       
ชั้นเรียนมาเป็นครูต้นแบบการวิจัยของโรงเรียน 3.52 0.73 มาก 6 

4. ส่งเสริมให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนมีความตระหนักและมุ่งมั่น     
ในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3.59 0.74 มาก 3 

5. สนับสนุนให้ครูมีการเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยในชั้นเรียน
น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 3.56 0.72 มาก 5 

6. ส่งเสริมให้ครูได้เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้าน          
การวิจัย 3.64 0.75 มาก 1 

7. ส่งเสริมให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนได้ศึกษาต่อเพ่ือเลื่อน            
วิทยฐานะหรือเพ่ิมวุฒิทางการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น 3.57 0.71 มาก 4 

รวมเฉลี่ย 3.57 0.74 มาก  
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานของครูผู้วิจัยในชั้นเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ      
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อโดย เรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยจาก
สูงสุดไปหาต่ าสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูได้เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านการวิจัย 
สนับสนุนให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดี
ความชอบ และส่งเสริมให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนมีความตระหนักและมุ่งมั่นในการท าวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
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ตารางที่ 4.11  คาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ                   
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการยกย่อง เชิดชูครูท าวิจัยในชั้นเรียน 

 
 

ด้านการยกย่อง เชิดชูครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
n = 320  

ระดับ 
 

อันดับ 
X  S.D. 

1. ยกย่อง ชมเชยครูที่มีผลการวิจัยในชั้นเรียนให้เพื่อนครู
ทราบตามโอกาสที่เหมาะสม 3.75 0.75 มาก 2 

2. สนับสนุนครูที่ท าวิจัยในชั้นเรียนที่ประสบผลส าเร็จส่งผล
งานเข้าประกวดในระดับที่สูงขึ้น 3.70 0.70 มาก 5 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับครู
ผู้ท าการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน 3.73 0.73 มาก 4 

4. สนับสนุนให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนที่มีความรู้ 
ความสามารถด้านการวิจัยไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครู
ในโรงเรียน 3.74 0.73 มาก 3 

5. ส่งเสริมให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนเผยแพร่ผลงานให้           
เพ่ือนครู ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ทราบ 3.69 0.69 มาก 6 

6. สนับสนุนให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนเข้าร่วมประชุม สัมมนา
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3.76 0.75 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 3.73 0.73 มาก  
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการยกย่อง
เชิดชูครูท าวิจัยในชั้นเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อโดย เรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ าสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สนับสนุน
ให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนเข้าร่วมประชุม สัมมนาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ยกย่องชมเชยครู
ที่มีผลการวิจัยในชั้นเรียนให้เพ่ือนครูทราบตามโอกาสที่เหมาะสม  และสนับสนุนให้ครูผู้ท าวิจัยใน     
ชั้นเรียนที่มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียน  
 ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัย
ในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ครั้งนี้เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานการวิจัยที่ว่าภาวะผู้น าทางวิชาการ
กับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์  
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่4.12  
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 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยใน    
ชั้นเรียน โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียนกับด้านการส่งเสริม
ให้ความรู้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้ครูน า
ผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน
ของครูผู้วิจัยในชั้นเรียน และด้านการยกย่องเชิดชูครูท าวิจัยในชั้นเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับ  
ปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการจัดการเรียนการสอนกับด้านการส่งเสริมให้
ความรู้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้ครูน า
ผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน
ของครูผู้วิจัยในชั้นเรียน และด้านการยกย่องเชิดชูครูท าวิจัยในชั้นเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับ 
ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการจัดบรรยากาศในโรงเรียนกับด้านการส่งเสริม
ให้ความรู้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน และด้านการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้
ครูน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่
การงานของครูผู้วิจัยในชั้นเรียน และด้านการยกย่องเชิดชูครูท าวิจัยในชั้นเรียน มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
4.3  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริม  
การวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สรุปได้ว่า 
 4.3.1  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการในระดับมาก 
 4.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนในระดับมาก 
 4.3.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยใน     
ชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางบวก มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  



ตารางที่ 4.12  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Yt 
r p r p r p r p r p r p 

X1 0.618* 0.00 0.613* 0.00 0.601* 0.00 0.608* 0.00 0.670* 0.00 0.632* 0.00 
X2 0.520* 0.00 0.675* 0.00 0.688* 0.00 0.578* 0.00 0.664* 0.00 0.665* 0.00 
X3 0.699* 0.00 0.604* 0.00 0.530* 0.00 0.698* 0.00 0.616* 0.00 0.640* 0.00 
Xt 0.632* 0.00 0.668* 0.00 0.646* 0.00 0.628* 0.00 0.617* 0.00 0.679* 0.00 

 
*p < 0.05   
 

การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

 ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
ในการวิจัยครั้งนี้มีการด าเนินการวิจัย คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ไดแก ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ในปี
การศึกษา 2556 ซึ่งก าหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยใช้เกณฑ์ก าหนดขนาดของ 
กลุ่มตัวอย่างเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 320 คน 
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบ ด าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมารอยละ 100 
น าขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแก คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผูวิจัยสรุปผลอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
ดังนี้  
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสรุปผล ได้ดังนี้ 
 5.1.1  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูน าทางวิชาการอยูในระดับมาก เรียงตามล าดับคาเฉลี่ย
จากสูงสุดไปหาต่ าสุด คือ ด้านการจัดบรรยากาศในโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน และ     
ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน  
 5.1.2 ผูบริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก เรียงตาม ล า
ดับคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ าสุด คือ ด้านการยกย่อง เชิดชูครูท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้
ความรู้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ด้านการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่ง หน้าที่การงาน
ของครูผู้วิจัยในชั้นเรียน  
 5.1.3 ภาวะผูน าทางวิชาการกับการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยรวมมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวก มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียนกับด้านการส่งเสริมให้ความรู้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน 
ด้านการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนา     
การเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานของครูผู้วิจัยในชั้นเรียน 
และด้านการยกย่องเชิดชูครูท าวิจัยในชั้นเรียน มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการจัดการเรียนการสอนกับด้านการส่งเสริมให้ความรู้ครูผู้ท าวิจัยใน       
ชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานของครูผู้วิจั ยใน     
ชั้นเรียน และด้านการยกย่องเชิดชูครูท าวิจัยในชั้นเรียน มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการจัดบรรยากาศในโรงเรียนกับด้านการส่งเสริมให้ความรู้ครู
ผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน และด้านการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน  ด้านการส่งเสริมให้ครูน า
ผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน
ของครูผู้วิจัยในชั้นเรียน และด้านการยกย่องเชิดชูครูท าวิจัยในชั้นเรียน มีความสัมพันธ์กันในระดับ
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
5.2  อภิปรายผล 
           จากการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะน าทางวิชาการกับการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ผลการวิจัยพบประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายผล ไดดังนี้  
 5.2.1  ภาวะผูน าทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูน าทาง
วิชาการโดยรวมทุกด้านอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาต้องมีการประเมินภายนอกทุก 5 ปี 
และมีการประเมินภายในสถานศึกษาปีละ 1 ครั้ง จึงส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญของงานวิชาการและถือวางานวิชาการเปนงานที่ส าคัญท่ีสุดของสถานศึกษา จึงตองพัฒนา
ตนเองใหมีความรูความสามารถและศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง ใหมีวิสัยทัศนในการบริหารงาน
วิชาการที่กว้างไกลทันตอการเปลี่ยนแปลง ดานหลักสูตร และวิวัฒนาการในยุคปัจจุบัน ซึ่งในปจจุบัน 
ทุกสถานศึกษาตองจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นเองท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการบริหาร
สถานศึกษาของตนโดยมีความสามารถในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ เชลล์ (Chell, 2001) กลาววา 
ภาวะผูน าทางวิชาการของผู บริหารโรงเรียนมีความส าคัญอยางยิ่งตอคุณภาพการสอนของครู 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน สอดคลองกับ 
ถวิล มาตรเลี่ยม (2544) กล่าวว่าผู้บริหารโรงเรียนต้องส่งเสริมความ ก้าวหน้าในการเรียนการสอน 
ของนักเรียนซึ่งเป็นความตั้งใจที่พัฒนา นักเรียนและสร้างความพึงพอใจกับครู อาจารย์ ในการจัดการ
เรียนการสอน สอดคล้องกับ ชุตินันท์ พ่ัวนะคุณมี (2549) ได้กล่าวว่า ความเป็นผู้น าทางวิชาการกับ
การปฏิบัติงานการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากผู้บริหารเป็นกลไกหลัก
ในการส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ  ปราโมทย์ สุวรรณเวก 
(2547) กล่าวว่า ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารนั้นสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้งาน
วิชาการด าเนินไปได้ในหลายด้าน เช่น ด้านการก าหนดภาพกิจของโรงเรียน ด้านการสร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการของโรงเรียน และด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ ไพเราะ พัตตาสิงห์ 
(2554) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอน       
ด้านการจัดบรรยากาศในโรงเรียน และด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน  ท าให้การจัดการเรียน 
การสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ซึ่งสอดคล้องกับ เบนเน็ต (Bennett, 1996) วิจัยพบว่า 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์ของผู้บริหารใหม่อย่างไร 
พบว่าผู้น าทางวิชาการต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เรื่อง หลักสูตรและการสอน
เพ่ือให้ภาวะความเป็นผู้น า ทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพผู้บริหารต้องมีทักษะในการบริหารองค์การ  
ซึ่งประกอบด้วยคณะครู นักเรียน โดยส่งเสริมให้เกิดเจตคติที่ดีและบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ให้      
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การสนับสนุน ช่วยเหลือคณะท างาน มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานต่างๆ ในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
พิมพ์กมล ทิพย์มนตรี (2555) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารมีหลายด้าน 
เช่น การก าหนดภารกิจของโรงเรียน การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน และการจัดการ
ด้านการเรียนการสอน สอดคล้องกับ ปริฉัตร เล็กดวง (2554) ได้กล่าวว่า ถ้าผู้บริหารส่งเสริมให้งาน
วิชาการมีความเข้มงวด ผู้บริหารต้องปฏิบัติมีการประสานงาน ด้านหลักสูตร การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรียน การนิเทศและการประเมินผลการสอน การสื่อสารเป้าหมายโรงเรียนและ
ก าหนดเป้าหมาย สอดคลองกับ คาวาซอส (Cavazos, 1999) พบวา ภาวะผูน าทางวิชาการที่ท าให
โรงเรียนประสบความส าเร็จ คือ ผูบริหารตองเปนผูน าที่เขมแข็งในการสนับสนุนการพัฒนางานทาง
วิชาการ การก าหนดวัฒนธรรมของโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนมีการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับ ยามาดะ (Yamada, 2000) กลาววาสมรรถภาพของผูบริหารในการเปนผูน าทางวิชาการ 
สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเปน ผูน าทางวิชาการแกครูผูสอนได รวมทั้งสามารถประเมินผล
เพ่ือชวยเหลือคณะครูในฐานะผูน าทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับมิกี่ (Mickey, 2000) 
กลาววา ภาวะผูน าทางวิชาการชวยพัฒนาศักยภาพซึ่งเปนปจจัยสูความส าเร็จ ซึ่งตองอาศัยการวางแผน
และการจัดการที่ดี อาศัยความ รวมมือของครู ผูบริหารจะเปนผูที่มีความสามารถเปนผูอ านวย      
ความสะดวกและคอยกระตุนและยอมรับบทบาทใหมจากผูรวมงานหรือครู สอดคลองกับ คอสตัน 
และแอสเลย (Cotton & Ashley, 2003) กลาววา ผูบริหารต้องแสดงพฤติกรรมออกในการสงเสริม 
ความกาวหนาในอาชีพใหกับครูในดานการเรียนการสอน การสงเสริมการท างานรวมกันกับคณะครู  
การพัฒนาการนิเทศการสอนใหการสงเสริมสนับสนุนและปรับปรุงโครงการใหมๆ น าผลการวิจัยใน 
ชั้นเรียนไปใชในการสังเกตการสอนในหองเรียนกระตุนใหครู อาจารย ใชเวลาในการสอนใหมีประโยชน 
สูงสุด ชวยขจัดสิ่งรบกวนเวลาในการสอน ก ากับติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรเอาใจใสผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือประโยชนตอการวางแผนการสอนเพ่ือใหครูไดศึกษาคนควา 
พัฒนาวิชาชีพสอดคลองกับ บุซซี่ (Buzzi, 1991) และแมรี่ (Mary, 1997) ไดกลาววา พฤติกรรม  
ความเปนผูน าทางวิชาการมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน ภาวะผู น าทางวิชาการมี     
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจรวมกันของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในระดับสูงผูบริหารสถานศึกษาในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงตองมีความตระหนักถึงความกาวหนา        
ดานเทคโนโลยี ตองพัฒนาตนเองใหทันเหตุการณ ศึกษาหาความรูในระดับที่สูงขึ้น ปจจุบันมีการปฏิรูป
การศึกษามีการกระจายอ านาจในการบริหารงานใหครูน าความรู ไปสูการปฏิบัติโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยยึดผู เรียนเปนส าคัญใหผูเรียนมีประสิทธิภาพโดยผูบริหารตองมีการสงเสริม    
การวิจัยในชั้นเรียนของครู  
 5.2.2 การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผลการวิจัย พบว่าผูบริหาร
สถานศึกษามีการสงเสริมการวิจัยใน ชั้นเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนี้เนื่องมาจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุไว้ชัดเจนในหมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา
มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งส่งเสริมให้ผู้สอน
สามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา สอดคล้องกับ     
บัญชา อ๋ึงสกุล (2537) กล่าวว่า หน่วยงานต้นสังกัดที่มีโรงเรียนอยู่ในควบคุมจะต้องก าหนดนโยบาย
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หลักที่ว่าการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนบนพ้ืนฐานของการวิจัย เป็นหน้าที่
ของผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่จะละเลยไม่ได้ และผู้บริหารในหน่วยงานทาง
การศึกษาจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูเกิดความต้องการในการสร้างผลงาน ทั้งเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการเลื่อนต าแหน่งการท างานสอดคล้องกับ พัชวิชญ์ โฮงยากุล  
(2552) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนกับคณะครู ด้าน      
การก าหนดนโยบายในการวิจัยในชั้นเรียน การสนับสนุนงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน 
 5.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2       
ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  
แสดงให้เห็นว่าหากผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการในระดับมาก การส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียนก็อยู่ในระดับมากด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความส าคัญต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ไพเราะ พัตตาสิงห์ (2554) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พบว่าภาวะผู้น าทาง
วิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 
สอดคล้องกับ วีรพล ฉลาดแย้ม (2544) กล่าวว่าภาวะผู้น าของการบริหาร มีการส่งเสริมให้มีการน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา มีการสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการวิจัยทาง
การศึกษา ผู้บริหารต้องก าหนดนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอน          
บนพื้นฐานการวิจัย ผู้บริหารต้องเน้นให้ครูตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยกับการพัฒนาการเรียน
การสอนสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในการส่งเสริมให้มีการปลูกฝังจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของนักวิจัยในท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างความรักและศรัทธาต่อการพัฒนาการวิจัย
สอดคล้องกับ จตุรงค์ ภูอยู่เย็น (2541) ได้ศึกษาความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่แตกต่างกันในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา สรุปได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูง มีพฤติกรรมเป็นผู้น าทางวิชาการมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ า สอดคล้องกับ บุซซี ่(Buzzi, 1991) ได้ศึกษาวิจัย พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการ
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน สรุปได้ว่าภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนระดับค่อนข้างสูง อาจเป็นเพราะการส่งเสริมการวิจัย
ในชั้นเรียนเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นส าคัญ  
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 ผู้วิจัยมีอเสนอแนะ ดังนี้ 
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 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูเป็นแกนน าทางวิชาการในแบบทีมงาน
และแต่งตั้งให้เป็นผู้น าพัฒนาหลักสูตร ควรมีการวางแผนนิเทศการสอนรวมถึงการศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื่อง  
  2) ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู ใช้ผลการประเมินด้านวิชาการ            
มาปรับปรุงการเรียนการสอน ติดตามประเมินผลและเผยแพร่ความส าเร็จด้านงานวิชาการของ
โรงเรียนให้สาธารณชนทราบ  
  3) ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยในชั้นเรียน และ
เปิดโอกาสให้ครูปรึกษาหารือวิธีการแก้ปัญหา เพ่ือให้ผลงานของครูเป็นที่ยอมรับจากการท างานวิจัย
ในชั้นเรียน 
  4) ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการท าวิจัยในชั้นเรียน 
  5) ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูที่มีผลงานด้านการวิจัย        
ในชั้นเรียนน าความรู้ความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นครูต้นแบบการวิจัยของโรงเรียน 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะของงานวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษาเชิงลึกหาปัจจัยที่ส่งเสริมการก าหนดภารกิจของโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
  2) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.  ผู้ตอบแบบสอบถามนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2   
 2. แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
ทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยชั้นในเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
 3. แบบสอบถามนี้มี 3 ตอน คือ  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ตอนที่ 3 การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณมา          
ณ โอกาสนี้ 
 
 

                                นางสาวธัญญาภัทร์  เลาธนัง                        
        นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพผู้ตอบแบบสอบถาม    
         
ค าชี้แจง  โปรดขีดเครื่องหมาย   ลงในช่อง   หน้าข้อความที่เป็นจริง 
 
1. ต าแหน่ง          
   ผู้บริหารสถานศึกษา        
   ครูผู้สอน 
 
2. ระดับการศึกษา         
   ปริญญาตรี         
   สูงกว่าปริญญาตรี 
 
3. ประสบการณ์ในการท างาน        
   1-5 ปี         
   5-10 ปี         
   10-20 ปี         
   20 ปีขึ้นไป 
 
ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่              

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 
ค าชี้แจง 

ขอให้ท่านพิจารณาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามข้อความแต่ละ
รายการว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางวิชาการเกี่ยวกับข้อความนั้นๆ มากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจาก
การไปปฏิบัติด้านภาวะผู้น าทางวิชาการแต่ละรายการนั้นๆ แล้วให้ท่านตอบด้วยการกาเครื่องหมาย 
 ลงในช่อง  ระดับการปฏิบัติตามสภาพที่เป็นจริง ที่ตรงกับภาวะผู้น าทางวิชาการที่ผู้บริหาร
ปฏิบัติ 
     ระดับ    5    หมายถึง     ผู้บริหารสามารถปฏิบัติอยูใ่นระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ    4    หมายถึง     ผู้บริหารสามารถปฏิบัติอยูใ่นระดับมาก 
     ระดับ    3    หมายถึง     ผู้บริหารสามารถปฏิบัติอยูใ่นระดับปานกลาง 
     ระดับ    2    หมายถึง     ผู้บริหารสามารถปฏิบัติอยูใ่นระดับน้อย 
    ระดับ    1   หมายถึง     ผู้บริหารสามารถปฏิบัติอยูใ่นระดับน้อยที่สุด 
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ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน 
1. ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนด้านวิชาการไว้อย่างชัดเจน โดย

ค านึงถึงเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
     

2. ผู้บริหารประชุมชี้แจงเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียนให้ครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ 

     

3. ผู้บริหารให้ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของ
วิสัยทัศน์ของงานวิชาการของโรงเรียน 

     

4. ผู้บริหารใช้ข้อมูลด้านผลการเรียนของนักเรียนในการพัฒนาเป้าหมาย
ด้านวิชาการของโรงเรียน 

     

5. ผู้บริหารวางแผนร่วมกับครูในการก าหนดโครงสร้างงานวิชาการตาม
เป้าหมายของโรงเรียน 

     

6. ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

     

7. ผู้บริหารพัฒนาครูให้เป็นทีมงานในโรงเรียน โดยการจัดประชุม ศึกษา  
ดูงานอย่างต่อเนื่อง 

     

8. ผู้บริหารเป็นผู้น าในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและ
สภาพปัจจุบัน 

     

9. ผู้บริหารพัฒนาและส่งเสริมให้ครูเป็นแกนน าทางวิชาการของโรงเรียน      
10. ผู้บริหารวางแผนการนิเทศการสอนของครูเพ่ือช่วยเหลือในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน 
     

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
11. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด

จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 
     

12. ผู้บริหารสนับสนุนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูให้เป็นไปตามจุดหมายด้านวิชาการของโรงเรียนที่ก าหนด 

     

13. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลายเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

     

14. ผู้บริหารเปิดโอการสให้ครูคัดเลือกสื่อ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม       
การเรียนการสอนตามความต้องการ 

     

15. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูสร้างแบบทดสอบทางการเรียนของนักเรียน
ตรงตามเป้าหมายของงแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

16. ผู้บริหารติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการสอนของครูให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

     

 



85 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
17. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้ผลการประเมินด้านการเรียนการสอนของ

ตนเอง 
     

18. ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้กับครูและ
บุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

     

19. ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาด้านวิชาการ 

     

20. ผู้บริหารเผยแพร่ความส าเร็จด้านวิชาการของโรงเรียนให้สาธารณชน
ทราบอย่างชัดเจนและท่ัวถึง 

     

ด้านการจัดบรรยากาศในโรงเรียน 
21. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนเพื่อจัดกิจกรรม        

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     

22. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูนิเทศในชั้นเรียนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง      
23. ผู้บริหารก าหนดวิธีการในการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน         

อย่างชัดเจน 
     

24. ผู้บริหารสนับสนุนส่งเสรมิให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

     

25. ผู้บริหารดูแลเอาใจใส่ครูและบุคลากรอย่างใกล้ชิดสม่ าเสมอ      
26. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาจัดมุมผลงานวิจัย

ในชั้นเรียน 
     

27. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้พบปะพูดคุยในช่วงที่ไม่มีชั่วโมงสอน      
28. ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสรมิให้ครูร่วมกันท าวิจัยในชั้นเรียนแบบพึ่งพา

อาศัยซึ่งกันและกัน 
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ตอนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

 
ค าชี้แจง 

 ขอให้ท่านพิจารณาการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา และพิจารณา
ข้อความแต่ละรายการว่า ผู้บริหารมีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน เกี่ยวกับข้อความนั้นๆ มากน้อย
เพียงใด โดยพิจารณาจากการปฏิบัติด้านการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนแต่ละรายการนั้นๆ แล้วให้
ท่านตอบด้วยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง   ระดับการปฏิบัติตามสภาพที่เป็นจริง ที่ตรงกับ    
การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนที่ผู้บริหารปฏิบัติ 

ระดับ  5  หมายถึง   ผู้บริหารมีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนมากที่สุด 
ระดับ  4  หมายถึง   ผู้บริหารมีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนมาก 
ระดับ  3  หมายถึง   ผู้บริหารมีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง   ผู้บริหารมีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนน้อย 
ระดับ  1  หมายถึง   ผู้บริหารมีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนน้อยที่สุด 

 

การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน 
1. ผู้บริหารชี้แจงให้ความรู้ครูเกี่ยวกับนโยบายการท าวิจัยในชั้นเรียนให้ครู

ทุกคนทราบ 
     

2. ผู้บริหารเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้แก่ครูเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน      
3. ผู้บริหารให้ความรู้ครูเรื่องวิจัยในชั้นเรียนโดยการพาไปศึกษาดูงานกับ

โรงเรียนต้นแบบด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
     

4. ผู้บริหารสนับสนุนครูโดยจดัหาเอกสารต่างๆ และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์
ให้เพียงพอต่อความต้องการของครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน 

     

5. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูเข้าอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือน ามาปรับปรุงงาน
การวิจัยในชั้นเรียน 

     

ด้านการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน 
6. ผู้บริหารร่วมกับครูร่วมกันวางแผนการท าวิจัยในชั้นเรียน      
7. ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย          

ในชั้นเรียน 
     

8. ผู้บริหารให้โอกาสครูในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน
และปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียน 

     

9. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดย              
การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     

10. ผู้บริหารสนับสนุนอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน      
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การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
11. ผู้บริหารพูดคุย ให้ก าลังใจครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนทุกข้ันตอน      
12. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูแนะน าประโยชน์การท าวิจัยในชั้นเรียน      
ด้านการส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
13. ผู้บริหารให้ครูน าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปแก้ปัญหาการเรียนการสอน      
14. ผู้บริหารแจ้งนโยบายให้ครูน าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาวิชาชีพให้

สูงขึ้น 
     

15. ผู้บริหารให้ครูน าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียน 

     

16. ผู้บริหารให้ครูท าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะ 

     

17. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนผลิตสื่อการสอนส าหรับใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

     

18. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูที่มีความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียนผลิตต ารา 
เอกสารทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่กับเพ่ือนครูและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

     

ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่ง หน้าที่การงานของครูผู้วิจัยในชั้นเรียน 
19. ผู้บริหารแสดงความไว้วางใจโดยมอบหมายงานส าคัญให้กับครูที่ประสบ

ผลส าเร็จด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
     

20. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมา
เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดี ความชอบ 

     

21. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียน
มาเป็นครูต้นแบบการวิจัยของโรงเรียน 

     

22. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนมีความตระหนักและมุ่งมั่นใน
การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

     

23. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูมีการเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยในชั้นเรียนน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

     

24. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านการวิจัย      
25. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนได้ศึกษาต่อเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ

หรือเพ่ิมวุฒิทางการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น 
     

ด้านการยกย่อง เชิดชูครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
26. ผู้บริหารท่านยกย่อง ชมเชยครูที่มีผลการวิจัยในชั้นเรียนให้เพื่อนครู

ทราบตามโอกาสที่เหมาะสม 
     

27. ผู้บริหารสนับสนุนครูที่ท าวิจัยในชั้นเรียนที่ประสบผลส าเร็จส่งผลงาน
เข้าประกวดในระดับที่สูงขึ้น 
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การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
28. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนนุให้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ท าการวิจัย

ในชั้นเรียนของโรงเรียน 
     

29. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ
ด้านการวิจัยไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียน 

     

30. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนเผยแพร่ผลงานให้เพ่ือนครู 
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ทราบ 

     

31. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก  ข 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่วยชาญ (IOC) 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

1.  ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน  ผู้อ านวยการโรงเรียน  
2.  นายช านาญ  เลิศวิชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
3.  ดร.อดุลย์  วงศ์ก้อม   ศึกษานิเทศก์ 
4.  นางชบา  โรจนะเสน   ผู้อ านวยการโรงเรียน  
5.  อาจารย์ ดร.วัฒนธรรม  ระยับศรี อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) 
ภาวะผู้น าทางวิชาการ  
 

ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า

IOC 1 2 3 4 5 
การก าหนดภารกิจของโรงเรียน 
1. ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนด้านวิชาการ     

ไว้อย่างชัดเจน โดยค านึงถึงเป้าหมายการจัดการศึกษา     
ของโรงเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

2. ผู้บริหารประชุมชี้แจงเป้าหมายด้านวิชาการของ     
โรงเรียนให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3. ผู้บริหารให้ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด        
เป้าหมายของวิสัยทัศน์ของงานวิชาการของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4. ผู้บริหารใช้ข้อมูลด้านผลการเรียนของนักเรียน           
ในการพัฒนาเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน +1 1 +1 +1 +1 1.0 

5. ผู้บริหารวางแผนร่วมกับครูในการก าหนดโครงสร้างงาน
วิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

6. ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของ      
โรงเรียนเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

7. ผู้บริหารพัฒนาครูให้เป็นทีมงานในโรงเรียน โดยการจัด
ประชุมศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

8. ผู้บริหารเป็นผู้น าในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม     
กับท้องถิ่นและสภาพปัจจุบัน +1 0 +1 +1 +1 0.8 

9. ผู้บริหารพัฒนาและส่งเสริมให้ครูเป็นแกนน าทาง     
วิชาการของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

10. ผู้บริหารวางแผนการนิเทศการสอนของครูเพ่ือ     
ช่วยเหลือในการปรับปรุงการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
11. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน     

การก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.0 
12. ผู้บริหารสนับสนุนการวางแผนการจัดกิจกรรม           

การเรียนการสอนของครูให้เป็นไปตามจุดหมาย         
ด้านวิชาการของโรงเรียนที่ก าหนด 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

13. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูใช้เทคนิควิธีสอนที่     
หลากหลายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

     นักเรียน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.0 



92 

ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า

IOC 1 2 3 4 5 
14. ผู้บริหารเปิดโอการสให้ครูคัดเลือกสื่ออุปกรณ์ใน     

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความต้องการ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.0 
15. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูสร้างแบบทดสอบทางการ     

เรียนของนักเรียนตรงตามเป้าหมายของงแต่ละ          
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

16. ผู้บริหารติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม           
การสอนของครูให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

17. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้ผลการประเมินด้านการเรียน 
การสอนของตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

18. ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ     
ให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง +1 +1 0 +1 +1 0.8 

19. ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น     
ฐานในการวางแผนพัฒนาด้านวิชาการ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

20. ผู้บริหารเผยแพร่ความส าเร็จด้านวิชาการของโรงเรียน     
ให้สาธารณชนทราบอย่างชัดเจนและทั่วถึง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

21. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนเพื่อ     
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

21. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนเพื่อ     
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

22. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูนิเทศในชั้นเรียนซึ่งกันและกัน     
อย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

23. ผู้บริหารก าหนดวิธีการในการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ     
โรงเรียนอย่างชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

24. ผู้บริหารสนับสนุนส่งเสรมิให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง     
ภายในและภายนอกโรงเรียนพัฒนากิจกรรมการเรียน     
การสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

25. ผู้บริหารดูแลเอาใจใส่ครูและบุคลากรอย่างใกล้ชิด     
สม่ าเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

26. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมา     
จัดมุมผลงานวิจัยในชั้นเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

27. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้พบปะพูดคุยในช่วงที่ไม่มี     
ชั่วโมงสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

28. ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสรมิให้ครูร่วมกันท าวิจัยใน          
ชั้นเรียนแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
 

ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า

IOC 1 2 3 4 5 
ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน 
1. ผู้บริหารชี้แจงให้ความรู้ครูเกี่ยวกับนโยบายการท าวิจัย     

ในชั้นเรียนให้ครูทุกคนทราบ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.0 
2. ผู้บริหารเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้แก่ครูเรื่อง        

การท าวิจัยในชั้นเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
3. ผู้บริหารให้ความรู้ครูเรื่องวิจัยในชั้นเรียนโดยการพาไป     

ศึกษาดูงานกับโรงเรียนต้นแบบด้านการวิจัยในชั้นเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
4. ผู้บริหารสนับสนุนครูโดยจดัหาเอกสารต่างๆ และ       

งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ให้เพียงพอต่อความต้องการ     
ของครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

5. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูเข้าอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ     
น ามาปรับปรุงงานการวิจัยในชั้นเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

ด้านการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน 
6. ผู้บริหารและครูร่วมกันวางแผนการท าวิจัยในชั้นเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
7. ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งคณะกรรมการ     

ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.0 
8. ผู้บริหารให้โอกาสครูในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับ          

การท าวิจัยในชั้นเรียนและปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
9. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้     

ต่างๆ โดยการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
10. ผู้บริหารสนับสนุนอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในการวิจัยใน     

ชั้นเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
11. ผู้บริหารพูดคุย ให้ก าลังใจครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนทุก     

ขั้นตอน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
12. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูแนะน าประโยชน์การท าวิจัย        

ในชั้นเรียนให้ชุมชนทราบ +1 +1 0 +1 +1 0.8 
ด้านการส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
13. ผู้บริหารให้ครูน าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปแก้ปัญหา

การเรียนการสอน 
 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

14. ผู้บริหารแจ้งนโยบายให้ครูน าผลการวิจัยในชั้นเรียน      
ไปพัฒนาวิชาชีพให้สูงขึ้น +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 



94 

ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า

IOC 1 2 3 4 5 
15. ผู้บริหารให้ครูน าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ใน        

การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
16. ผู้บริหารให้ครูท าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการท าวิจัย

ในชั้นเรียนเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ 1 +1 +1 +1 +1 1.0 
17. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนผลิตสื่อ   

การสอนส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.0 
18. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูที่มีความสามารถด้านการวิจัย         

ในชั้นเรียนผลิตต ารา เอกสารทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่
กับเพ่ือนครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

การส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่ง หน้าที่การงานของครูผู้วิจัยในชั้นเรียน 
19. ผู้บริหารแสดงความไว้วางใจโดยมอบหมายงานส าคัญ

ให้กับครูที่ประสบผลส าเร็จด้านการวิจัยในชั้นเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
20. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนน า

ผลการวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา
ความดคีวามชอบ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

21. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูที่มีความรู้ความสามารถ    
ด้านการวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นครูต้นแบบการวิจัย +1 +1 +1 +1 0 0.8 

22. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนมีความ    
ตระหนักและมุ่งมั่นในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

23. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูมีการเผยแพร่ผลงาน             
ด้านการวิจัยในชั้นเรียนน าผลการวิจัยไปใช้ใน             
การพัฒนาการเรียนการสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

24. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานด้านการวิจัย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

25. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนได้ศึกษาต่อ
เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

ด้านการยกย่อง เชิดชูครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
26. ผู้บริหารยกย่อง ชมเชยครูที่มีผลการวิจัยในชั้นเรียนให้

เพ่ือนครูทราบตามโอกาสที่เหมาะสม 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.0 
27. ผู้บริหารสนับสนุนครูที่ท าวิจัยในชั้นเรียนที่ประสบ     

ผลส าเร็จส่งผลงานเข้าประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
28. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนนุให้มีการมอบเกียรติบัตร

ให้กับครูผู้ท าการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า

IOC 1 2 3 4 5 
29. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนที่มี     

ความรู้ความสามารถด้านการวิจัยไปเป็นวิทยากรให้
ความรู้แก่ครูในโรงเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

30. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนเผยแพร่    
ผลงานให้เพ่ือนครู ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ทราบ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

31. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียนเข้าร่วม     
ประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 
 
 
 
 
 



ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ –นามสกุล ธัญญาภัทร์  เลาธนัง 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 18  สิงหาคม  2527 
สถานที่เกิด  จังหวัดกาญจนบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน 15/8 หมู่ 1 ต าบลลิ่นถิ่น อ าเภอทองผาภูมิ  

จังหวัดกาญจนบุรี 71180 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2550 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยธนบุรี  

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2553 
พ.ศ. 2556 

 
โรงเรียนวัดเชิงเลน อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โรงเรียนบ้านปากล าปิล็อก อ าเภอทองผาภูมิ  
จังหวัดกาญจนบุรี 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ครู คศ.1  
ที่ท างานปัจจุบัน โรงเรียนบ้านปากล าปิล็อก อ าเภอทองผาภูมิ  

จังหวัดกาญจนบุรี 
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