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โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการปฏิบัติ 
รองลงมา คือ ด้านการวางแผน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดได้แก่ ด้านการปรับปรุงแก้ไข 
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ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติ ด้านการตรวจสอบ 
และด้านการปรับปรุงแก้ไข แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study and compare the research 

administration for learning development in secondary schools, Loei province, classified 
by school size. The sample used in the research consisted of 285 secondary school 
teachers in the 2012 academic year in Loei province and it was selected using Krejcie 
and Morgan’s table and stratified random sampling. The instrument used for gathering 
the data was a five level scale questionnaire with a 0.99 level of reliability. The statistics 
used for the data analysis were percentage, mean, standard deviation and F-test 
(One-way Analysis of Variance).  

The findings revealed that: 
1.  The research administration for learning development in secondary

schools in Loei province was overall at a high level. When considering each aspect 
individually, practice was the highest, followed by planning and improvement. 

2.  The comparison of the research administration for learning development
in secondary schools in Loei province classified by school size showed that, overall, 
it was significantly different at the 0.01 level. When considering each aspect 
individually, practice, checking and improvement were significantly different at the 0.01 
level.  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (5) ได้บัญญัติว่าส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  
และในมาตรา 30 ได้บัญญัติว่าให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ในแต่ละระดับการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545) 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยหรือการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มี
ความหมายใกล้เคียงกับการวิจัยในห้องเรียน (Classroom Research) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  
(Classroom Action Research) การวิจัยของครู (Teacher Research) การแสวงหาความรู้เชิงสะท้อน
ด้วยตนเอง (Self-Reflective Inquiry) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (Developing Research for 
Learning) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ซึ่งเป็นลักษณะงานวิจัยของครูที่ครอบคลุมการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยการน ากระบวนการวิจัยมาใช้เป็นยุทธวิธีที่ช่วยให้ครูพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้การวิจัยในชั้นเรียนประสบผลส าเร็จนั้นนอกจาก
ครูผู้สอนเองแล้ว ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ทีมีบทบาทส าคัญยิ่งที่จะช่วยผลักดันให้การวิจัยในชั้นเรียน
ประสบความส าเร็จได้ จึงถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาหรือโรงเรียนหลายแห่งได้
ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอนซึ่งเรียกว่าการวิจัยในชั้นเรียนมาบ้างแล้ว แต่ผลที่สะท้อนกลับ
สู่สถานศึกษาหรือโรงเรียนหลายๆ แห่งนั้นยังเกิดความล้มเหลวหรือที่เห็นเป็นรูปธรรมบ้างก็จาก     
การท าผลงานอาจารย์ 3 จากครูส่วนหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนที่จะส่งเสริม
สนับสนุนและเป็นแรงผลักดันให้ครูได้ท าวิจัยในชั้นเรียนให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น (มนัส ไชยศักดิ์, 
2544) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รับผิดชอบจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่  
จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวล าภู มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดทั้งสิ้น จ านวน 52 โรงเรียน 
จ าแนกเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 21 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดเลย จ านวน  31 โรงเรียน ส าหรับการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย  
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด จ านวน 1,290 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 79 คน ครูผู้สอน จ านวน 1,115 คน 
พนักงานราชการ 96 คน  และมีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  22,744  คน  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 16 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง จ านวน       
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12 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ จ านวน 2 โรงเรียน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19, 2555) 
 จากรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19,  
2554) สรุปและได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้น าทางวิชาการในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนรู้ 2) สถานศึกษาควรศึกษาหาสาเหตุ
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่ต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับคุณภาพ
ปรับปรุงมากกว่าร้อยละ 50 3) ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ควรค้นหาสาเหตุที่ส่งผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่ามีจุดเด่นและจุดที่
ควรพัฒนาอย่างไรบ้าง น ามาก าหนดเป็นหัวข้อในการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของผู้เรียนต่อไป 
 จากสภาพปัญหาของจังหวัดเลย ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลส าคัญในบริหารจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบทบาทของผู้บริหารที่มีต่อการส่งเสริมการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ จะต้องด าเนินควบคู่ไปกับกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียน     
การสอน เพ่ือน าข้อค้นพบจากผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน  
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดเลย อีกทั้งผลประโยชน์จากการศึกษาจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
 1.2.1  เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเลย จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 
1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

กรอบแนวคิดส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดตามระบบวงจรควบคุมคุณภาพ 
ของ เดมมิ่ง (วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2541) เนื่องจากเป็นแนวคิดที่สามารถตรวจสอบการด าเนินงานใน     
แต่ละขั้นตอนให้มีคุณภาพได้ รวมทั้งเป็นแนวคิดที่เป็นการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุด โดย
ผู้วิจัยได้น ามาบรูณาการเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงดังภาพที่  1.1 
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          ตัวแปรอิสระ                                           ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4  สมมติฐำนของกำรวิจัย 

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนซึ่งมีขนาดโรงเรียน
ต่างกัน มีการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แตกต่างกัน 
 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา ประชากร กลุ่มตัวอย่างและตัวแปร     
ที่จะศึกษา ไว้ดังนี้ 
 1.5.1  เนื้อหามุ่งศึกษาการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดเลย 4 ด้าน คือ 
  1)  ด้านการวางแผน   
  2) ด้านการปฏิบัติ   
  3) ด้านการตรวจสอบ   
  4) ด้านการแก้ไขปรับปรุง 
 1.5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
เลย ปีการศึกษา 2555 จ านวน 1,115 คน จาก 31 โรงเรียน 
  2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดเลย ปีการศึกษา 2555 จ านวน 285 คน จาก 31 โรงเรียน ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้มา  
โดยเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน     
เชาว์ อินใย, 2543) 
 1.5.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ขนาดของโรงเรียนตามเกณฑ์การก าหนดขนาดโรงเรียน
ของ สพม. 19 (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19, 2555) ดังนี้ 
   (1) โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย ที่มีจ านวน
นักเรียนตั้งแต่ 1-499 คน 

ขนาดของโรงเรียน 
1. โรงเรียนขนาดเล็ก 
2. โรงเรียนขนาดกลาง 
3. โรงเรียนขนาดใหญ่ 
   
     
 

การบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียน 4 ด้าน 
1. ด้านการวางแผน 
2. ด้านการปฏิบัติ 
3. ด้านการตรวจสอบ 
4. ด้านการปรับปรุงแก้ไข 
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   (2) โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย ที่มี
จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 500-1,499 คน  
   (3) โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย ที่มีจ านวน
นักเรียนตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป 
  2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดเลย 4 ด้าน   
   (1) ด้านการวางแผน   
   (2) ด้านการปฏิบัติ  
   (3) ด้านการตรวจสอบ 
   (4) ด้านการปรับปรุงแก้ไข 
 
1.6  ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 1.6.1  การบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินการของ
ผู้บริหารในการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนโดยด าเนินการ ใน 4 ด้าน คือ          
ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบประเมินผลและด้านการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุง 
  (1) ด้านการวางแผน หมายถึง การด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันขององค์กร
ก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานการท าวิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงานการท าวิจัย  
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย ก าหนดงบประมาณ ระยะเวลาในการท าวิจัย และทรัพยากรที่จะต้องใช้ใน      
การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือท างานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
  (2) ด้านการปฏิบัติ หมายถึง การด าเนินการปฏิบัติงานตามแผนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือที่จะท าให้การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เกิดขึ้นในโรงเรียน โดยแจ้งให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ส่งเสริมให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข อ านวยความสะดวก
และสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นิเทศการปฏิบัติงาน
พิจารณาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และระหว่างการด าเนินการอาจมีการเรียนรู้เพ่ิมเติมได้ตลอดเวลา  
เพ่ือให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
  (3) ด้านการตรวจสอบ หมายถึง การด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินการตาม
แผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ว่าเป็นไปในทิศทางที่จะส าเร็จตามที่ก าหนดไว้เพียงใด โดยต้อง
ด าเนินการวางกรอบในการตรวจสอบประเมินผล จัดท าเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  
รายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรต้องตระหนักถึงความส าคัญของการตรวจสอบประเมินด้วย 
  (4) ด้านการแก้ไขปรับปรุง หมายถึง การน าผลที่ได้จากการตรวจสอบการประเมิน
ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ขององค์กร จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางแผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ในปีต่อไป วางแผนการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในปีต่อไป วางแผนการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป 
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 1.6.2  ขนาดโรงเรียน หมายถึง ขนาดของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย ตามเกณฑ์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (ข้อมูลสารสนเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19, 2555) ก าหนดขนาดของโรงเรียน 4 ขนาด คือ  
  1) โรงเรียนขนาดเล็ก (มีจ านวนนักเรียน 1-499 คน)   
  2) โรงเรียนขนาดกลาง (มีจ านวนนักเรียน 500-1,499 คน   
  3) โรงเรียนขนาดใหญ่ (มีจ านวนนักเรียน 1,500-2,499 คน)  
  4)  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (มีจ านวนนักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป) 
  แต่เนื่องจากจ านวนของโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษมีน้อย เพ่ือความเหมาะสม
ต่อการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวมขนาดของโรงเรียนที่มีจ านวนน้อยให้เหลือขนาดของโรงเรียนจ านวน  
3 ขนาด คือ   
  1) โรงเรียนขนาดเล็ก (มีจ านวนนักเรียน 1-499 คน)   
  2) โรงเรียนขนาดกลาง (มีจ านวนนักเรียน 500-1,499 คน)  
  3) โรงเรียนขนาดใหญ่ (มีจ านวนนักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป) 
 1.6.3  โรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดเลย ที่
เปิดท าการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1-6)
ต่อเนื่องกัน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
 1.6.4  ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.7.1  เป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนมากข้ึน 
 1.7.2  เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนา             
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดเลย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
น ามาใช้สนับสนุนกรอบแนวคิดการวิจัยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

2.1  แนวคดิเกี่ยวกับการบริหาร       
 2.1.1  ความหมายของการบริหาร 

 2.1.2  หลักและทฤษฎีการบริหาร 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหาร 
 2.2.1  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหาร 
 2.2.2  กระบวนการบริหารคุณภาพของ Deming 
2.3  แนวคิดเก่ียวกับวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 2.3.1  ความหมายของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 2.3.2  ประโยชน์ของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 2.3.3  ผู้บริหารกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 2.3.4  นโยบายเกี่ยวกับการวิจัย 
 2.3.5  กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
 2.4.2  งานวิจัยต่างประเทศ 

 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
 2.1.1  ความหมายของการบริหาร 
 ธวัชชัย เปรมปรีดิ์ (2542) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารโรงเรียน หมายถึง
กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายๆ คนร่วมกันด าเนินการ เพ่ือให้บริการทางการศึกษาแก่เยาวชนและ
ผู้สนใจ เพ่ือให้เกิดพัฒนาการทางด้านความรู้ ความสามารถ เจตคติ ค่านิยม พฤติกรรมและคุณธรรม
ต่างๆ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 
 วิโรจน์  สารรัตนะ (2542) ให้ทัศนะการบริหารไว้ว่า การบริหารเป็นกระบวนการ
ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การโดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ คือ การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controling) 
 รุ่ง แก้วแดง (2544) ได้ให้ความหมายของ ผู้บริหารการศึกษา ไว้ว่า หมายถึง
บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ขึ้นไปและผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ทั้งของรัฐและเอกชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาและภายใต้ค าจ ากัด    
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ความนี้ ในประเทศไทยจึงมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาจ านวนประมาณกว่า 1 แสนคน  
ซึ่งนับได้ว่าเป็นกลุ่มอาชีพนักบริหารที่ใหญ่มากกลุ่มหนึ่ง 
 สมยศ นาวีการ (2544) ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า การบริหาร คือ
กระบวนการของการวางแผนการจัดองค์กร การสั่งการและการควบคุมก าลัง ความพยายามของ
สมาชิกขององค์การและใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้ 
 เสนาะ ติเยาว์ (2544) ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า การบริหาร คือ
กระบวนการท างานกับคนและโดยอาศัยคน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งแยกตามสาระของความหมายนี้ได้ 5 ลักษณะ คือ  
 1)  การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคน 
 2) การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 3) การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 4) การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 5) ผู้บริหารที่จะประสบผลส าเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
 จันทรานี สงวนนาม (2545) ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า การบริหาร
หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการสอนให้
เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประเทือง สังข์นาค (2545) การบริหาร หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาบุคคลให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุด 
 วิโรจน์ สารรัตนะ และคนอ่ืนๆ (2545) ได้ให้ความหมายของผู้บริหารการศึกษาไว้ว่า 
หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบให้การปฏิบัติงานขององค์การให้เป็นไปอย่างมประสิทธิภาพแประสิทธิผล  
ซึ่งในองค์การธุรกิจ มักเรียกบุคคลนี้ว่า ผู้จัดการ (Manager) แต่ในองค์การของรัฐมักเรียกว่า ผู้บริหาร 
(Administrator) 
 ภารดี อนันต์นาวี (2552) ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า เป็นกิจกรรมของคน
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีการร่วมมือกันท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้เทคนิคและวิธีการต่าง เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
 วรภัทร์ ภูเจริญ และอัศวิน จักษุสุวรรณ (2547) กล่าวว่า การบริหาร คือ การจัดการ
กับสิ่งนั้นให้บรรลุผลส าเร็จ  ซึ่งประกอบด้วยการสั่งงาน  ควบคุมงานและด าเนินงาน 
 จากความหมายการบริหารสรุปได้ว่า การบริหาร คือ กระบวนการท างานของบุคคล
ในองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยผู้น ากลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดต่อลงานที่จะ
เกิดขึ้น ทั้งนี้ผู้น าขององค์การจะต้องมีศิลปะและกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ในการท างานร่วมกับ
บุคคลในองค์การนั้นๆ  
 2.1.2 หลักและทฤษฎีการบริหาร 
 การศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีต่างๆ จะช่วยให้เราเข้าใจถึงวิวัฒนาการและ    
ความเป็นมาเกี่ยวกับการบริหารงานในปัจจุบันได้มากขึ้น และสามารถที่จะสร้างสรรค์วิธีการแนวคิด
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และทฤษฎีใหม่ขึ้นมาได้อีกด้วย ได้มีผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารไว้มากมาย ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาจึงขอน าเสนอแนวคิดและวิวัฒนาการทฤษฎีทางการบริหารที่
ส าคัญ 5 แนวคิดด้วยกัน (เสนาะ ติเยาว์, 2544) คือ 1) แนวคิดแบบดั้งเดิม (Classical Approach) 2) 
แนวคิดมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Approach) 3) แนวคิดเชิงปริมาณหรือบริหารศาสตร์  
(Quantitative or Management Science Approach) 4) แนวคิดตามสถานการณ์ (Contingency 
Approach) และ 5) แนวคิดสมัยใหม่ (Modern Approach) 
 แนวความคิดแบบดั้งเดิม เป็นแนวคิดที่เก่าที่สุดที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน แม้จะมี      
การปรับเปลี่ยนไปบ้าง แต่หลักการที่ส าคัญๆ ยังคงใช้อยู่ ซึ่งจะน าทฤษฎีที่อยู่ในยุคนี้มาน าเสนอเป็น
บางทฤษฎี ดังนี้ 
 1) ทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ของ Taylor Federick W. Taylor เป็นนัก
จัดระบบงานและบริหารที่ส าคัญที่ได้จัดระบบการบริหารงานไว้ให้บุคคลในองค์การได้น ามาจัดตาม
แบบที่ Taylor ได้วางไว้ ทฤษฎีที่ท าให้เขามีชื่อเสียง คือ ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์  
(Scientific Management) เป็นรูปแบบที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน ต้องการกระท าให้ดีที่สุด เพ่ือจะได้รับ
ผลผลิตให้มากที่สุด โดยใช้ผู้ปฏิบัติงานดังเครื่องจักรบุคคลที่ท างานได้มากก็จะได้รับผลตอบแทนที่มาก
ด้วยดังนั้นการจัดการแบบวิทยาศาสตร์จึงเป็นวิธีการที่ได้จัดขึ้นเพ่ือให้สมาชิกในองค์การทุกคนได้
กระท ากิจกรรมเพ่ือการแสดงสมรรถภาพของแต่ละบุคคลในการที่จะท างานร่วมกันกับบุคคลอ่ืนๆ ใน
องค์การเพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุด การจัดการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์นี้ 
  Taylor ได้ก าหนดหลักการของวิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์เป็น 4 ประการ คือ 
(เจริญผล สุวรรณโชติ, 2544) 
  (1) การกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้คิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานหาวิธีการ
ที่จะให้คนท างานอย่างมีประสิทธิภาพมีเสถียรภาพ  และมีความพยายามที่ดีที่สุดที่จะปฏิบัติงานให้
ส าเร็จลุล่วง ตามความมุ่งหมายและนโยบายที่องค์การได้วางเอาไว้สิ่งที่เกิดขึ้นในการบริหารองค์การ คือ 

วิธีการที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องแบกภาระการปฏิบัติงานจึงต้องเป็นไปด้วยการที่มีระบบงานที่
ถูกต้อง การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ จะต้องอาศัยหลักการที่ถูกต้องและแม่นย าในการที่จะคาดคะเน  

หรือพยากรณ์ไว้ว่า อะไรเป็นสิ่งที่จะท าให้เกิดความส าเร็จได้ 
  (2) การคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน หลักการจัดการแบบวิทยาศาสตร์การคัดเลือก
บุคคลเข้าท างานนั้นไม่ให้มองดูแต่เฉพาะจุดของการคัดเลือกบุคคลแต่เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่การจัดการ
แบบวิทยาศาสตร์ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก คือ ความก้าวหน้าและการพัฒนาการของบุคคลที่
ปฏิบัติงานอยู่ การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ จะไม่ยอมรับบุคคลที่ไม่เคยแสดงความก้าวหน้าใน       
การปฏิบัติงานและไม่ไปปรับปรุงตนเองเพ่ือการพัฒนาวิธีการในการท างาน  เมื่อการจัดการแบบ
วิทยาศาสตร์ได้รับบุคคลเข้าท างานแล้วจะฝึกฝนให้ได้รับรู้ถึงหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ เพ่ือจะให้
เกิดทักษะอันเป็นแนวทางที่เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งของระบบการจัดการแบบวิทยาศาสตร์จะไม่ยึดถือ
เรื่องระบบอาวุโสและพวกพ้องแต่สิ่งที่ยึดถือ คือ ความสามารถของบุคคลแต่ละคนที่ได้แสดงออกมา
ในการท างานเป็นเครื่องชี้วัดขีดความสามารถ ที่จะเลื่อนบุคคลนั้นให้ได้รับต าแหน่งที่สูงยิ่งขึ้น 
  (3) น าวิธีการของการคัดเลือกบุคคลตามหลักการวิทยาศาสตร์และการฝึก
บุคคลให้รู้จักการท างานเข้ามาด้วยกัน เหตุที่ต้องน าวิธีการวิทยาศาสตร์ และบุคคลเข้าด้วยกันนั้นก็
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เนื่องมาจากว่าโดยปกติวิสัยเมื่อเลือกคนเข้าท างานแล้วมักจะมีการขัดแย้งกันอยู่เสมอกับการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือจะให้รับการฝึกให้ท างานในหน้าที่สูงกว่าเดิม เพราะในองค์การต่างๆ ย่อมประกอบด้วย
บุคคลหลายประเภทและจ านวนมาก การที่จะให้พวกเดียวกันร่วมกันคัดเลือกเข้ารับต าแหน่งงานที่
สูงขึ้นทั้งหมดย่อมเป็นไปไม่ได้ หน่วยงานจะต้องคอยศึกษาบุคคลด้วยตนเองเพ่ือตัดสินใจว่าบุคคลใดที่
เหมาะสมในการที่จะรับการคัดเลือกเพ่ือการด ารงต าแหน่งงานที่สูงขึ้น วิธีการที่จะคัดเลือกบุคคลและ
ฝึกบุคคล จะต้องท าให้ดีที่สุดพิจารณาอย่างเที่ยงธรรม 
  (4) การแบ่งแผนกการท างานออกเป็นส่วนย่อยๆ การท างานในองค์การหนึ่งๆ 
ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงานที่จะนึกคิดที่จะท างานเองโดยไม่มีหางเสือแต่ภายใต้การจัดการแบบ
วิทยาศาสตร์การท างานจะถูกแบ่งออกเป็นอย่างน้อย 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่ท างานภายใต้ของการควบคุม
ของการจัดการและอีกฝ่ายหนึ่ง คือ ฝ่ายที่ท างานภายใต้การบงการของกลุ่มท่ีมีบุคคลที่ทางฝ่ายจัดการ
ใด้มอบหมายให้แล้วและทุกคนจะต้องท างานอย่างมีการประสานกันการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขสิ่งใด
นั้นขึ้นอยู่กับงานแต่ละแผนก และไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคน แต่ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดต้องมีส่วนร่วมกัน 
 2) ทฤษฎีบริหารของ Fayol Henri Fayol เป็นนักทฤษฎีบริหารที่ส าคัญคนหนึ่งที่
เห็นความส าคัญในหลักการและองค์ประกอบการบริหาร ซึ่งองค์ประกอบในการบริหารของ Fayol นั้น 
ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชา (Control) (สุทธิ     
ทองประดิษฐ์, 2530) นอกจากนี้ Fayol ยังมีความเชื่อว่าการบริหารนั้นสามารถสอนกันได้ หากผู้บริหาร
ได้รับการฝึกอบรมจะท าให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น และความสามารถทางการบริหาร
นั้นจะสามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์การทุกประเภท ซึ่งหลักการบริหารที่ Fayol ก าหนดขึ้นนั้นมี        
14 ข้อ คือ (สมยศ นาวีการ, 2544) 
  (1) การแบ่งงานกันท า  (Division of Labor) หลักการแบ่งงานกันท าเป็น
แนวทางที่จะน าไปใช้ เมื่อเพ่ิมผลผลิตและการท างานให้ดีขึ้น ด้วยการใช้ก าลังความพยายามเท่าเดิม 
การแบ่งงานกันท า ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการลดเวลาในการเรียนรู้งานให้น้อยลง และเพ่ิมทักษะการท างาน
ให้มากขึ้น 
  (2) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  (Authority and Responsibility)     
เป็นความสัมพันธ์บางอย่างระหว่างอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ความสัมพันธ์ที่
ต้องการ คือ ความเสมอภาคระหว่างสิ่งทั้งสอง อ านาจหน้าที่ต้องควบคู่กับความรับผิดชอบ การมอบ
อ านาจหน้าที่ให้กับบุคคลใด บุคคลผู้นั้นจะต้องยอมรับความรับผิดชอบที่ติดตามมาด้วย 
  (3) ความมีระเบียบวินัย (Discipline) ความมีระเบียบวินัยแสดงถึงการยอมรับ 
ในข้อตกลงหรือนโยบายต่างๆ ของสมาชิกในองค์การและความมีระเบียบวินัยจะเกิดขึ้นเมื่อการตกลง
ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายลูกน้องต้องมีความยุติธรรมมากที่สุด 
  (4) การมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of Command) การรับค าสั่ง
จากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวจะช่วยขจัดความขัดแย้งระหว่างบุคคลในองค์การได้เนื่องจากการสั่ง
จากผู้บังคบับัญชาหลายคนจะท าให้สมาชิกในองค์การสับสนได้ 
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  (5) การมี เป้าหมายเดียวกัน  (Unity of Direction) ภายใต้แผนงานและ
ผู้บังคับบัญชาคนเดียวกัน บุคลากรในองค์การจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันโดยมุ่งให้องค์การบรรลุ   
ผลส าเร็จให้มากท่ีสุด 
  (6) ผลประโยชน์ของบุคคลควรจะเป็นรองจากผลประโยชน์ของส่วนรวม 
(Subordination of Individual interest to the Command Good) บุคคลในองค์การต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ขององค์การมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองยิ่งไปกว่านั้นจะต้องค านึงถึงว่าผลประโยชน์
ขององค์กรจะต้องเป็นรองจากผลประโยชน์ของสภาพแวดล้อมทางสังคม 
  (7) การให้ผลตอบแทน (Remuneration) การให้ผลตอบแทนของบุคคลใน
องค์การควรจะต้องยึด คือ แนวความคิดของความยุติธรรม เป็นที่พอใจของทุกคนในองค์การ 
  (8) การรวมอ านาจ (Centralization) กระบวนการลดอ านาจและการเพ่ิม
อ านาจของผู้บริหาร อาจเรียกได้ว่า เป็นการรวมอ านาจและกระจายอ านาจผู้บริหารจะต้องดู
สถานการณ์ว่าเมื่อใดที่จะต้องให้เกิดความสมดุลระหว่างการลดอ านาจและการกระจายอ านาจจึงจะ
ท าให้องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
  (9) สายการบังคับบัญชา (The Hierarchy) สายการบังคับบัญชาเป็นสิ่งที่แสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากระดับสูงลงมายังระดับต่ า โดย
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางอ านาจหน้าที่ การด าเนินงานต่างๆ ภายในขององค์การควรเป็นไป
ตามสายบังคับบัญชา แต่ในกรณีสายบังคับบัญชายาวเกินไป หากต้องการให้การกระท าเกิดข้ึนรวดเร็ว 
และเสียเวลาน้อย ควรจะให้มีการติดต่อแบบรวบรัดเกิดขึ้นได้ 
  (10)  ความมีระเบียบ (Order) ความเป็นระเบียบเป็นหลักการใช้ทรัพยากร
บุคคลและวัตถุเครื่องมือต่างๆ อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ 
  (11) ความเสมอภาค (Equity) เป็นความเมตตาและความยุติธรรมที่ผู้บริหาร
จะต้องมีแก่บุคลากรทุกฝ่ายองค์การ รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานจะต้องมีการยุติธรรม 
  (12) ความมั่นคงของงาน (Stability of Staff) ความมั่นคงของงานเป็นหลักที่
น าไปใช้ในทุกระดับขององค์การ เพราะบุคคลที่ก าลังท างานอยู่ต้องการความมั่นคงของงานเพ่ือที่จะ
สามารถทุ่มเทการท างานได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวล 
  (13) ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นการให้คนงานมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ขององค์การ เพ่ือรวบรวมแนวความคิดของผู้ใต้บังคับบัญชาในการแก้ปัญหาและส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความคิดในการท างานด้วยตัวเอง 
  (14) ความสามัคคี (Esprit De Corps) ผู้บริหารจะต้องท าให้การปฏิบัติงาน
ต่างๆ ภายในองค์การมีลักษณะเป็นทีมงานและสมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติงานโดยต้องการความส าเร็จ
ขององค์การเป็นส าคัญ ผู้บริหารที่จะสามารถน าหลักการบริหารทั้ง 14 ข้อ ของ Fayol ไปใช้ได้ดีนั้น
จะต้องเป็นผู้บริหารที่มีความยืดหยุ่น ได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม หรือยืดหยุ่นได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์นั่นเอง 
 3) ทฤษฎีการบริหารของ Max Weber 
  ทฤษฎีของ Weber ที่เกี่ยวกับหลักการจัดการบริหาร ถือว่ามนุษย์เป็นทั้งผู้ที่มี
ความขยันและไม่ขยัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ที่จะด าเนินการเพ่ือให้มนุษย์สามารถปรับตัว
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ให้อยู่ในสภาพที่มีมาตรฐาน แล้วจึงเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้ากับลักษณะขององค์การนั้นๆ ผลงานของ 
Weber ที่วงการบริหารถือว่าเป็นบุคคลส าคัญในการให้ความหมายของการจัดระบบงานแบบราชการ 
(Bureau Cracy) เขาได้ให้ลักษณะของการบริหารงานแบบราชการไว้  5 ประการ คือ (เจริญผล 
สุวรรณโชติ, 2544) 
  (1)  เป็นการจัดระบบบริหารโดยใช้กฎเกณฑ์ ข้อบังคับมีนโยบายที่แน่นอนมี
ระบบงานประจ าและปฏิบัติตามกฎหมาย 
  (2) มีการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น กล่าวคือ จะต้องมีผู้บังคับบัญชาในล าดับ
ชั้นสูงเรียงลงมาตามล าดับ จนถึงชั้นต่ าที่สุด ซึ่งในการบริหารงานก็จะต้องบริหารและนิเทศงานจะเกิด
จากผู้บริหารชั้นสูง มีหน้าที่จะต้องนิเทศงานผู้ร่วมงานชั้นต่ าลงมาตามล าดับ 
  (3) การบริหารงานขึ้นอยู่กับทิศทางของการปฏิบัติงาน  ตามเอกสารเป็น
ประการส าคัญ ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารงานในระบบที่มีระบบแต่ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
การบริหารงานนอกระบบ ซึ่งหมายความว่าเป็นการสั่งงานตามค าสั่งที่เป็นค าพูดหรือด้วยวาจา หรือ
อาจจะเป็นการสัมพันธ์กันเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้ แต่โดยหลักการของการบริหารในระบบราชการ คือ
การบริหารงานที่เป็นเอกสารเพียงเท่านั้น 
  (4) การบริหารงาน คือ การบริหารงานและปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full-Time 
Administration) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของสังคมและของหมู่คณะหรือกฎเกณฑ์ที่ได้วางไว้  และ   
ในการบริหารงานจ าเป็นจะต้องมีการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่อยู่เสมอเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้  
และทักษะในการท างานให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานนั้นๆ 
  (5) การบริหารเกิดจากการที่จัดให้เกิดความมั่นคงในการท างานและการจัด
นโยบายของการท างานทั่วไปที่ท าให้ผู้ อ่ืนมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและถูกต้องอย่างมากที่สุด      
จนยึดถือเป็นแบบอย่างได้ นอกจากนี้ Weber ยังได้ก าหนดคุณลักษณะของการบริหารงานในระบบ
ราชการที่น ามาใช้ในระบบการบริหารโรงเรียน ดังต่อไปนี้ (เจริญผล สุวรรณโชติ, 2544) 
   -  การจัดองค์การในโรงเรียนมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องจัดระบบงาน
ตามความต้องการทางด้านความช านาญพิเศษ และระบบงานที่ได้แบ่งแยกตามสายงานที่มีความเหมาะสม 
กับลักษณะของวิชาการที่จัดไว้ให้ของหลักสูตร ความต้องการของชุมชนและความต้องการที่จะต้อง
บริการนักเรียน นั่นคือจะต้องจัดแบ่งงานออกเป็นภาควิชาและแผนกต่างๆ 
   - จะต้องจัดระบบงานตามล าดับขั้นตอนออกมาอย่างชัดเจนกล่าว คือ 
จะต้องมีครูใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนจะต้องประกอบด้วยผู้บริหารชั้นรองลงมาอีกจนถึง
ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น ครูและภารโรง อันเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานเป็นล าดับสุดท้าย 
   - การบริหารงานในโรงเรียนจ าเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือ
การควบคุมพฤติกรรมหรือการกระท าหรือการปฏิบัติงานของคณะผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษา
แห่งนั้น กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นในสถานศึกษาไม่ได้ใช้เฉพาะผู้ปฏิบัติงาน คือ ครู และบุคลากร
อ่ืนๆ เท่านั้น ยังรวมไปถึงผู้รับการศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั้นด้วย 
   - การจัดระบบงานแบบราชการในระบบการบริหารงานโรงเรียนจ าเป็นที่
จะต้องสร้างระบบแบบประชาธิปไตยมากกว่าระบบงานแบบประเพณีนิยมหรือระบบอนุรักษ์นิยมและ
ระบบงานแบบเผด็จการ 
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   - การจัดองค์การในสถานศึกษา ในระบบราชการมีความจ าเป็นที่จะต้อง
จัดระบบงาน โดยค านึงถึงสมรรถภาพของการใช้วิทยาการเป็นพ้ืนฐาน ซึ่งหมายความว่า ในสถานศึกษา
ไม่เหมือนกันกับองค์การอ่ืนๆ ที่ต้องการให้มีการใช้วิทยาการมากกว่า หน่วยงานหรือองค์การต่างๆ 
ทั้งนี้เพราะการใช้วิทยาการในสถานศึกษาเป็นสิ่งที่จัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถและเพ่ิมพูนทักษะ
ให้กับผู้เรียน 
 
 นักเรียน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 เกี่ยวพัน พาดพิง ต้อง 
การจัดระบบ พาดพิง ระบบงาน   เปลี่ยนแปลง 
       และปรับตัว 
 การศึกษาและ สถาบัน  ต้อง 
 การฝึกอบรม  ต าแหน่ง 
 
ภาพที่ 2.1  รูปจ าลองของการจัดระบบงานในโรงเรียนตามแนวคิดของ Weber 
ที่มา:  เจริญผล สุวรรณโชติ (2544)  
 
 แนวคิดมนุษยสัมพันธ์ 
 มนุษยสัมพันธ์นี้เป็นแนวความคิดของการบริหารที่ได้รับการพัฒนามาจากการศึกษา
ที่ฮอว์ธอร์นเป็นชุดปฏิบัติการในโรงงานฮอว์ธอร์น  ของ Western Electric Company ที่ชิคาโก 
ในช่วงปลายทศวรรษ 1920 ถึงต้นทศวรรษ 1930 ซึ่งผลการศึกษาได้น ามาซึ่งทัศนะการบริหารเชิง
มนุษยสัมพันธ์ที่ส าคัญ โดยมี Elton Mayo ชาวออสเตรเลีย เป็นผู้น าในการศึกษาครั้งนั้น จุดมุ่งหมาย
ในการศึกษาเพ่ือปรับปรุงเครื่องมือและวิธีการท างานตามทัศนะการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ โดยมี
การศึกษาต่อเนื่องกันถึง 3 ครั้ง ในการศึกษาครั้งแรก เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแสงสว่างกับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของคนงาน แบบมีการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการศึกษา
พบว่า แสงสว่างไม่มีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมผลผลิตโดยตรง การศึกษาครั้งที่สองได้ศึกษาปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมเข้าไปด้วย เช่น อุณหภูมิ ความชื้น อาหาร ชั่วโมงการท างานและเวลาหยุดพัก เป็นต้น 
ก็ไม่พบความสัมพันธ์ต่อการเพ่ิมผลผลิตเช่นกัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งที่สาม จึงใช้วิธีการสังเกตกลุ่ม
ทางสังคม (Social Group) ว่าจะช่วยในการเพ่ิมผลผลิตหรือไม่ โดยตั้งข้อตกลงเบื้องต้นว่า เมื่อมี     
การก าหนดสิ่งจูงใจส าหรับการท างานของกลุ่มไว้ก่อนล่วงหน้า  แล้วให้กลุ่มเร่งผลผลิตให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด หากคนใดผลิตช้ากว่าคนอ่ืน กลุ่มคงจะกดดันให้ คนงานคนนั้นเร่งผลิตให้ทันคน
อ่ืน เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นและได้รับแรงจูงใจตามที่ก าหนดไว้ แต่ผลไม่เป็นไปตามที่คาดหวังกลับเกิด
ปรากฏการณ์อ่ืนขึ้นมาแทน คือ กลุ่มได้ก าหนดมาตรฐานกันเองไม่ตรงกับฝ่ายบริหารที่ก าหนดให้กลุ่ม
ไม่ได้ค านึงถึงผลตอบแทนในส่วนที่ผลิตได้เกินมาตรฐาน แต่ได้จ ากัดการผลิตของตนเอง ท าให้ขาด
โอกาสการได้รับค่าตอบแทนพิเศษนอกจากนั้นยังได้ก าหนดบรรทัดฐานการท างานภายในกลุ่มเอง     
อีกด้วย ผลที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ (Informal Group) ซึ่งมี
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พ้ืนฐานจากความรู้สึกด้านจิตใจและความสัมพันธ์ระหว่างคนงานในกลุ่มด้วยกันเอง  ท าให้ Mayo ได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์สังคม (Social Man) ของคนงานที่ต้องการสิ่งจูงใจด้านสังคมมา
ทดแทนความเป็นมนุษย์เศรษฐกิจ (Economic Man) ของคนงานท่ีต้องการสิ่งจูงใจด้านเศรษฐกิจและ
ด้านกายภาพ จากผลการศึกษาที่ฮอว์ธอร์น ซึ่งพบประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการท างานของคนในองค์การว่า หากคนงานมีความพึงพอใจมากขึ้นผลผลิตก็จะสูงขึ้น 
โดยจุดเน้นการสร้างสิ่งจูงใจอยู่ที่การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติจึงแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์เพ่ิมขึ้นจากทักษะ
เชิงเทคนิคและจ าเป็นต้องเข้าใจวิธีการที่จะท าให้คนงานมีความพึงพอใจในการท างานให้มากขึ้นด้วย  
ซึ่งการบริหารงานตามแนวมนุษยสัมพันธ์นี้มีแนวคิดทฤษฎีที่จะน าเสนอดังนี้  (วิโรจน์ สารรัตนะ, 
2542) 
 1) ทฤษฎีความต้องการของ  Maslow ทฤษฎีของ  Maslow อธิบายถึงหลัก     
ความต้องการของคน 2 หลัก คือ หลักความขาดแคลน (Deficient Principle) กับหลักความต้องการ
ความก้าวหน้าหลักของความขาดแคลนนั้นอธิบายได้ว่า เมื่อมนุษย์ขาดแคลนสิ่งใดก็ต้องการสิ่งนั้นมา
สนองความต้องการ ส่วนหลักความก้าวหน้านั้นอธิบายได้ว่า เมื่อความต้องการได้รับตอบสนองแล้ว  
ความต้องการของมนุษย์ก็จะขยับก้าวหน้าสูงขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่ง Maslow ได้เรียงล าดับขั้น   
ความต้องการของมนุษย์เป็นขั้นๆ ได้ 5 ขั้น ตั้งแต่ขั้นต่ าสุดไปจนถึงขั้นสูงสุด (เสนาะ ติเยาว์, 2544) คือ 
  (1)  ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการที่
เกิดจากทางร่างกาย ซึ่งได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย อากาศ น้ า เป็นต้น 
  (2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการให้ตัวเอง
ปลอดภัยจากการถูกท าร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพ่ือเป็นหลักประกันความปลอดภัยนั้นจะมีอยู่
ตลอดไป เช่น สภาพการท างานที่ปลอดภัย ความมั่นคงในอาชีพ อายุยืน ไม่ถูกท าร้าย เป็นต้น 
  (3) ความต้องการทางสังคม  (Social Needs) เป็นความต้องการอยากมี      
ส่วนร่วม อยากเป็นเจ้าของ อยากมีความรัก หรืออยากมีเพ่ือน เช่น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน
ร่วมงาน ลูกค้า หรือหัวหน้า เป็นต้น 
  (4) ความต้องการให้ตัวเองมีความส าคัญ (Esteem Needs) เป็นความต้องการ
ให้คนอ่ืนยอมรับให้ความส าคัญ หรือให้ตัวเองเด่นดังกว่าคนอ่ืน เช่น มีคนนับถือ มีคนยกย่องให้เกียรติ 
อยู่ในต าแหน่งที่สูง 
  (5) ความต้องการให้ความคิดของตัวเองเป็นจริง (Selfactualization Needs) 
เป็นความต้องการสูงสุดตามที่ตัวเองใฝ่ฝัน ปรารถนาหรืออยากได้ เป็นความต้องการอยากให้ตัวเองคิด
อะไรก็ได้สิ่งนั้น เป็นความต้องการสนองความคิดความรู้สึกที่สูงเด่น  เช่น อยากบินได้เหมือนนก     
อยากด าน้ าได้เหมือนปลา อยากรักษาคนที่เป็นโรคร้ายให้หายได้ เป็นต้น 
  ทฤษฎีความต้องการของ Maslow นี้ ผู้บริหารสามารถที่จะน าไปจูงใจให้
บุคลากรในองค์การท างานให้ได้ผลงานสูง ซึ่งเมื่อท างานได้ระดับหนึ่งแล้ว ผู้บริหารก็จะให้รางวัล  
ตอบแทนซึ่งรางวัลนี้ก็จะต้องตรงกับความต้องการของบุคคลนั้นด้วย ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องเข้าใจถึง
ความต้องการของบุคคลด้วยว่าบุคคลนั้นต้องการอะไร เวลาไหนจึงจะสามารถสนองความต้องการ   
ได้ถูก Maslow ยังได้เสนอแนะว่า คนทุกคนนั้นจะมีความต้องการเป็นขั้นๆ ตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นสูงสุด 
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เพราะความต้องการจะกระตุ้นและเกิดพฤติกรรมเพ่ือสนองความต้องการของตนเอง ตราบใดที่บุคคล
ยังได้รับการตอบสนองแล้ว คนก็จะเกิดความต้องการขั้นที่สูงขึ้นไปอีกเมื่อความต้องการนั้นสูงได้รับ
การตอบสนองแล้ว คนก็จะต้องการขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ไปจนถึงขั้น Self-Actualization โดยอาศัย
หลักความขาดแคลนและหลักความก้าวหน้าของความต้องการของคนนั่นเอง 
 2) ทฤษฎี X และทฤษฎี Y เป็นทฤษฎีทางการบริหารของ McGregor มาจากแนว 
ความคิดท่ีว่ามนุษย์ตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นผู้ที่เกียจคร้านหรือเฉื่อยชา หรือชอบอยู่คนเดียวในโลก ผู้ที่
ชอบอยู่คนเดียวในโลก หรือผู้ที่เกียจคร้านเป็นบุคคลที่อปกติ เพราะโดยเนื้อแท้ของมนุษย์แล้วมนุษย์
เป็นผู้ที่ชอบเสาะแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ส าหรับประกอบอาชีพและเพ่ือด ารงชีวิตของตนเอง ดังนั้น 
McGregor จึงได้คิดเรื่องสังคมวิทยา แล้วน ามาดัดแปลงใช้กับการบริหารงาน (เจริญผล สุวรรณโชติ, 
2544) โดยมีสมมุติฐานของทฤษฎี X และทฤษฎี Y ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากสมมุติฐานของทั้งทฤษฎี X และทฤษฎี Y จะเห็นว่าทั้ง 2 ทฤษฎีมีแนวความคิด
ทีข่ัดแย้งและตรงกันข้ามกัน คือ ทฤษฎี X มองมนุษย์ในแง่ลบ ส่วนทฤษฎี Y นั้นจะมองมนุษย์ในแง่บวก 
การน าเอาแนวคิดทฤษฎีทั้ง 2 ทฤษฎีมาใช้ในการจูงใจให้คนในองค์การท างานในแง่ของผู้บริหารจะ
เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารจะสร้างบรรยากาศในการท างานอย่างไร  ผู้บริหารที่มองคนในแง่
ทฤษฎี X ก็จะก าหนดบรรยากาศในการท างานที่เข้มงวด และควบคุมการท างานของคน แต่ถ้าผู้บริหารที่
มีทัศนะต่อคนในแง่ทฤษฎี Y ก็จะสร้างบรรยากาศในการท างานในทางที่ให้คนมีส่วนร่วม มีความคิด
อิสระ และมอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติต่อคนตามทฤษฎี Y จะกระตุ้นคนให้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเพ่ิมคุณภาพในการท างาน ซึ่งจะท าให้คนมีการพัฒนาและมีส่วนร่วมใน
งานมากขึ้นกว่าการปฏิบัติต่อคนตามทฤษฎี X 
 แนวคิดเชิงปริมาณหรือบริหารศาสตร์ 
 แนวคิดการบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์ Taylor ริเริ่มขึ้นมาใช้กับการบริหารแต่ก็
ไม่ได้น าเอาเทคนิคเชิงปริมาณมาใช้ เพราะการบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) 
มุ่งที่การน าเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์งานและก าหนดวิธีการท างาน แต่การบริหารเชิง
ปริมาณ (Quantitative Management) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า การบริหารศาสตร์ (Management 

ทฤษฎี X 
 

- ธรรมชาติของมนุษย์ไม่ชอบท างาน 
- มนุษย์ขาดความกระตือรืนร้น 
- มนุษย์ขาดความรับผิดชอบ 
- มนุษย์ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
- มนุษย์ต้องคอยมีคนอ่ืนควบคุมจึง

จะท างาน 
 

ทฤษฎี Y 
 

- ธรรมชาติของมนุษย์เป็นผู้ที่ชอบ  
  ท างาน 
- มนุษย์มีเป้าหมายและกระตือรือร้น 
  ที่จะท างาน 
- มนุษย์เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ 
- มนุษย์ชอบริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และ  
  สร้างสรรค ์
- มนุษย์สามารถท่ีจะควบคุมตนเองได้ 
  ไม่ต้องให้ผู้อื่นควบคุม 
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Science) ซึ่งเน้นที่การใช้เทคนิคเชิงปริมาณหรือเทคนิคทางคณิตศาสตร์มาใช้ตัดสินใจและแก้ปัญหา
ทาง      การบริหาร การน าแนวคิดเชิงปริมาณมาใช้ก็โดยยึดถือสมมติฐานว่าการใช้เทคนิค
คณิตศาสตร์จะท าให้การตัดสินใจและแก้ปัญหาดีขึ้น เทคนิคเชิงปริมาณที่ใช้อยู่เสมอๆ ก็คือ การ
คาดคะเนทางคณิตศาสตร์  การควบคุมสินค้าคงเหลือ การใช้ Linear Programming แบบจ าลอง 
Network Model และQueuing Theory เป็นต้น โดยมีเครื่องมือที่ส าคัญคือ คอมพิวเตอร์เป็นหลัก 
แม้ว่าผู้บริหารจะอาศัยเทคนิคเชิงปริมาณมาช่วยในการแก้ปัญหา แต่ผู้บริหารก็ไม่ได้ตัดสินใจตามผลที่
วิเคราะห์ทั้งหมด ผู้บริหารยังคงใช้ดุลพินิจ ประสบการณ์และสัญชาตญาณเข้ามาประกอบด้วยลักษณะ
ที่ส าคัญของแนวคิดการบริหารเชิงปริมาณ มีดังนี ้(เสนาะ ติเยาว์, 2544) 
 1) เน้นการตัดสินใจเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการบริหาร ทั้งนี้ก็เพราะว่าในการบริหาร
ต้องเผชิญกับทางเลือกหลายทางเลือก ผู้บริหารจึงต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่ง 
 2) ใช้มาตรฐานการตัดสินใจโดยยึดหลักเศรษฐศาสตร์คือ รายได้สูงสุด ค่าใช้จ่าย
ต่ าสุด อัตราตอบแทนมากที่สุด หรือได้ประโยชน์มากที่สุด 
 3) ใช้สูตรหรือรูปแบบหรือการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หรือเชิงปริมาณ ซึ่งเป็น
รูปแบบที่ยุ่งยากซับซ้อน 
 4) ต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลข้อมูลจ านวนมาก ซึ่งคนคนเดียวไม่
สามารถวิเคราะห์หรือจดจ าได้ทั้งหมด ท าให้การตัดสินใจเร็ว ชัดเจน ตรงประเด็นและทันเหตุการณ์
ปัจจุบันได้ใช้เทคนิคการบริหารเชิงปริมาณเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น แต่หลังจากที่
คอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาผู้บริหารสามารถเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคนิคของการบริหารเชิง
ปริมาณได้ง่ายขึ้น การบริหารเชิงปริมาณจะประกอบด้วยสาขาย่อย 3 สาขา คือ วิทยาการจัดการ  
การบริหารการปฏิบัติการ และระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร (สมยศ นาวีการ, 2543) 
  (1)  วิทยาการจัดการ เป็นการศึกษาอย่างหนึ่งที่มุ่งเพ่ิมประสิทธิผลการตัดสินใจ
ด้วยการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และวิธีการทางสถิติ  จะมีชื่ออย่างอ่ืนที่ถูกใช้โดยทั่วไปกับ
วิทยาการจัดการด้วยคือ การวิจัยการด าเนินงาน ความสามารถที่สูงขึ้นของคอมพิวเตอร์ได้ขยายความ
เป็นไปได้ของการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติภายในองค์การออกไปมากขึ้น คอมพิวเตอร์จะ
ช่วยให้การค านวณเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องมากข้ึนวิทยาการจัดการหรือการวิจัยด าเนินงาน คือ
วิธีการบริหารอย่างหนึ่งที่ได้ใช้รากฐานเชิงปริมาณแก่ผู้ตัดสินใจเพ่ือการเลือกทางเลือกโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการวางแผนของผู้บริหารวิทยาการจัดการจะประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และสถิติกับ
สถานการณ์ของการบริหาร การวิเคราะห์ การรอคอย และแบบจ าลองสถานการณ์ จะเป็นเครื่องมือ
ทางวิทยาการจัดการที่ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือที่จะสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ 
  (2) การบริหารการปฏิบัติการ  การบริหารการปฏิบัติการคือหน้าที่หรือ
สาขาวิชาเฉพาะด้านที่รับผิดชอบการบริหารการผลิตและการจัดส่งสินค้าและบริการขององค์การการ
บริหารการปฏิบัติการจะเกี่ยวพันกับการบริหารของคงคลัง การจัดตารางเวลาของงานการวางแผน 
การผลิต การออกแบบและการเลือกท าเลที่ตั้งของสิ่งอ านวยความสะดวกและการควบคุม  คุณภาพ 
ผู้เชี่ยวชาญการบริหารการปฏิบัติการจะใช้เครื่องมือเชิงปริมาณ  เช่น  การพยากรณ์ การวิเคราะห์
ของคงคลัง แบบจ าลองการสร้างเครือข่ายงาน วิธีการควบคุมคุณภาพทางสถิติและเทคนิคของ      
การควบคุมแผนและการควบคุมโครงการ 
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  (3) ระบบข้อมูลเพ่ือการบริหาร ระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจะรวบรวม
ประมวลผลและถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกใช้เพ่ือการสนับสนุนหน้าที่การบริหาร ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร
จะเป็นชื่อที่มักจะถูกใช้กับสาขาวิชาการบริหารที่มุ่งการออกแบบและการด าเนินการระบบข้อมูลโดย
คอมพิวเตอร์ที่ใช้โดยผู้บริหาร ระบบเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารภายในทุกระดับเพราะคอมพิวเตอร์จะสามารถประมวลผลข้อมูลจ านวนมากได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ได้จัดท าหลักสูตรการบริหารเชิงปริมาณซึ่ง
ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติเข้าใจได้ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตรดังกล่าว นับวันจะยุ่งยากซับซ้อน      
มากขึ้น จนบางองค์การจัดให้มีกลุ่มที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาให้ค าแนะน าและให้      
ความช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้บริหารใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ โดยเฉพาะเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์ก็มีการเขียน
โปรแกรมต่างๆ ให้ง่ายขึ้น สามารถน าไปใช้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพราะ
มีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวางและในทุกหน่วยงานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร
จะต้องเรียนรู้ และเข้าใจของเทคนิคต่างๆ ซึ่งเทคนิคเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริหารใช้ดุลพินิจที่ดีและลดการ
ใช้แรงงานด้านทรัพยากรมนุษย์ลงด้วย  การบริหารเชิงปริมาณก็มีข้อจ ากัดหลายอย่าง ประการแรก 
ไม่ได้ค านึงถึงปัจจัยเชิงคุณภาพโดยคิดในแง่ของตัวเลขอย่างเดียว  ซึ่งการตัดสินใจจะต้องอาศัยอย่าง
อ่ืนด้วย ประการที่สอง ไม่ได้น าเอาพฤติกรรมมนุษย์เข้ามาพิจารณา ซึ่งมีความส าคัญต่อการบริหาร
อย่างมาก ประการที่สาม ความยุ่งยากซับซ้อนของสูตรทางคณิตศาสตร์ท าให้ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่าย
ในการอบรมบุคลากรขององค์การ ประการสุดท้าย บางครั้งรูปแบบหรือสูตรการค านวณไม่ตรงกับ
ความเป็นจริงและบางสูตรทางคณิตศาสตร์ต้องอาศัยสมมติฐาน 
 แนวคิดตามสถานการณ์ 
 แนวคิดของการบริหารตามสถานการณ์มีสาระส าคัญ คือ ไม่มีทฤษฎีการบริหารใด 
หรือวิธีการบริหารวิธีใดที่จะน าไปใช้ได้ทุกสถานการณ์  ไม่มีรูปแบบการบริหารใดที่ดีที่สุดในทุก
สถานการณ ์และความหมายของสถานการณ์จะรวมเอาเรื่องส าคัญ 4 เรื่อง คือ (เสนาะ ติเยาว์, 2544) 
 1) อัตราการเปลี่ยนแปลงและระดับของความยุ่งยากซับซ้อนของสถานการณ์
ภายนอกที่กระทบองค์การ 
 2) จุดอ่อนจุดแข็งขององค์การ 
 3) ค่านิยม เป้าหมาย ทักษะ และทัศนคติของผู้บริหารและพนักงานที่ท างานใน
องค์การนั้น 
 4) ลักษณะประเภทของงาน ทรัพยากรและเทคโนโลยีขององค์การนั้นแนวความคิด
การบริหารตามสถานการณ์มีทฤษฎีการบริหารที่จะน าเสนอ ดังนี้ 
  แนวคิดการบริหารโดยวัตถุประสงค์  โดย Peter F. Drucker แนวคิดเรื่อง     
การบริหารงานโดยวัตถุประสงค์เกิดจากข้อความจริงที่ว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยทั่วไป ควรทีจ่ะมีความเป็น
อิสระในการกระท าสิ่งต่างๆ ดังนั้นถ้าหากว่าได้มีการก าหนดขอบเขตของงานที่ชัดแจ้งระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ย่อมที่จะปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเป็นอิสระใน        
การท าสิ่งต่างๆ ตามขอบเขตของงานที่ตนจะรับผิดชอบได้ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องมีความเชื่อมั่นใน
ตัวของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยที่ความเชื่อมั่นดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความส านึกในความรับผิดชอบต่องาน  
ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นการบริหารโดยวัตถุประสงค์ ก็คือ แนวความคิดที่ว่า แทนที่ผู้บังคับบัญชาจะ
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ไปแนะน าว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาควรจะปฏิบัติตนอย่างไร กลับตรงกันข้าม ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
มอบหมายอ านาจหน้าที่ และก าหนดข้อตกลงที่ชัดแจ้งในผลงาน หรือเป้าหมายของงาน ที่ต้องการ  
จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จแล้วปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น  ผู้ปฏิบัติงานนั่นเอง  
ผู้บังคับบัญชาจะต้องยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจในปัญหาต่างๆ  ภายใต้ขอบเขตของงานที่
มอบหมายให้โดยให้เป็นไปตามนโยบายขององค์การ แนวความคิดในเรื่องการบริหารโดยวัตถุประสงค์ 
เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากแนวคิดการบริหารตามแนวมนุษย์สัมพันธ์  และพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์การ ซึ่งข้ึนอยู่กับสมมติฐาน ดังนี้ (บรรยงค์ โตจินดา, 2542) 
  (1) ผู้ใต้บังคับบัญชาจะปฏิบัติงานได้ดีขึ้นเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชารู้เป้าหมายของ
การปฏิบัติงาน และสามารถท่ีจะน าไปสัมพันธ์กับเป้าหมายส่วนตัวของตน 
  (2) ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานของ
การปฏิบัติงานที่จะน ามาใช้ในการประเมินผล การปฏิบัติงานของพวกตน 
  (3) ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการเครื่องชี้ทางอย่างที่บอกให้รู้ถึงผลการปฏิบัติงานของ
เขา หรือต้องการทราบว่า เขาต้องปฏิบัติงานได้ดีแค่ไหน 
  (4) ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการที่จะได้รับการยกย่อง ต้องการความก้าวหน้า
ความส าเร็จของงานหากน าสมมุติฐานดังกล่าวมาก าหนดวิธีการบริหารโดยวัตถุประสงค์จะได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิธีการบริหารงานโดยวัตถุประสงค์ มีกระบวนการบริหาร 3 ขั้น ดังนี้ 
 1)  ก าหนดวัตถุประสงค์ โดยผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาตกลงร่วมกันใน         
การก าหนดเป้าหมายในการท างานให้สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนรวมขององค์การ 
 2) ขั้นติดตามความก้าวหน้า โดยผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาพบปะกันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน พิจารณาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งการท าความเข้าใจกับเป้าหมายใหม่ให้กระจ่าง 

สมมติฐาน 
1. ผู้ใต้บังคับบัญชาจะปฏิบัติงานได้ดีข้ึน

ถ้าหากเขารู้เป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานและสามารถท่ีจะน าไป
สัมพันธ์กับเป้าหมายขององค์การได้ 

2. ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายใน
การปฏิบัติงาน 

3. ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการที่จะทราบว่า
เขาปฏิบัติได้ดีแค่ไหน 

4. ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการที่จะได้รับ
การยกย่องได้รับความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จ 

 

วิธีการบริหารโดยวัตถุประสงค์ 
1. ก าหนดเป้าหมายที่วัดได้ทุกระดับของ

องค์การและให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ
เป้าหมายของการปฏิบัติงาน 

2. ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมาย และมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน 

3. จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้และให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ทราบถึงผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือได้มาตรฐานแค่ไหน 

4. ให้ผลตอบแทนผู้ใต้บังคับบัญชาตาม
ความส าเร็จของงาน 
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 3) ขั้นประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยประเมินความส าเร็จของผลงานว่าบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่และพิจารณาเป้าหมายในอนาคต 
 ทฤษฎีการบริหารเชิงระบบ (System Theory) การบริหารตามทฤษฎีนี้ ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความคิดที่ว่าองค์การหนึ่งๆ สามารถมองเป็นระบบหนึ่งๆ ได้โดยระบบหนึ่งๆ นั้นหมายถึง      
ชุดขององค์ประกอบที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นเอกภาพเพ่ือมุ่งสู่จุดมุ่งหมายขององค์การร่วมกัน  ดังนี้ 
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2542) 
 1) ปัจจัยป้อนเข้า (Inputs) คือ ทรัพยากรต่างๆ เช่น คน วัสดุ อุปกรณ ์เงิน ข้อมูล
สารสนเทศ ที่จ าเป็นต่อการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ 
 2) กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation Processes) จากการใช้ศักยภาพ
ทางการบริหารและเทคโนโลยีขององค์การ เพ่ือเปลี่ยนปัจจัยป้อนเข้าให้เป็นปัจจัยป้อนออก 
 3) ปัจจัยป้อนออก (Outputs) ประกอบด้วย ผลผลิตการให้บริการหรือผลลัพธ์
อ่ืนๆ ที่องค์การผลิตขึ้น 
 4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedbacks) เกี่ยวกับผลลัพธ์และสถานะขององค์การที่
เกี่ยวพันกับสภาพแวดล้อมระบบแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ระบบเปิดและระบบปิด (Open Versus 
Outside Closed System) ความเป็นระบบเปิดหรือระบบปิดมิได้แยกเป็น 2 ขั้วเหมือนขาวกับด า 
แต่จะขึ้นกับระดับ (Degree) ความเป็นระบบเปิดตามลักษณะ 9 ประการ หากระบบใดมีคุณลักษณะ
ต่างๆ มากก็จะเป็นระบบเปิดมาก ในทางตรงกันข้ามหากมีน้อยก็จะมีความเป็นระบบเปิดน้อย
คุณลักษณะ 9 ประการ มีดังนี ้
  (1)  มีปัจจัยป้อนเข้าจากภายนอก (Input From Outside) ระบบเปิดไม่มี
ความเพียงพอในตัวเอง แต่จะต้องได้รับสิ่งกระตุ้น ข้อมูลข่าวสาร และพลังจากภายนอก 
  (2) มีกระบวนการ (Process) ของการเปลี่ยนแปลง มีการปฏิบัติงานและ
ก่อให้เกิดผลผลิต 
  (3) มีปัจจัยป้อนออก (Output) เป็นผลผลิตหรือการบริการหรืออ่ืนๆ สู่
ภายนอก 
  (4) มีวงจร (Cycles) อย่างต่อเนื่องของปัจจัยป้อนเข้า-กระบวนการ-ปัจจัย
ป้อนออก 
  (5) มีการต่อต้านแนวโน้มสู่ความเสื่อม (Resistance to Tendency to Run 
Down) ระบบทุกระบบมีแนวโน้มที่จะเสื่อมลง แต่ระบบเปิดจะพยายามหาวิธีการหรือพลังงานเพ่ือ
ต่อต้านหรือชะลอจากความเสื่อม 
  (6) มีข้อมูลย้อนกลับ (Information Feedback) เพ่ือปรับตัวมิให้เบี่ยงเบน
จากเป้าหมาย 
  (7) มีแนวโน้มสู่ความสมดุล  (Tendency Toward Equilibrium) เมื่อเกิด
สภาวะความไม่สมดุล 
  (8) มีแนวโน้มสู่ความสลับซับซ้อนมากขึ้น (Differentiation) มีความเฉพาะ
ทางมากข้ึน และมีองค์ประกอบหลากหลายมากข้ึน 



19 
 

 

  (9) มีหลายเส้นทาง (Numerous Paths) ที่จะท าให้บรรลุจุดหมายได้ไม่มี
เพียงเส้นทางเดียว และระบบเปิดจะหาทางเลือก (Alternative Paths) ที่เหมาะสมความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบเปิดจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร  ในอันที่จะก าหนดบทบาทและท า
หน้าที่ของตนเพ่ือประสานกิจกรรมต่างๆ สู่การบรรลุจุดหมายขององค์การ ป้องกันความเสื่อม จัดหา
ทรัพยากรและพลังงานเข้าสู่องค์การเพ่ือความเติบโตและก้าวหน้า  การเลือกทางเลือกเพ่ือบรรลุ
จุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพการสร้างความสมดุลภายในองค์การและการน าผลข้อมูลย้อนกลับมา
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นวงจรต่อเนื่อง 
 แนวคิดสมัยใหม่ 
 เสนาะ ติเยาว์ (2544) ได้กล่าวถึง แนวคิดการบริหารสมัยใหม่ไว้ดังนี้ การบริหาร
สมัยใหม่ยังคงยึดหลักการบริหารแบบดั้งเดิม แนวคิดมนุษย์สัมพันธ์ แนวคิดเชิงปริมาณ และแนวคิด
ตามสถานการณ์อยู่ แต่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมเพราะไม่มีทฤษฎีการบริหารใดที่เป็นสากลและใช้ได้โดย
สมบูรณ์แต่จะต้องปรับเปลี่ยน และเพ่ิมเติมแนวคิดใหม่ที่ไม่ใช่ทั้ง 4 แนวคิดข้างต้นทั้งหมด เพราะภาวะ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนต้องเอามาผสมผสานให้เข้ากันอย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  
แนวคิดทางการบริหารสมัยใหม่มีสมมติฐานว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความต้องการที่
หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่มีความรู้ความสามารถที่พัฒนาได้ตลอดเวลาอย่างไม่มี
สิ้นสุด แนวคิดทางการบริหารจะต้องตอบรับกับความหลากหลายของมนุษย์ โดยการปรับปรุงกลยุทธ์
ทางการบริหารและแสวงหาโอกาสให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  แนวคิดการบริหาร
สมัยใหม่นอกจากผสมผสานแนวคิดทั้ง 4 แนวคิดเดิมแล้วยังต้องปรับเปลี่ยนแนว ความคิดแบบดั้งเดิม
บางอย่างและเสริมด้วยแนวคิดสมัยใหม่ซึ่งมีแนวคิด ดังนี้ 
 1) การบริหารคุณภาพโดยรวม งานบริหารจะต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและ
กระท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกท าให้ผู้บริหารองค์การจะต้องแข่งขันกับ
เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management or TQM) ริเริ่ม  
โดย Edwards Deming หลักส าคัญของวิธีการบริหารคุณภาพโดยรวม คือ การใช้การวิเคราะห์ทาง
สถิติความแตกต่างของคุณภาพสินค้าจากกระบวนการผลิตองค์การที่มีการจัดระบบควบคุมการผลิต
ทางสถิติตามความคิดของ Deming จะลดความแตกต่างในเรื่องคุณภาพสินค้าที่เกิดจากกระบวน    
การผลิตให้เหลือน้อยลง โดยในระยะแรกได้พัฒนาการควบคุมไว้ 14 จุด ในกระบวนการผลิตในที่สุด
จากการเริ่มต้นนี้เองท าให้น าไปสู่การบริหารคุณภาพซึ่งมีปรัชญาว่าจะต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้าค าว่าคุณภาพมีความหมายว่า  ความสามารถที่จะผลิต
สินค้าหรือบริการตรงกับความต้องการของลูกค้าหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ แต่การผลิตที่จะให้ได้คุณภาพนั้น
เป็นงานของคนทุกคนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือผู้บริหารหรือผู้ขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
ให้กับบริษัทคุณภาพเกิดจากการป้องกันไม่ใช่เกิดจากการตรวจสอบ จึงต้องอาศัยการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องอาศัยความร่วมมือของการท างานเป็นทีม การวางแผนกลยุทธ์และการมีมาตรการการวัดอย่าง
ชัดเจน 
  ลักษณะของการบริหารคุณภาพโดยรวมที่ส าคัญมีดังนี้ 
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  (1) เน้นความสนใจที่ลูกค้า ค าว่าลูกค้าหมายถึงทั้งลูกค้าภายนอกองค์การและ
ลูกค้าภายในองค์การ ซึ่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการของบริษัท ลูกค้าหลักคือ ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 
แต่ลูกค้าอ่ืนที่เกี่ยวข้องก็คือพนักงานในองค์การ ผู้ขนส่งสินค้าให้กับบริษัท เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เป็นต้น 
  (2) การบริหารคุณภาพเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการจะระบุว่า
คุณภาพดีที่สุดนั้นไม่เพียงพอหรือถึงจุดคุณภาพสูงสุดก็ไม่ใช้เพราะคุณภาพสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
ตลอดไปไม่มีจุดสิ้นสุด 
  (3) เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงทุกอย่างที่องค์การท า เพราะค าว่า TQM ใช้ใน
ความหมายของค าว่าคุณภาพกว้างมาก ไม่เพียงแต่สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภครับไปเท่านั้น แต่หมายถึง 
การที่บริษัทด าเนินงานอยู่ไม่ว่าการส่งของให้ลูกค้า การรับประกันสินค้า การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ต่อค าร้องเรียนของลูกค้า การพูดอย่างสุภาพทางโทรศัพท์ การต้อนรับและความสนใจต่อลูกค้า      
และอ่ืนๆ 
  (4) มีมาตรฐานในการวัดที่ถูกต้อง ในหลักส าคัญ TQM จะใช้เทคนิคทางสถิติ
ว่าการด าเนินงานขององค์การมีการเบี่ยงเบนหรือแตกต่างไปจากมาตรฐานอย่างไร โดยการเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานหรือจุดเด่นของการด าเนินงานเพ่ือหาว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น วิเคราะห์ไปถึงสาเหตุที่เกิด
และแก้ไขสาเหตุที่เกิดข้ึน 
  (5) การให้อ านาจแก่พนักงาน เพราะ TQM เกี่ยวข้องกับพนักงานระดับปฏิบัติ
หรือในระดับที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ดังนั้นผู้บริหารจะต้องให้อ านาจ (Empowerment) กับพนักงานใน
ระดับท่ีท างานในโครงการนั้นเพื่อบุคคลเหล่านั้น ซึ่งอยู่กับปัญหาสามารถใช้อ านาจแก้ปัญหาได้ทันการ 
 2) การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ แนวคิดเรื่องการมุ่งสู่ความเป็นเลิศเกิดจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการบริหาร 2 คน คือ Thomas Peter กับ Robert Waterman ทั้ง Peter และ Waterman  
ให้เหตุผล 3 ประการ ในการท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดทางการบริหารแบบดั้งเดิมที่ยึดต่อกันมา 
คือ (เสนาะ ติเยาว์, 2544) 
  ประการแรก ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในทางบริหารแบบดั้งเดิมมักจะอนุรักษ์นิยม
เกินไป มีการถือเหตุผลอย่างเดียว ใช้การวิเคราะห์มากเกินไป ปราศจากความรู้สึกขาดความยืดหยุ่น 
คิดในเชิงลบและค่อนข้างยึดติดอยู่กับความใหญ่ขององค์การ 
  ประการที่สอง จะต้องหาวิธีการใหม่ๆ หรือแนวปฏิบัติใหม่ๆ มาแทนแนวคิด
ทางการบริหารแบบดั้งเดิมที่มีลักษณะไม่กะทัดรัด เข้าใจยาก มาเป็นวิธีการที่รวดเร็วทันการและง่าย 
เช่น เดิมใช้ค าว่า การวางแผน การควบคุมก็เปลี่ยนเป็นลงมือท าตรวจสอบและแก้ไข 
  ประการที่สาม ในการอธิบายแนวคิดการบริหารให้อธิบายในลักษณะเป็นเรื่อง
เล่าต่อกันมา หรือเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตของผู้บริหารแทนการอธิบายว่า การก าหนดวัตถุประสงค์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นต้น 
  วิธีการของ Peter และ Waterman คือ การรวบรวมมาตรการบริหารงานที่ดี
ที่สุดมาท าการวิเคราะห์ลักษณะต่างๆ ที่น าไปสู่ความเป็นเลิศก็ได้ข้อสรุปออกมา จ านวน  8 ข้อ
ลักษณะทั้ง 8 ข้อ ไม่ได้หมายความว่า จะให้ความส าคัญเท่ากัน แต่จะแตกต่างกัน ตามสถานการณ์
และลักษณะธุรกิจนั้น ลักษณะของความเป็นเลิศทั้ง 8 ข้อ มีดังนี ้
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  (1) มุ่งการกระท า (A Bias Toward Action) หมายถึง การเน้นที่การกระท า
ให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นผู้บริหารจะใช้วิธีการง่ายๆ ในการท างานเป็นการด าเนินงาน    
ขนาดเล็ก ใช้วิธีการทดลองอย่างง่ายในการแสวงหาความรู้จากงาน  สนใจ และมีความผูกพันในงาน 
เป็นผู้บริหารที่ติดดิน จะอยู่คลุกคลีกับพนักงาน มีความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานแบบส่วนตัวในทุก
โอกาส และทุกสถานที่ท างานและติดต่ออย่างไม่เป็นทางการกับผู้ปฏิบัติงาน 
  (2) คว าม ใกล้ ชิ ด กั บ ลู ก ค้ า  (Closeness to the Customers) ท า ใ ห้ รู้         
ความต้องการของลูกค้า รู้ว่าลูกค้ามีความพอใจอะไรและรู้ว่าคุณค่าอย่างไรที่ลูกค้าอยากได้ผู้บริหาร
ถือว่าความพอใจของลูกค้าเป็นความส าเร็จของธุรกิจ เพราะฉะนั้น ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าหรือที่ได้มา
จากลูกค้าจะน าไปใช้ในการออกแบบสินค้าใช้ในการวางแผนการผลิตการตลาดการให้บริการ และงาน
อย่างอ่ืนขององค์การ 
  (3) มีความเป็น อิสระและความเป็นผู้ ประกอบการ  (Autonomy and 
Entrepreneurship) มีลักษณะ 3 อย่าง คือ การเสี่ยงภัย การคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ และการเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ยิ่งเสี่ยงภัยก าไรยิ่งสูง นี้คือหลักของการเป็น
ผู้ประกอบการ ดังนั้นจะต้องก าหนดโครงสร้างขององค์การและระบบงานที่มีความยืดหยุ่นสูงทีมงาน 
ที่มีจ านวนคนไม่มากเพ่ือเหมาะสมกับงานที่มีความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการจะมี   
ความมุ่งม่ันไปสู่ความเป็นผู้ชนะและต้องวางโครงการที่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ 
  (4) การเพ่ิมผลการผลิตโดยอาศัยคน  (Productivity Through People)  
หมายถึง มีการปฏิบัติต่อคนอย่างให้เกียรติ ให้ความส าคัญและเห็นคุณค่า เพราะคนเป็นปัจจัยส าคัญ
ของคุณภาพงาน ผลการปฏิบัติงานจะสูงหรือต่ าอยู่ที่คน การท างานด้วยความกระตือรือร้น ไว้วางใจ
และปฏิบัติต่อพนักงานเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ท างานกับคนด้วยความสนุก แต่ผลงานอยู่ใน
มาตรฐาน จัดสภาพการท างานให้เหมือนเป็นสังคมของคนที่ไม่ใช่บรรยากาศ เข้มงวดและขาดความเป็น 
กันเอง 
  (5) วิธีการบริหารอย่างง่ายๆ (Hand-On Approach to Managing) ปรัชญา
การบริหารงานใช้วิธีเมื่อมอบให้ท างานอะไรไปแล้วต้องติดตาม มีปัญหางานก็คุยกันปรึกษาหารือกัน
ต่อหน้าและเปิดเผยไม่ใช่ท าลับหลัง ระบบงานต้องใช้วิธีสร้างให้เกิดแรงจูงใจร่วมกันโดยใช้การบริหาร
ในลักษณะการเล่าเรื่องต่อกันมา เรื่องสั้นๆ เรื่องสนุกๆ ไม่ใช่หลักการบริหารอย่างลึกซึ้ง และให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแนวทางบริหารผู้บริหารควรใช้บทบาทการสั่งงานในทาง
สร้างสรรค์ให้พนักงานเกิดความรู้สึกในทางบวกในการสั่งงานของผู้บังคับบัญชาอย่าใช้ปรัชญาการสั่งงาน
ว่า “ท าตามที่ฉันสั่งแต่อย่าท าเหมือนที่ฉันท า” และมีเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน 
  (6) จงท าในสิ่งที่องค์การถนัด (Sticking to the Knitting) ผู้บริหารจะต้อง
ยึดถือหลักว่า ท าธุรกิจที่องค์การรู้ดีที่สุด ถนัดที่สุด การขยายองค์การหรือขยายการด าเนินงานต้อง
เกิดจากภายในไม่ใช่เกิดจากการรวมกิจการกับองค์การหรือโดยการหาทุนจากภายนอก 
  (7) จัดโครงสร้างองค์การอย่างง่ายและมีพนักงานน้อย (Maintaining Simple 
form and Lean Staff) ให้จ านวนขั้นของสายการบังคับบัญชาและจ านวนของพนักงานในองค์การ       
มีน้อย ใช้การบริหารงานแบบกระจายอ านาจไปยังพนักงานทุกระดับขั้น จนถึงพนักงานระดับล่างซึ่ง
สามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว 
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  (8) มีทั้งเข้มงวดและผ่อนปรนขณะเดียวกัน (Simultaneous Loosetight 
Properties) ให้มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน แต่ขณะเดียวกันก็ควบคุมได้ให้เป็นไปตามนโยบาย 
หรือกลยุทธ์ขององค์การ การใช้อ านาจมีความสมดุลระหว่างการกระจายอ านาจและการรวบอ านาจ
พร้อมๆ กัน 
 3) การเรียนรู้และการปรับรูปแบบองค์การ (Learning and Adaptive) รูปแบบ
องค์การแบบดั้งเดิมที่เริ่มมาจากแนวความคิดของ Weber และ Taylor นั้นในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลง
ไปแล้ว ผู้บริหารในยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ อย่างรวดเร็วและ
ยากที่จะคาดคะเนได้การคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ทางด้านคอมพิวเตอร์  และการสื่อสารทางไกล และ   
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสินค้าบริหารและตลาดการเงินที่เป็นโลกาภิวัฒน์ ท าให้ความซับซ้อนยุ่งยาก
ที่จะรักษารูปแบบองค์การแบบเดิมไว้ รูปแบบการบริหารแบบดั้งเดิมที่ยึดถือต่อกันมายากที่จะด ารง
อยู่ได้ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่ยากจะคาดคะเนได้ องค์การที่ประสบความส าเร็จในยุคนี้
จะต้องมีความยืดหยุ่นสูงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้องมีผู้บริหารที่ฉลาดมองการณ์
ไกลมีความรู้ในการบริหารงานอย่างลึกซึ้ง และปรับวิธีการบริหารให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ที่เกิดขึ้นองค์การจะต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและปรับตัวเองได้หรือเรียกว่าองค์การที่
เรียนรู้ (Learning Organization) องค์การที่เรียนรู้ คือ องค์การที่สามารถรับรู้แสวงหาและเปลี่ยนแปลง
ความรู้ใหม่ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความรู้ใหม่ได้ องค์การจะต้องเรียนรู้แนวคิด
ใหม่พัฒนาทักษะและความสามารถจนสามารถท างานให้เกิดผลได้จริง ผู้บริหารองค์การสามารถเผชิญ
กับการปรับเปลี่ยนองค์การใหม่โดยการลดระดับการบังคับบัญชาออกแบบงานใหม่ การท างานเป็นทีม
และการท า Reengineering องค์การใหม่ทั้งหมด การ Reengineering หมายถึง การปรับรื้อระบบ
ทั้งหมดในกระบวนการท างานของบริษัทเพ่ือปรับปรุงผลการผลิตและผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น      
เป็นการหาวิธีการใหม่ และออกแบบกระบวนการท างานขึ้นใหม่เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จอย่างดียิ่ง การท า  
Reengineering ไม่ใช่เป็นการดึงทิ้งของเก่าและปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งแต่ล่างขึ้นไป  แต่เป็นการเริ่มต้น
จากอนาคตย้อนกลับมาสู่ปัจจุบันเสมือนไม่มีอุปสรรคในเรื่องคน  ระบบงานและวิธีการงานที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ค าถามที่ใช้ก็คือ เราจะออกแบบโครงสร้างและกระบวนการอย่างไรถ้าเราเริ่มต้นใหม่หรือ   
ถ้าเราจัดตั้งองค์การขึ้นมาใหม่ การเรียนรู้และการปรับรูปแบบองค์การก็เพ่ือให้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น ผู้บริหารจะมีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่ทางการบริหาร และ
จะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองใหม่จากการท างานโดยเป็นหัวหน้างานมาเป็นหัวหน้าทีมงาน  
จากวิธีการบอกว่าจะท าอะไรและท าอย่างไร มาเป็นการรับฟัง จูงใจและสอนงาน 
 จากการศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีการบริหารสรุปได้ว่า  วิวัฒนาการแนวคิด
ทฤษฎีทางการบริหารเกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแบ่งเป็น 5 แนวคิด คือ แนวคิดแบบดั้งเดิม 
แนวคิดมนุษยสัมพันธ์ แนวคิดเชิงปริมาณหรือการบริหารศาสตร์ แนวคิดตามสถานการณ์ และแนวคิด
สมัยใหม่ แนวคิดแบบดั้งเดิมมีสมมติฐานว่า มนุษย์มีเหตุผล แนวคิดมนุษย์สัมพันธ์ซึ่งมุ่งความส าคัญ
ของตัวบุคคลโดยมีสมมติฐานว่า มนุษย์เป็นสังคมและต้องการประสบความส าเร็จสูงสุด แนวคิดเชิง
ปริมาณหรือการบริหารศาสตร์ มีสมมติฐานว่า คณิตศาสตร์สามารถช่วยแก้ปัญหาทางการบริหารได้ 
วิธีการใช้ ก็คือ การใช้เทคนิคเชิงปริมาณมาช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์การ แนวคิดตามสถานการณ์มีสมมติฐาน ว่าสถานการณ์เป็นตัวก าหนดวิธีการทางการบริหารที่
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จะน าไปใช้ในการบริหารงานในองค์การแนวคิดนี้ได้รวมเอาความสัมพันธ์ 3 อย่าง คือ แนวคิดเชิงระบบ 
แนวคิดเชิงปฏิบัติ และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นแตกต่างกันแนวคิดสมัยใหม่ยึดถือสมมติฐานว่า มนุษย์เป็นสิ่งยุ่งยากซับซ้อน มีความต้องการที่
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แนวคิดนี้ผสมผสานความคิดท้ัง 4 แนว เข้าด้วยกัน 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงาน 
 2.2.1  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารงาน 
 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีสาระส าคัญคือ จะเป็นเครื่องช่วยให้มีกรอบ
ของการพิจารณาส่วนต่างๆ มีระเบียบต่อเนื่องกันเสมอทุกขั้นตอน กระบวนการบริหารจะช่วยให้
สามารถย้อนกลับไปสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ที่ได้ท าไปแล้วและยังสามารถรับเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องเข้ามา
พิจารณาพร้อมกันได้อย่างครบถ้วนเป็นระบบ ได้มีผู้เสนอขั้นตอนของกระบวนการบริหารไว้หลาย
ทัศนะดังต่อไปนี้   
 ลูเทอ กูลิค และแลนเดล เออริค (Luther Gulick & Lyndall Urwick อ้างถึงใน 
สมคิด บางโม, 2544) ได้แบ่งภาระการบริหารงานได้ 7 ประการด้วยกัน คือ 
 1)  Planning คือ การวางแผนหรือวางโครงการอย่างกว้างๆ ว่ามีงานอะไรบ้างที่
จะต้องปฏิบัติตามล าดับพร้อมด้วยการวางแนววิธีปฏิบัติ ระบุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้นๆ 
ก่อนลงมือปฏิบัติการ 
 2) Organizing คือ การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงการบริหารโดยก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานย่อย หรือของต าแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมด้วยก าหนดลักษณะ
และวิธีการติดต่อประสานสัมพันธ์กันตามล าดับนั้น 
 3) Staffing คือ การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสวงหา การบรรจุ
แต่งตั้ง การฝึกอบรมพัฒนา การให้รางวัลตลอดถึงการบ ารุงรักษาให้ท างานท่ีดีอยู่ตลอดไป 
 4) Directing คือ การวินิจฉัยสั่งการหลังจากได้วิเคราะห์พัฒนางานโดยรอบคอบ
แล้วรวมทั้งการติดตามและให้มีปฏิบัติงานตามค าสั่ งนั้นๆ  ในฐานะที่ผู้บริหารเป็นผู้น าหรือ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 
 5) Co-Ordinating คือ การประสานงานหรือสื่อสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหรือกับ
แหล่งต่างๆ ภายในองค์การให้เข้ากันได้เพ่ือให้งานเดินและเกิดประสิทธิภาพไม่มีการท างานซ้ าซ้อน  
หรือขัดแย้งกันท าให้การด าเนินงานประสานกลมกลืนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ 
 6) Reporting คือ การเสนอรายงานให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบต่างๆ  รับทราบ    
ความเคลื่อนไหว ความเป็นไปเป็นระยะๆ ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ทราบตาม
ความก้าวหน้าของงานอยู่เสมอๆ การเสนอรายงานความจ าเป็นต้องมีการบันทึกเป็นหลักฐาน มีการวิจัย 
การประเมินผล มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ เพ่ือการปรับปรุงได้ทันทีหรือการปรับปรุงในอนาคต 
 7) Budgetting คือ การจัดท างบประมาณการเงิน การวางแผน หรือโครงการใช้
จ่ายเงิน การท าบัญชี การควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม 
 สมยศ นาวีการ (2544) ได้สรุปเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานไว้ดังต่อไปนี้ คือ 
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 1) การวางแผน (Planning) แผนงานต่างๆ จะให้เป้าหมายกับองค์การและ
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานมากที่สุด เพ่ือความส าเร็จของเป้าหมายดังกล่าวนี้ ยิ่งกว่านั้นแผนจะท าให้ 
องค์การรวบรวมทรัพยากรที่องค์การต้องการส าหรับกิจกรรมต่างๆ ความก้าวหน้าขององค์การ
สามารถตรวจสอบและวัดได้ ดังนั้นการแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าอัตราของความก้าวหน้าเป็นที่      
น่าพอใจ 
 2) การจัดองค์การ (Organizing) เมื่อผู้บริหารได้ก าหนดเป้าหมายและพัฒนา
แผนงานหรือโปรแกรมต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือความส าเร็จของเป้าหมายแล้วพวกเขาต้องออกแบบและ
พัฒนาองค์การข้ึนมา เพ่ือด าเนินการตามโปรแกรมเหล่านี้ให้เกิดความส าเร็จ 
 3) การสั่งการ (Directing) การสั่งการเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการเป็นผู้น าและ 
จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานของเขาในแต่ละวัน หน้าที่สั่งการจะถูกปฏิบัติโดยผ่านทาง      
การติดต่อสื่อสาร การสั่งการส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในสภาพแวดล้อมของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการเผชิญหน้า การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะมีความส าคัญต่อหน้าที่ 
การสั่งการ 
 4) การควบคุม (Controlling) ผู้บริหารต้องมีความมั่นใจว่า การกระท าต่างๆ ของ
สมาชิกขององค์การก าลังท าให้องค์การมุ่งสู่เป้าหมายที่ได้ก าหนดไใว้ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ควบคุม 
การควบคุมจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ การก าหนดมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน        
การวัดผลการปฏิบัติงาน การแก้ไขผลการปฏิบัติงานใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2539) ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหารที่เป็นมาตรฐานที่ผู้บริหาร
จะต้องกระท าโดยตัวผู้บริหารเอง 5 ประการ คือ 
 1) การวางแผน (Planning) หรือการก าหนดทิศทางขององค์การ  พร้อมกับ
เป้าหมายและแบบแผนงานต่างๆ 
 2) การจัดองค์การ (Organizing) หรือการจัดระเบียบทรัพยากรให้เป็นระบบงานที่
มีประสิทธิภาพ เป็นระบบวิธีท างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “The One Best 
Way” 
 3) การจัดคนเข้าท างาน  (Staffting) คือ การจัดหาพัฒนาและธ ารงรักษาให้
องค์การมีทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าสูงสุดเพ่ือพร้อมที่จะปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ความส าเร็จ  
ให้กับองค์การจากหน้าที่ที่แต่ละคนรับปฏิบัติอยู่ 
 4) การสั่งการ (Directing) หรือการมีศิลปะการสร้างความเข้าใจ การรู้จัก จูงใจ
และก ากับให้ผู้ท างานทุกคนและทีมงานต่างๆ ท างานโดยทุ่มเท และเสริมประสานต่อกันเพ่ือผลส าเร็จ
ของส่วนรวมร่วมกัน 
 5) การควบคุม (Control) หรือการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ก าลังด าเนินไป 
เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการท างานต่างๆ ในระหว่างกระบวนการท างาน ทั้งนี้หากผลงานใด
ผิดไปจากท่ีคาดคิด ผู้บริหารก็จะแก้ไขและปรับให้การท างานกลับเข้าสู่สภาวะที่มีประสิทธิภาพอีกครั้ง   
โดยที่การควบคุมนี้อยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัติให้บุคคลฝ่ายต่างๆ  อยู่ ดังนั้นการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและการปรับแก้ต่างก็ต้องกระท ากับคนผู้ท างานที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่ในขณะนั้นด้วยเหตุผล
นี้เองความหมายของการควบคุมที่แท้จริงจึงเป็นการควบคุมคนผู้ท างานนั่นเอง 
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 เสนาะ ติเยาว์ (2544) ได้แบ่งขั้นตอนของกระบวนการบริหารงานไว้ 4 ขั้นตอน
ด้วยกัน คือ 
 1) การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดขึ้นมาล่วงหน้าว่าเป้าหมายเป็นอย่างไร 
และจะมีวิธีการอย่างไรที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น  หน้าที่ในการวางแผนจะต้องระบุผลงานที่
ต้องการและหนทางที่จะท าให้ได้ผลงานนั้น การวางแผนเป็นการตัดสินใจในปัจจุบันที่จะเลือกวิธีการ
กระท าเพ่ือให้ได้ผลงานนั้น การวางแผนเป็นการตัดสินใจในปัจจุบันที่จะเลือก วิธีการกระท าเพ่ือให้
ได้ผลตามต้องการในอนาคต ส่วนปัจจัยที่จะท าให้ได้ตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์อันอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 2) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดสรรทรัพยากร  และการเตรียม
กิจกรรมที่จะมอบหมายให้คนหรือกลุ่มคนด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ การจัดองค์การจึง
เกี่ยวข้องกับการก าหนด กิจกรรมและทรัพยากรซึ่งเท่ากับเป็นการท าแผนให้เกิดขึ้นจริงโดยการก าหนด 
งานการมอบหมายงานให้คน และการสนับสนุนบุคคลเหล่านั้นทาง ด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี  
 3) การน า (Leading) คือ กระบวนการในการกระตุ้นส่งเสริมคนให้ท างานเพ่ือ
บรรลุผลตามแผนงานที่ก าหนดไว้ การน าเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ท าให้คนท างานร่วมกันจนส าเร็จ
ผลตามเป้าหมายขององค์การกระบวนการการน านี้ จะสร้างคนให้เกิดความผูกพันในงาน ส่งเสริมให้
คนเต็มใจที่จะท างานและกระตุ้นให้คนทุ่มเทและอุทิศตัวเองให้กับงานจนได้ผลงานตามท่ีต้องการ 
 4) การควบคุม (Controlling) คือ กระบวนการในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายหรือมาตรฐาน และแก้ไขให้ได้ตามเป้าหมาย การควบคุมนี้จะท าให้
ผู้บริหารรับผิดชอบ ในการเกิดตามความก้าวหน้าในงาน ก ากับดูแลการท างานของผู้ปฏิบัติงาน 
ตลอดจนติดต่อสื่อสารกับผู้ปฏิบัติถึงผลการท างานนั้น 
 จากแนวคิดของกระบวนการบริหารงานของบุคคลหลายๆ ท่านที่กล่าวมานั้นจะเห็น
ได้ว่ามีกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยจะเริ่มต้นที่การวางแผนแล้วด าเนินการ
เพ่ือให้แผนนั้นบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ ส าหรับการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 19 นั้น ผู้วิจัยได้น า
กระบวนการบริหารคุณภาพมาก าหนดเป็นกรอบความคิดของการวิจัย ดังต่อไปนี้ คือ 
 1) การวางแผน 
 2) การปฏิบัต ิ
 3) การตรวจสอบ 
 4) การแก้ไขปรับปรุง 
 2.2.2  กระบวนการบริหารงานคุณภาพของเดมม่ิง 
 แบงค์ (Bank อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2545) กล่าวถึง ประวัติของเดมมิ่ง
ว่าเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหลักการบริหาร ที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือ วงจรเดมมิ่ง ซึ่ง
เป็นชื่อที่ใช้แทนกันกับการจัดการคุณภาพ เพราะเขาเป็นคนผลักดันให้ผู้บริหารญี่ปุ่นยอมรับแนวคิดใน
การจัดการคุณภาพ และเป็นคนแรกที่มองว่าการจัดการคุณภาพเป็นกิจกรรมขององค์กรทั้งหมด ไม่ใช่
แค่งานตรวจคุณภาพตามที่ก าหนดหรือเป็นงานของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการประกันคุณภาพ และเป็น
คนแรกที่ระบุว่าคุณภาพเป็นความรับผิดชอบทางการบริหารของผู้บริหาร  
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 เดมมิ่ง เกิดที่เมืองซูส์ (Sioux) รัฐไอโอวา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2443      
เขาจบปริญญาตรีฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยไวโอมิง ได้ปริญญาเอกฟิสิกส์คณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเยล 
เมื่อปี พ.ศ. 2471 ในระหว่างปี พ.ศ. 2471-2482 เขาท างานอยู่กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา 
ต่อมาปี พ.ศ. 2482-2488 ท างานอยู่ที่ส านักส ามะโนประชากรอเมริกัน และโรงงานอุตสาหกรรมอาวุธ
ของสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี พ.ศ. 2489 จนกระทั่งถึงเสียชีวิต  เมื่อปี พ.ศ. 2536 เดมมิ่งเป็น
ศาสตราจารย์ทางสถิติอยู่ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก 
 ช่วงต้นปี พ.ศ. 2483 เดมมิ่งได้พบกับชิวฮาร์ต (Schewhart) นักสถิติที่ห้องทดลอง
ของบริษัทเบลล์ เทเลโฟน ในนิวยอร์ก ต่อมาได้รับความคิดเรื่องการควบคุมทางสถิติและความแปรปรวน
เชิงสุ่มของกระบวนการท างาน (Random Variation of a Work Process) มาจากชิวฮาร์ตในภายหลัง
เดมมิ่งเริ่มตั้งตัวเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในการผลิต เดมมิ่งออกไปบรรยายเกี่ยวกับ
การควบคุมคุณภาพในโรงงานทั่วสหรัฐอเมริกา แต่ในเวลานั้นผู้บริหารในสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจ
เดมม่ิงไม่มาก 
 เดมมิ่งไปญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2490 สืบเนื่องมาจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นายพล
แม็ก อาร์เธอร์ (Mac Arthur) ผู้บัญชาการกองก าลังทหารสหรัฐอเมริกาที่ยึดครองญี่ปุ่นอยู่ได้ไล่
ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของบริษัทใหญ่ๆ ของญี่ปุ่นออก โทษฐานที่คนเหล่านั้นเข้าไปพัวพัน
กับสงครามเสร็จแล้วก็หนุนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาบริหารแทน นายพลแม็ก อาร์เธอร์ ได้ขอความช่วยเหลือ
ทางวิชาการมายังสหรัฐอเมริกา เริ่มจากการขอให้สหรัฐอเมริกาช่วยส่งคนไปท าส ามะโนประชากรที่
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาจึงได้ส่งเดมมิ่งไป ตอนนั้นเดมมิ่งเริ่มประสบความส าเร็จมาบ้างแล้วจากการใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Methods) และเทคนิคการควบคุมทางสถิติเพ่ือเพ่ิมผลผลิตอุตสาหกรรม
ในสหรัฐอเมริกา เดมม่ิงจึงน าเทคนิคการควบคุมทางสถิติมาเผยแพร่ที่ญี่ปุ่นด้วย 
 ในเวลา 3 ปีต่อมา สหภาพนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรญี่ปุ่นได้เข้ามาให้ความสนับสนุน
เดมมิ่งในการเผยแพร่ความคิดเรื่องคุณภาพและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต จนกระทั่งเดมมิ่ง
สามารถตั้งกลุ่มผู้บริหารหลัก เพ่ือกระจายความคิดออกไปสู่ผู้บริหารอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2493 มีผู้บริหาร
มาเข้าร่วมถึง 400 กว่าคน ผู้บริหารที่อยู่ในกลุ่มนี้ล้วนแต่เป็นผู้น าในบริษัทส าคัญๆ เช่น โซนี นิสสัน    
มิซูบิชิและโตโยต้า สาเหตุที่ท าให้เดมมิ่งประสบความส าเร็จก็เนื่องมาจากคนญี่ปุ่นได้สนใจการควบคุม
คุณภาพด้วยวิธีการทางสถิติมาก่อน แต่ยังขาดทฤษฎี ทฤษฎีการควบคุมทางสถิติของเดมมิ่งท าให้คน
ญี่ปุ่นเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ คนญี่ปุ่นจึงยอมรับแนวทางของเดมมิ่ง 
นับว่าเดมม่ิงได้มีส่วนช่วยพัฒนาอุตสหกรรมญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาในภายหลังญี่ปุ่นจึง
ตั้งรางวัลเดมม่ิง (Deming Prize or Deming Award) ให้กับบริษัทที่มีผลงานดีเด่นในด้านคุณภาพมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 จนกระท่ังปี พ.ศ. 2523 โทรทัศน์เอ็นบีซีจึงน าเอาผลงานของเดมมิ่งกลับไปเผยแพร่
ในสหรัฐอเมริกา ยกย่องให้เดมมิ่งเป็น “บิดาแห่งคลื่นลูกที่สามของการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Father 
of the Third Wave of the Industrial Revolution)” ชื่อเสียงของเดมมิ่ งจึง เป็นที่รู้จักกันทั่ ว
สหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกามีการตั้งกลุ่มศึกษาและด าเนินตามทฤษฎีของเดมมิ่งเป็น
จ านวนมาก นอกเหนือจากนั้นยังมีกลุ่มท านองเดียวกันในอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์    
หลังเดมมิ่งเกษียณอายุก็ได้ไปบรรยายในระดับปริญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งและได้รับ
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แต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก เมื่อปี พ.ศ. 2518 เดมมิ่งได้เขียน
หนังสือ บทความ และจัดสัมมนาเรื่องคุณภาพเอาไว้เป็นจ านวนมาก 
 เดมมิง (Deming) ได้น าเสนอหลักการบริหารคุณภาพ 14 ข้อ ดังนี้ (วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 
2541) 
 1) จงสร้างปณิธานอันมุ่งมั่นแน่วแน่ในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
ผู้บริหารจะต้องมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการสร้างคุณภาพต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนต้องผูกพันใน
เป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง การตั้งปณิธานอย่างมุ่งมั่นนี้ ผู้บริหารจะมุ่งเน้นไปใน 4 เป้าหมาย 
คือ นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการบ ารุงรักษาและป้องกัน 
 2) จงยอมรับปรัชญาใหม่ๆ ของการบริหารคุณภาพ โดยผู้บริหารจะต้องยอมรับ 
วัฒนธรรมแห่งคุณภาพเสมือนหนึ่งปรัชญาการด าเนินชีวิตโดยจะต้องท าให้คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
งานและกระบวนการผลิตให้ได้เพราะคุณภาพจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 3) จงยุติการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพจะต้อง
มุ่งท่ีการควบคุมกระบวนการผลิตเป็นส าคัญไม่ใช่อาศัยการตรวจสอบที่ตัวสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว 
 4) จงยุติวิธีด าเนินธุรกิจโดยการตัดสินกันที่ราคาขายเพียงอย่างเดียว การใช้ราคา
ขายต่ าสุดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะราคาขายจะไม่มีความหมายหากธุรกิจไม่มีมาตรฐาน 
 5) จงปรับปรุงระบบการผลิตและระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้าง
คุณภาพให้เกิดขึ้น จะไม่ใช่งานที่ท าครั้งเดียวแล้วเสร็จเลย แต่เป็นงานที่จะต้องท าการพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไป และจะต้องท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอตลอดไปด้วย การใช้วงจรเดมม่ิง
เพ่ือการปรับปรุง จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินการเป็น
ขั้นตอนตั้งแต่ Plan Do Check Action เป็นวงจรต่อเนื่องเรื่อยไปเพื่อให้งานมีคุณภาพมากข้ึน 
 6) จงท าการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ ผู้บริหารจะต้องจัดท าแผนการฝึกอบรมและ
ให้การศึกษาแก่พนักงานทุกคนในเรื่องของคุณภาพและการบริหารจัดการคุณภาพ  การฝึกอบรม
จะต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ และท าซ้ าบ่อยๆ ตามท่ีจ าเป็น 
 7) จงสร้างภาวะผู้น าให้เกิดขึ้น การสร้างภาวะผู้น าอย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้
บุคลากรเป็นผู้น าตนเองได้ เพ่ือรับผิดชอบในผลงานของตนเองโดยการท าถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น จะเป็น
พ้ืนฐานของการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดข้ึนในองค์การ 
 8) จงก าจัดความกลัวให้หมดไป องค์การและผู้บริหารต้องสร้างบรรยากาศของ  
การเรียนรู้ บุคลากรต้องกล้าที่จะสอบถามในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้  ไม่เข้าใจไม่ต้องกลัวการแสดงออก
ผู้บริหารจะกระตุ้นให้บุคลากรกล้าแสดงออกเพ่ือเสนอแนะวิธีปรับปรุงคุณภาพ 
 9) จงท าลายสิ่งกีดขวางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ผู้บริหารจะต้อง
ก าจัดโครงสร้างที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ให้หมดสิ้นไป เพ่ือให้การปรับปรุงคุณภาพสามารถร่วมมือกันได้อย่างเต็มที่ 
 10)  จงก าจัดค าขวัญและเป้าหมาย ค าขวัญและเป้าหมายจะไม่มีความหมายหาก
ปราศจากแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ผู้บริหารจะต้องมั่นใจได้ว่าให้เสนอแนะวิธีปฏิบัติเพ่ือให้สามารถ
บรรลุค าขวัญหรือเป้าหมายนั้นๆ แล้ว 
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 11) จงก าจัดจ านวนโควต้าที่เป็นตัวเลข ผู้บริหารไม่ควรจะใช้โควต้าการผลิตที่ระบุ
เป็นจ านวนตัวเลขขั้นต่ าเพ่ือวัดผลงานเพียงอย่างเดียว 
 12) จงก าจัดสิ่งกีดขวางความภูมิใจของพนักงาน การมุ่งเน้นที่เป้าหมายมากกว่า
การมุ่งเน้นที่คุณภาพจะท าให้ความภาคภูมิใจในผลงานของบุคลากรน้อย เพราะคิดว่าไม่มีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงคุณภาพ การมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดความภาคภูมิใจ 
 13) จงจัดท าแผนการศึกษาและท าการฝึกอบรมบ่อยครั้ง  แผนการศึกษาและ
ฝึกอบรมเป็นปัจจัยส าคัญที่จะรองรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การฝึกอบรมจะเป็นการพัฒนาบุคลากร 
ให้องค์การประสบความส าเร็จ 
 15) จงลงมือปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจะต้องจัด
องค์การ และน าตนเองเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ โดยการลงมือปฏิบัติ
ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  ผู้บริหารจะต้องยึดมั่นผูกพันใน
คุณภาพอย่างจริงจัง 
 PDCA เป็นวงจรพัฒนาคุณภาพงาน เป็นวงจรพัฒนาพ้ืนฐานหลักของการพัฒนา
คุณภาพทั้งระบบ (Total Quality Management: TQM) ผู้ที่คิดค้นกระบวนการหรือวงจรพัฒนา
คุณภาพ (PDCA) คือ Shewhart นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน แต่ Deming ได้เผยแพร่ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น จนประสบผลส าเร็จ จนผลักดันให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอ านาจโลก คนทั่วไปจึงรู้จักวงจร 
PDCA  จากการเผยแพร่ของ Deming จึงเรียกว่าวงจร (Deming) วงจร PDCA ประกอบด้วย ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  
 1)  วางแผน (Plan-P) คือ การท างานใดๆ ต้องมีขั้นการวางแผน เพราะท าให้มี
ความมั่นใจว่าท างานได้ส าเร็จ เช่น วางแผนการสอน วางแผนการวิจัย หัวข้อที่ใช้ในการวางแผน คือ 
วางแผนในหัวข้อต่อไปนี้ 1) ท าท าไม 2) ท าอะไร 3) ใครท า ท ากับกลุ่มเป้าหมายใด 4) ท าเวลาใด        
5) ท าที่ไหน  6) ท าอย่างไร 7) ใช้งบประมาณเท่าไร การวางแผนในชั้นเรียนเป็นการวางแผนตาม
ค าถามต่อไปนี้ Why, What และ How 
 2) การปฏิบัติ (Do-D) เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ การวิจัยใน 
ชั้นเรียนตามแผนการวิจัย คือ การลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบปัญหาการวิจัยในแผน  
 3) ตรวจสอบ (Check-C) เป็นขั้นตอนของการประเมินการท างานว่าเป็นไปตามที่
วางไว้หรือไม่ มีเรื่องอะไร ปฏิบัติได้ตามแผน มีเรื่องอะไรที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหรือปฏิบัติแล้วไม่
ได้ผล การตรวจสอบนี้จะได้สิ่งที่ส าเร็จตามแผน และสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข  
 4) การปรับปรุงแก้ไข (Action-A) เป็นขั้นของการน าข้อบกพร่องมาวางแผน     
การปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วลงมือแก้ไข ซึ่งในขั้นนี้อาจพบว่าประสบความส าเร็จหรืออาจ
พบว่ามีข้อบกพร่องอีก ผู้วิจัยหรือผู้ทางานก็ต้องตรวจสอบเนื้อหาเพ่ือแก้ไข แล้วไปแก้ไขอีกต่อไป     
งานของการวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นการท าไปเรื่อยๆ ไม่มีการหยุดวิจัยไปเรื่อยๆ เป็นการพัฒนาให้ดีขึ้น
เรื่อยๆ เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย, 2541) 
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 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าวงจร PDCA หรือกระบวนการบริหารคุณภาพ ตามวงจร      
เดมมิ่ง เริ่มทีละขั้น P-D-C-A และเคลื่อนหมุนไปเรื่อยๆ โดยในแต่ละขั้นหรือแต่ละตัวของวงจร 
ต่อเนื่อง เป็นวงจรที่เรียกว่า PDCA (Plan-Do-Check-Action) ดังภาพที่ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2  วงจรเดมมิ่ง  
ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) 
 

สมคิด พรมจุ้ย และสุพักตร์ พิบูลย์ (2544) กล่าวว่า การบริหารงานเป็นกระบวน 
การด าเนินงานให้สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ ประกอบด้วย การด าเนินงาน 4 ขั้นตอน 
คือ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Do or Implementation) และการตรวจสอบผลปฏิบัติงาน
หรือประเมิน (Ceck or Evaluation) และการปรับปรุงแก้ไขการท างาน (Act or Adjust) เรียกย่อๆ 
ว่า วงจรการบริหารงานแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังแผนภาพที่ 2.3 
 

 
ภาพที่ 2.3  วงจรการบริหารงาน 
ที่มา:  สมคิด พรมจุ้ย และสุพักตร์ พิบูลย์ (2544) 
 
 จากแผนภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของวงจรการด าเนินงานว่าเริ่มจาก
การวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จากนั้นจึงน าแผนไป
ปฏิบัติ ในระหว่างที่ปฏิบัติตามแผนจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ ประเมินผลอยู่ตลอดเวลาว่าได้ผลตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง หากพบปัญหาควรปรับปรุง

P 

D A 

C 

การวางแผน 
(Plan) 

การลงมือปฏิบัติงาน 
(Do or Implementation) 

ปรับปรุงแก้ไขการท างาน 
(Act or Adjust) 

การตรวจสอบ / ประเมินผล 
      (Check or Evaluation) 
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แก้ไขเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จะเหน็ได้ว่าการบริหารงานที่
เป็นระบบการประเมินผลภายในจะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน ซึ่งการประเมินผลการด าเนินงาน
เข้ามามีส่วนช่วยในการท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย ของการปฏิบัติงาน
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความจ าเป็นในการที่จะต้องมี
ความรู้และความสามารถในการประเมินผลการปฏิบัติของตนเองเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 ส่วน ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ (2545) กล่าวว่า วงจรคุณภาพ (PDCA: Plan Do 
Check Act)  คือ องค์ประกอบหลักของวงจรการจัดการ ดังแผนภาพที่ 2.4  
 

 
ภาพที่ 2.4 วงจรการจัดการ                                                                                                                                                                 
ที่มา:  ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์ (2545) 
 
 ค าว่า หมุนให้เร็ว หมุนให้ถูกต้อง ที่อยู่ทางด้านขวาของวงจรการจัดการนั้น คือ  
การหมุนวงจรอย่างถูกต้องตามขั้นตอน 1 รอบ จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาได้          
1 ระดับ การหมุนให้เร็วจะท าให้เกิดการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว 
 ซึ่งจะได้น าขั้นตอนและกระบวนการบริหารคุณภาพของ Deming มาน าเสนอเป็น
ข้อๆ ดังต่อไปนี้ 
 1)  การวางแผน (P) 
  ความหมายของการวางแผน 
  ธงชัย สันติวงษ ์(2538) ได้ให้ความหมายของการวางแผน ไว้ดังนี้ 
  (1)  ความหมายในแง่ของงานที่ต้องปฏิบัติของผู้บริหารแต่ละคน คือ การก าหนด
วัตถุประสงค์ การจูงใจ และสื่อความ การวัดผลงาน และการพัฒนาบุคคล 
  (2) ความหมายที่มีขอบเขตกว้างเท่าที่คลุมถึงการบริหารทั้งหมด  คือ 
กระบวนการบริหารที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงทุกระบบของงานและมุ่งสู่อนาคต 
  การวางแผน สามารถให้ความหมายได้สองแนวทาง คือ แนวทางแรก หมายถึง 
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลายๆ  ด้าน คือ การก าหนด
วัตถุประสงค์ การจูงใจและสื่อความการวัดผลงาน และการพัฒนาคน ส าหรับแนวทางที่สองที่มี
ความหมายต่างก็คือ การวางแผนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง  

หมุนให้เร็ว หมุนให้ถูกต้อง 
A P 

D C 
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ครอบคลุมถึงงานทุกอย่างขององค์การ และเป็นเรื่องที่มุ่งถึงอนาคตเป็นส าคัญ (มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, 2542) 
  บรรยงค์ โตจินดา (2542) ได้ให้ความหมายของการวางแผน ดังนี้ การวางแผน
เป็นจุดเริ่มต้นของการท างานตามนโยบายเพ่ือบรรลุจุดประสงค์ขององค์การโดยก าหนดกิจกรรมไว้
ชัดเจนว่า จะให้ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด เพราะอะไร ด้วยวิธีใด เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่า
จะมี จะเกิดอย่างนั้น อย่างนี้ แล้วจะแก้ไขอย่างไรในช่วงเวลาข้างหน้า  ของด าเนินการภายใต้
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
  วิชัย แหวนเพชร (2543) ได้ให้ความหมายของการวางแผน ไว้ว่า การวางแผน 
(Planning) คือ การก าหนดวิธีการกระท า ไว้ล่วงหน้าเพ่ือ ผลส าเร็จที่ต้องการโดยเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจล่วงหน้าเกี่ยวกับงานที่จะท าในอนาคตเป็นการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจให้ได้สิ่งดีที่สุดก่อน
ท าเป็นการมุ่งแก้ปัญหาล่วงหน้า และเป็นวิธีการมุ่งอนาคตและมุ่งผลส าเร็จ 
  ธีรยุทธ พ่ึงเสถียร และ สุรพล สุยะพรหม (2544) ได้อธิบายความหมายของการ
วางแผนไว้อย่างชัดเจนว่า การวางแผน คือ บางสิ่งที่เรากระท า (Action) เกิดข้ึนและเป็นเรื่องของการ
ตัดสินใจโดยอาศัยการท านายล่วงหน้า 
  ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ (2545) P (Plan) คือ จะเริ่มนับจากการแสวงหาจุดที่
เป็นปัญหาระหว่างระดับความแตกต่างจุดที่มุ่งหวังและสภาพที่เป็นจริง เมื่อจับจุดที่เป็นปัญหาได้แล้ว 
จัดท าแผนมาตรการในการแก้ไข แล้วจึงเข้าสู่ขั้น D หรือ Do ต่อไป 
  วิกิพีเดีย ได้ให้ความหมาย Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการด าเนินงาน
อย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการก าหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนา 
สิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน Plan การจัดอันดับความส าคัญของ เป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน 
ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการและก าหนดงบประมาณที่จะใช้ 
การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะ การด าเนินงาน การวางแผน
ยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดข้ึนในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดข้ึนได้ 
  จากความหมายของการวางแผนที่กล่าวมา สรุปได้ว่าการวางแผน คือ การด าเนิน 
การศึกษาสภาพปัจจุบันขององค์กรก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานการท าวิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์  
แนวทางการด าเนินงานการท าวิจัย ผู้รับผิดชอบงานวิจัย ก าหนดงบประมาณ ระยะเวลาในการท าวิจัย 
และทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  เพื่อท างานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
  ลักษณะของการวางแผน 
  จากความหมายของการวางแผน สามารถสรุปลักษณะของการวางแผนได้เป็น
ประการต่างๆ ดังนี้ 
  (1) การวางแผนเป็นงานทางการบริหารที่ผู้บริหารจะต้องท าเป็นภารกิจใน
ทางการบริหารเสมอ ซึ่งย่อมท าให้ผู้บริหารทุกคนจ าต้องเป็นผู้จัดท าแผนงานขึ้นมาส าหรับการบริหาร 
งานของตน 
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  (2) การวางแผนมีขอบเขตครอบคลุมถึงกิจกรรมทุกอย่างขององค์การ 
กล่าวคือ กิจกรรมทุกอย่างในองค์การต่างๆ จะถูกน ามาคิดวิเคราะห์ และจัดท าเป็นแผนงาน เพ่ือให้
ปฏิบัติไปในแนวทางท่ีดีที่สุดตามที่ได้ก าหนดไว้เป็นแผนงานแล้ว 
  (3) การวางแผน จะเป็นการมุ่งถึงอนาคต คือ การวิเคราะห์กิจกรรมหรืองานที่
จะท าเข้าไปในอนาคตข้างหน้า และจัดร่างเป็นโครงร่างหรือแนวทางเพ่ือการปฏิบัติหรือกระท าจริงใน
อนาคต 
  (4) การวางแผน จะเป็นเครื่องมือลดการเสี่ยงภัยหรือเป็นวิธีที่มุ่งพยายามจะ
เปลี่ยนสิ่งที่ไม่แน่นอนให้องค์การมีโอกาส ที่จะติดตามได้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเสาะแสวงหา
บทบาทที่ปลอดภัยและก าหนดขั้นตอนหรือทิศทางการท างานที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้เนื่องจาก
สามารถคาดการณ์ และติดภาพภาวะการณ์ต่างๆ ได้โดยใกล้ชิด 
  (5) การวางแผนจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากร  คือ
กิจกรรมทั้งปวงทุกอย่างแต่ก็จะถูกปฏิบัติตามกรอบแนวทางของแผนที่ระบุไว้ 
  (6) การวางแผน จะประกอบด้วย กิจกรรมย่อยทางการบริหารที่จัดท าหลาย
อย่างด้วยกัน ต้องมีการร่วมพิจารณาตกลงและก าหนดวัตถุประสงค์ ต้องมีการพิจารณาจัดท า
เป้าหมายที่สามารถจูงใจผู้ปฏิบัติ และต้องมีการสื่อความชี้แจง เป้าหมาย นโยบาย และวิธีการต่างๆ 
รวมทั้งระบบการวัดผลงานที่จะใช้ติดตามวัดผลเทียบกับ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน และการให้สามารถมีความนึกคิดในการวางแผนดีขึ้น
กว่าเดิมด้วย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542) 
  ขั้นตอนการวางแผน 
  แสวง จันทร์ซุย (2542) ได้ก าหนดขั้นตอนของการวางแผน ไว้ดังนี้ 
  (1) ขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ประกอบด้วย ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
   -  การเตรียมการ 
   - ตั้งคณะกรรมการ 
   - เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
   - การวิเคราะห์สารสนเทศ 
   - ก าหนดปัญหาความต้องการและล าดับความส าคัญก าหนดกรอบ 
แนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา 
  (2) ขั้นจัดท าแผนประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้ 
   - ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน 
   - ก าหนดนโยบาย 
   - ก าหนดเป้าหมาย 
   - ก าหนดมาตรการ 
   - ก าหนดกรอบโครงสร้างของงาน 
   - การจัดท ารายละเอียด 
  (3) การน าแผนไปปฏิบัติประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
   - ตรวจสอบความพร้อม 
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   - การมอบหมายและก ากับงาน 
   - การอ านวยการ 
   - การจัดการ 
  (4) การติดตามประเมินผล ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
   - ประเมินก่อนด าเนินการ 
   - ประเมินระหว่างด าเนินการ 
   - ประเมินหลังด าเนินการ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542) ได้ก าหนดขั้นตอนกระบวนการวางแผน 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) การพยากรณ์สภาพแวดล้อม 
  (2) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
  (3) การพัฒนากลยุทธ 
  (4) การก าหนดวัตถุประสงค์ระยะปานกลาง 
  (5) การก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
  (6) การปฏิบัติตามแผน 
  (7) ข้อมูลย้อนกลับ 
  เสนาะ ติเยาว์ (2544) ได้ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการวางแผนมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
  (1) การวิเคราะห์สถานการณ ์
  (2) การก าหนดวัตถุประสงค์และแผน 
  (3) การประเมินวัตถุประสงค์และแผน 
  (4) การเลือกวัตถุประสงค์และแผน 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ให้ก าหนดขั้นการวางแผน 
การปฏิบัติงาน (P) ไว้ดังต่อไปนี้ 
  (1) ก าหนดเป้าหมายหรือมาตรฐาน 
  (2) จัดล าดับความส าคัญของเป้าหมาย 
  (3) ก าหนดแนวการด าเนินงาน 
  (4) ก าหนดระยะเวลา 
  (5) ก าหนดงบประมาณ 
  (6) ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
  จากกระบวนการวางแผนของบุคคลหลายๆ ท่านที่กล่าวมานั้นเป็นกระบวนการ
วางแผนที่มีครอบคลุมเพียงพอที่จะน ามาในมาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปเป็นขั้นตอน
การวางแผนที่จะน ามาใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้ ดังต่อไปนี้ 
  (1) การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา 
  (2) การก าหนดเป้าหมายและมาตรฐาน 
  (3) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
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  (4) การก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
  (5) การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
  (6) การก าหนดงบประมาณ 
  (7) การก าหนดระยะเวลา 
 2) การปฏิบัติ (D) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) ได้กล่าวถึง การน าแผนไปปฏิบัติว่า  
การน าแผนไปปฏิบัติ คือ การบริหารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่คาดหวังด้วยกลวิธีที่
ก าหนดขึ้น หรือเรียกสั้นๆ ว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  อนันต์ เกตุวงศ์ (2543) ได้กล่าวถึงการปฏิบัติตามแผนไว้ว่า การปฏิบัติตาม
แผนหรือการน าแผนไปปฏิบัติก็เป็นแผนระดับล่าง ที่เรียกว่า โครงการ อาจเรียกว่า การน าโครงการไป
ปฏิบัติหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นเรื่องของการปฏิบัติ
ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างแท้จริงไม่ใช่การคิดเหมือนการวางแผน  
ถึงชิ้นผลงานจะปรากฏหรือไม่มากน้อยเพียงไร ย่อมอยู่ที่การกระท า และเป็นการพิสูจน์สมมติฐานว่า  
จะท าได้หรือไม่ 
  ธีรยุทธ พ่ึงเทียร และ สุรพล สุยะพรหม (2544) ได้กล่าวถึง การปฏิบัติการตาม
แผนไว้ว่า การวางแผนเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ ต้องมีการด าเนินการหรือการปฏิบัติตามแผน
ด้วยทั้งนี้โดยต้องมีการด าเนินตามแผนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายและเป็นไปตาม    
กลยุทธ์ที่คิดไว้ ประสิทธิภาพของสิ่งเหล่านี้จะท าได้ดีเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน แต่ผล   
ที่จะเกิดข้ึนมาในภายหลังไม่ว่าจะดีหรือไม่ก็ตาม จะปรากฏออกมาให้เห็นได้ในส่วนต่างๆ ขององค์การ
ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกองค์การ ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมทั้งหลาย
ต่างจะถูกพัฒนาจัดท าข้ึนมาและส่งต่อผ่านขึ้นไปถึงผู้ท าการตัดสินใจต่างๆ ที่อยู่ในองค์การ 
  ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ (2545) D (Do) คือ การปฏิบัติตามแผนมาตรการแก้ไข
แผนใหม่ล่าสุด เพราะแผนคือสิ่งที่ปรับปรุงแก้ไขได้อยู่เสมอ ต้องแน่ใจว่าแผนที่จะลงมือปฏิบัตินั้นเป็น
แผนที่ใหม่ล่าสุดจริงๆ  
  จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การปฏิบัติการตามแผน คือ การด าเนินการ
ปฏิบัติงานตามแผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือที่จะท าให้การท าวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
เกิดข้ึนในโรงเรียน โดยแจ้งให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ส่งเสริมให้บุคลากรท างานอย่าง
มีความสุข อ านวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นิเทศการปฏิบัติงาน พิจารณาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และระหว่างการด าเนินการอาจมีการเรียนรู้
เพ่ิมเติมได้ตลอเวลา เพ่ือให้งานสส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
  (1) ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน 
   อนันต์ เกตุวงศ์ (2543) ได้ก าหนดขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ 14 ขั้น  
คือ 
   - ผู้ปฏิบัติตามแผน รับแผนที่ได้รับอนุมัติแล้วเพ่ือด าเนินการ 
   - ผู้ปฏิบัติตามแผนจะต้องท าความเข้าใจส่วนประกอบต่างๆ ทางเทคนิค
ของแผนอย่างละเอียด 
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   - ท าความเข้าใจกับส่วนต่างๆ ของแผน 
   - การจัดองค์การและการก าหนดบทบาทของผู้ด าเนินการตามแผน 
   - การจัดเตรียมบุคคลผู้ปฏิบัติตามแผนและการก าหนดมอบหมาย      
ความรับผิดชอบ 
   - การตระเตรียมแผนด าเนินการหรือแผนปฏิบัติงาน ในกิจกรรมนี้นั้นอาจ
ต้องท าการชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติได้ทราบรายละเอียดของแผน 
   - การด าเนินการตามแผนซึ่งเป็นขั้นที่เริ่มต้นท างาน 
   - การแจ้งให้บุคคลที่เก่ียวข้องในองค์การทราบถึงโครงการ 
   - การแปลความหมายของแผนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ 
   - การชี้แจงให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาทราบถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับ          
การควบคุมงานการรวบรวมข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ที่เก่ียวกับความก้าวหน้าของแผน 
   - การตรวจสอบและประเมินผลข้อมูลและตัวเลข 
   - การปรับปรุงแผนให้เหมาะสม 
   - การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนตั้งแต่ต้นจนถึงการสิ้นสุดของ
แผนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้วางแผนได้ทราบ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2544) ได้ก าหนดขั้นตอน       
การด าเนินการตามแผน (D) ไว้ดังต่อไปนี้ 
  (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนท างานอย่างมีความสุข 
  (2) จัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) ก ากับ ติดตาม (Monitoring) ทั้งระดับรายบุคคล รายกลุ่ม รายหมวดฝ่าย
เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการด าเนินการตามแผน 
  (4) ให้การนิเทศในระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้บริหารต้องก ากับและติดตามว่า
เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่มีปัญหาอะไรดังมีปัญหาจะท าให้สามารถปรับปรุง
แก้ไขได้ทันท ีผู้บริหารควรให้การนิเทศเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
เรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะเกี่ยวกับการวิจัยต่างๆ โดยผู้บริหารอาจจะให้การนิเทศ
เองหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ก็ได้ 
  จากกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติการตามแผนของบุคคลหลายๆ ท่าน
ที่กล่าวมาเป็นขั้นตอนการปฏิบัติการตามแผนที่ผู้วิจัยเห็นว่าขั้นตอนดังกล่าวมีความครอบคลุมเพียง
พอที่จะน ามาในมาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปเป็นขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนที่จะ
น ามาใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้ 
  (1) แจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบการด าเนินการตามแผนทราบ 
  (2) ผู้ปฏิบัติรับแผนที่ได้อนุมัติแล้วไปด าเนินการ 
  (3) การเตรียมแผนด าเนินการหรือแผนปฏิบัติงาน 
  (4) ด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
  (5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข 
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  (6) จัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (7) ให้การนิเทศระหว่างการปฏิบัติงาน 
  (8) พิจารณาปัญหาในระหว่างในระหว่างการน าไปปฏิบัติแล้วจัดการแก้ไข 
 3) การตรวจสอบ (C) 
  มีผู้กล่าวถึง การตรวจสอบหรือการประเมินผล ไว้ดังนี้ 
  เชาว์ อินใย (2541) กล่าวว่า การประเมินผล (Evaluation) กระบวนการพิจารณา
ตัดสินคุณค่าของวัตถุ เหตุการณ์ หรือบุคคลว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากการวัดผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้กล่าวถึงการประเมินผล 
ไว้ว่า การประเมินผล เป็นกลไกส าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เพราะจะท าให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ   
ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงใด ต้องปรับปรุงแก้ไข
เรื่องใดบ้าง ผู้บริหารและครูจะตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินผลและไม่กลัวการประเมินผล 
  ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ (2545) C (Check) คือ การเปรียบเทียบระหว่าง
ผลลัพธ์กับค่าเป้าหมายเสมอ 
  หทัยรัตน์ ลิ่มอรุณวงศ์ กล่าวว่า การประเมินผล  (Evaluation) หมายถึง        
การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/ โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของ แผนงาน/
โครงการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึง
คุณค่าของแผนงาน/โครงการ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ นั้นหรือไม่เพียงใด  
  จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การตรวจสอบ คือ การด าเนินการ
ตรวจสอบผลการด าเนินการตามแผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ว่าเป็นไปในทิศทางที่ จะส าเร็จ
ตามท่ีก าหนดไว้เพียงใด โดยต้องด าเนินการวางกรอบในการตรวจสอบประเมินผล จัดท าเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรต้องตระหนักถึงความส าคัญ
ของการตรวจสอบประเมินด้วย 
  ปรีชา ลีลานุกรม และกิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (2540) ให้น าขั้นตอน      
การตรวจสอบไว้ว่า เมื่อท าการตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผนแล้วต้องมี        
การประเมินลักษณะ 2 ประการ คือ 
  (1) มีการปฏิบัติตามแผนหรือไม่ 
  (2) ตัวแผนเองมีความเหมาะสมหรือไม่ 
  การที่ไม่ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เป็นเพราะไม่ปฏิบัติตามแผนการ
ความไม่เหมาะสมของแผนการหรือทั้ง 2 ประการ รวมกันต้องหาสาเหตุให้ได้ว่ามาจากประการไหน
ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติการแก้ไขจะแตกต่างกัน ถ้าความล้มเหลวมาจากแผนการไม่เหมาะสมอาจมี
สาเหตุมาจาก 
  (1) ความผิดพลาดในการท าความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ 
  (2) เลือกเทคนิคที่ใช้ผิด เนื่องจากมีข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอและมีความรู้ใน
ขั้นตอนการวางแผนไม่เพียงพอ 
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  (3) ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด 
  (4) ประเมินความสามารถของบุคลากรที่ต้องท าแผนมาใช้ผิดพลาด 
  ถ้าล้มเหลวมาจากการไม่ปฏิบัติตามแผน อาจเป็นผลมาจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ขาดความตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับปรุง 
  (2) การติดต่อสื่อสารที่ไม่เหมาะสม และมีความเข้าใจในแผนไม่เพียงพอ 
  (3) การให้การศึกษาและการท าการฝึกอบรมไม่เพียงพอ 
  (4) ปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้น า และการประสานงานระหว่างปฏิบัติ 
  (5) ประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้น้อยเกินไป 
  ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบประเมินผล 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้ก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการประเมินผล 
ดังนี้ 
  (1) เกณฑ์ในการประเมินกระบวนการ 
   - การจัดล าดับขั้นตอนส าคัญของกิจกรรม 
   - ระบุกิจกรรมไว้ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ 
   - ก าหนดระยะเวลาปฏิบัติไว้แน่นอน 
   - มีผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น 
   - วิธีด าเนินการนั้นๆ เป็นไปโดยการประหยัด 
   - ถูกหลักวิชา 
   - ควรสอดคล้องกับสถานการณ์ 
  (2) วิธีด าเนินการในการประเมิน 
   - ศึกษาแผนงานนั้นๆ ให้เข้าใจ 
   - เตรียมแผนปฏิบัติงาน 
   - เตรียมเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
   - ศึกษาข้อมูลจากเอกสารหลักฐานต่างๆ 
   - แจ้งก าหนดกับเวลาในหน่วยงานที่จะไปปฏิบัติ 
   - น าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบประเมินค่า 
   - รายงานผลให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
  บรรยงค์ โตจินดา  (2542) ได้กล่าวถึง กระบวนการในการควบคุมและ
ตรวจสอบงาน มีข้ันตอนดังนี ้
  (1) การพิจารณาวัตถุประสงค์ (Objectives) โดยพิจารณาวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนงาน หรือเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนดไว้ 
  (2) การก าหนดมาตรฐานงาน (Standards) โดยพิจารณามาตรฐานส าหรับที่
จะวัดผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยปกติการก าหนดวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย และมาตรฐานงานจะก าหนดไว้ในขั้นตอนของการวางแผน 
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  (3) การวัดผลงาน  (Measuring) โดยการก าหนดวิธีการวัดผลงานตาม
มาตรฐานงาน และก าหนดการวัดผลงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ตามแผนงาน 
  (4) การเปรียบเทียบ (Comparing) ผลงานกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือ     
การประเมินผลงาน (Evaluating) โดยน าผลงานจากที่วัดได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้
หรือเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนงาน ซึ่งจะท าให้ทราบว่างานด าเนินไปตามมาตรฐาน 
หรือที่ก าหนดไว้ในแผนการหรือไม่ 
  (5) การด าเนินการแก้ไข (Correcting) โดยพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น ในกรณีที่
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือตามแผนที่ก าหนดไว้ แล้วหาวิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้งาน
ด าเนินไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2544) ได้ก าหนดขั้นตอน       
การตรวจสอบและประเมินผลไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
  (1) การวางกรอบการประเมิน 
  (2) การจัดหาและจัดท าเครื่องมือ 
  (3) การเก็บข้อมูล 
  (4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
  (5) การแปลความหมาย 
  (6) การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
  สมยศ นาวีการ (2538) ได้ก าหนดคุณลักษณะของระบบการควบคุมและ
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ตามความส าคัญของคุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ไว้ ดังนี้ 
  (1) ความถูกต้อง เป็นกิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูล 
  (2) การทันเวลา ข้อมูลที่ถูกต้องต้องส่งไปทันตามก าหนดเวลา 
  (3) การมองเห็นและเข้าใจได้ ข้อมูลระบบการตรวจสอบควบคุมต้องเข้าใจง่าย 
  (4) การมีจุดมุ่งหมายที่จุดส าคัญของการควบคุม 
  (5) การคล่องตัว 
  (6) ความประหยัด 
  (7) ความเป็นจริงทางด้านองค์การ  ระบบการควบคุมต้องเข้ากันได้กับ          
ความจริงขององค์การ 
  (8) ระบบการควบคุมต้องเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในองค์การ 
  จากกระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบประเมินผลของบุคคลหลายๆ ท่าน
ที่กล่าวมานั้นเป็นกระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบประเมินผลโดยทั่วไป ผู้วิจัยจึงสรุปเป็น
กระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล ที่จะน ามาใช้ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ได้ดังต่อไปนี้ 
  (1) การวางกรอบในการตรวจสอบประเมินผล 
  (2) จัดหาและจัดท าเครื่องมือ 
  (3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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  (4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
  (5) เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 4) การแก้ไขปรับปรุง (A) 
  อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (2543) ได้กล่าวถึงการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องว่า 
กิจกรรมที่กระท า ได้แก่ 
  (1) ตรวจดูว่ามีงานอะไรที่จะต้องท าอีก 
  (2) รายงานอุปสรรคในการท างาน วิธีการแก้ไขท่ีใช้และข้อเสนอแนะ 
  (3) พิจารณาว่าโอกาสที่จะน าวิธีการนี้ไปใช้ปรับปรุงในส่วนอ่ืนขององค์การ
หรือไม ่
  (4) ค้นหาและจัดล าดับความส าคัญของโอกาสในการปรับปรุงเรื่องต่อไป 
  ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ (2545) กล่าวว่า A (Act) คือ การปฏิบัติหลังการ
ตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปได้หลายประการ ดังนี้ 
  (1) ในกรณีที่ผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมายจะต้องมีการทบทวนแผนของมาตรการ
แก้ไขแล้วดูว่าสิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่นั้นมีสิ่งใดที่ปฏิบัติได้ทันทีให้ลงมือปฏิบัติเลย ส่วนสิ่งที่ปฏิบัติ
ไม่ได้ทันที  ให้สะท้อนสู่แผนการแก้ไขปัญหารอบต่อไป 
  (2) ในกรณีที่ผลลัพธ์ดีกว่าเป้าหมาย จะต้องมีการทบทวนการก าหนด
เป้าหมายว่าต่ าเกินไปหรือไม่ ควรมีการปรับเป้าหมายให้ดีกว่าเดิมหรือไม่ ผลลัพธ์เหนือกว่า        
ความคาดหมายโดยปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ หรือไม่ 
  (3) ในกรณีที่ผลลัพธ์ได้ตรงตามเป้าหมายให้ทบทวนดูว่าได้มีการปฏิบัติตาม
แผนมาตรการแก้ไขครบถ้วนหรือไม่ ถ้าใช่ แสดงว่าแผนนี้ถูกต้องและควรก าหนดเป็นวิธีการปฏิบัติงาน
มาตรฐานเพ่ือรักษาให้ผลลัพธ์คงอยู่ในระดับที่ต้องการต่อไป 
  เมลนิค และเดนซเลอร์ (Melnyk & Denzler อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 
2545) กล่าวถึง การแก้ไข (Act) หรือลงมือแก้ไข (Corrective Action) หมายถึง หลังจากที่ได้ศึกษา
ผลลัพธ์ดูแล้ว อาจไม่เป็นไปตามที่ต้องการหรือมีปัญหาที่ต้องแก้ไข ก็ต้องด าเนินการแก้ไขตามท่ีจ าเป็น 
หลังจากนั้นสรุปเป็นบทเรียนและพยากรณ์เพ่ือเป็นพื้นฐานในการคิดหาวิธีการใหม่ๆ ต่อไป 
  จากความหมายที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การแก้ไขปรับปรุง หมายถึง การน า
ผลที่ได้จากการตรวจสอบการประเมินผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ไปเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ขององค์กร จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การวางแผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในปีต่อไป วางแผนการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในปี
ต่อไป วางแผนการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป 
  วิฑูรย์ สิมะโชคด ี(2541) ได้ก าหนดขั้นตอนการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ดังนี้ 
  (1) มีข้ันตอนใดท่ีสามารถทิ้งได้ 
  (2) มีขั้นตอนใดที่สามารถรวมเข้ากับขั้นตอนอ่ืนๆ หรือขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
ได้หรือไม ่
  (3) ท าการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เพ่ือที่จะท าให้สิ่งเหล่านี้ท ารวมกันได้หรือ 
ท าพร้อมกันได้ 
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  (4) มีขั้นตอนใดหรือวิธีการปฏิบัติ ใดบ้างที่ยุ่ งยากซับซ้อน  ซึ่ งสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้ง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้น ท าให้ง่ายขึ้นได้หรือไม่ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้กล่าวถึง การน าผล      
การประเมินมาปรับปรุงไว้ว่า การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เมื่อบุคลากรแต่ละคนแต่ละฝ่ายมี
การประเมิน ผลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งผลให้กับคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องรวบรวมผล      
การประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลในภาพรวมทั้งหมด และน าเสนอผลการประเมินต่อ 
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองต่อไป 
  สมคดิ บางโม (2544) ได้กล่าวถึงการน าผลการประเมินมาปรับปรุงไว้ว่าการน า
ผลการประเมินมาปรับปรุง เป็นการกระท าหลังจากมีการตรวจสอบประเมินผลแล้ว พบว่า ไม่ได้
เป็นไปตามเป้าหมาย ให้วางแผนแล้วจึงลงมือปฏิบัติตามแผนใหม่ ตรวจสอบผลใหม่ท าเช่นนี้เรื่อยไป
จนกว่าจะท าได้ตามเป้าหมาย เมื่อด าเนินการได้ตาม เป้าหมายแล้วจึงก าหนดมาตรฐานการท างาน
หรือการปฏิบัติออกมา มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นจะต้องสามารถวัดและตรวจสอบได้ 
  ส าหรับการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในที่นี้ในการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุง หมายถึง การที่ผู้บริหารได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานการท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงเรียน แล้วรวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และแปลผลในภาพรวมของโรงเรียน เพ่ือที่จะน าผลที่ได้มาไว้ในการพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของโรงเรียนต่อไป และผลของการประเมินนี้จะสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนและใช้ในการวางแผนการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้ก าหนดขั้นตอนการน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ดังต่อไปนี้ 
  (1) การปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรในระหว่างการด าเนินงานการท า
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้นั้น ผู้บริหารจะต้องมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลใน       
การด าเนินงานของครูใน โรงเรียนด้วย เพ่ือที่ผู้บริหารจะสามารถน าผลการประเมินนั้นไปใช้ในการปรับปรุง
การบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียน และปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือให้การท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ 
  (2) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ถ้าโรงเรียนน าผลที่ได้จากการตรวจสอบและ
ประเมินผลมาพัฒนาเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ได้สะดวก รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียน การด าเนินการตรวจสอบ
ประเมินผลการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียนไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงแค่การท าการตรวจสอบ
ประเมินเพียงครั้งเดียวแล้วหยุดเลย แต่จะต้องท าตลอดเวลา ผลการตรวจสอบประเมินผลที่จัดท า
เสร็จแล้วถือเป็นข้อมูลที่แสดงถึงสภาพการด าเนินงานในขณะนั้น  ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ
ประเมินผลใหม่ว่าการด าเนินงานในช่วงต่อไป สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาการท า
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียนอย่างไร และการพัฒนาปรับปรุงนี้จะต้องด าเนินการต่อไปอย่าง
ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด 
  (3) การน าไปวางแผนในระยะต่อไปการน าผลการประเมินไปใช้จัดท าแผนใน
ภาคเรียนหรือ ปีการศึกษาต่อไปควรจะต้องมีการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยที่จะต้องปรับปรุง
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งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียน หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยให้คณะครูและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือจะได้น าไปพัฒนาปรับปรุงการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของโรงเรียนต่อไป 
  วิธีการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุงจะสามารถท าได้ง่ายๆ  โดย
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่ก าหนดเมื่อทราบถึงจุดที่เกิดข้ึน จะสะท้อนสิ่งที่ต้องได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงเมื่อทราบถึงจุดที่จะต้องพัฒนาปรับปรุง การด าเนินการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
แล้ว ผู้บริหารจะต้องระดมการท าวิจัยในโรงเรียนมาร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุเพ่ือแก้ไขปรับปรุงจุด
ด้อยหลังจากนั้นจะระดมความคิดจากบุคลากรในโรงเรียนมาช่วยกันหาวิธีการส่งเสริมในสิ่งที่เป็น
จุดเด่นเพื่อที่จะได้พัฒนาให้บรรลุผลส าเร็จในโอกาสต่อไป 
  จากกระบวนการและขั้นตอนการน าผลการประเมินมาปรับปรุง เ พ่ือให้            
การบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้มีกระบวนการและขั้นตอนการน าผลการประเมินมาปรับปรุง    
ที่ชัดเจน จึงสรุปเป็นกระบวนการและขั้นตอนการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดเป้าหมายการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง 
  (2) จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง 
  (3) ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร 
  (4) วางแผนการท างานต่อไป 
  จากแนวคิดของกระบวนการบริหารงานของบุคคลหลายๆ ท่านที่กล่าวมาเป็น
กระบวนการบริหารงานโดยทั่วไป ส าหรับการส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย สังกัดส านักงานการมัธยมศึกษา เขต 19 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น า
กระบวนการบริหารคุณภาพตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่งมาก าหนดเป็นกรอบความคิดของการวิจัย  
ดังต่อไปนี้ คือ 
  (1) การวางแผน 
  (2) การปฏิบัติ 
  (3) การตรวจสอบ 
  (4) การแก้ไขปรับปรุง 
 
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 2.3.1  ความหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 ได้มีหน่วยงานและนักการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆ ทัศนะ ดังต่อไปนี้ 
 กรมวิชาการ (2545) ได้ให้ความหมายของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ไว้ว่า      
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีความหมายที่ส าคัญ คือ 
 1)  บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน 
การเรียนรู้ 
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 2) การวิจัยเพื่อมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นครั้งๆ ไป ผลการวิจัยใช้ได้เฉพาะกลุ่มที่
ท าการศึกษา เป็นการวิจัยปัญหาของเด็กในชั้นเรียนของตนเองเฉพาะชั้น 
 3) การหาความรู้หรือวิธีการใหม่ๆ รวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่และการดัดแปลง
อุปกรณ์ประเภทอ่ืนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับสภาพการณ์ของการเรียน
การสอนในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเอง โดยอาศัยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
 ชัยพจน์ รักงาม (2545) ได้ให้ความหมายของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ไว้ว่า 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ครูศึกษาค้นคว้า เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียน
การสอนที่ครูรับผิดชอบอย่างมีระบบ ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากความอยากรู้ และหากลวิธีใน
การหาค าตอบ โดยใช้วิธีการสังเกต จดบันทึก และวิเคราะห์จนได้ข้อมูลที่สรุปอย่างมีเหตุผล ที่ยืนยัน
ได้ว่าเป็นปัญหาจริง เพ่ือน ามาด าเนินการพัฒนา เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้ให้ความหมายของ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ไว้ดังนี้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นการวิจัยที่ครูได้ปฏิบัติใน     
ชั้นเรียนกับนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน น าผลที่ค้นพบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังให้ครูได้กระท าอย่างรวดเร็วน า
ผลประโยชน์ไปใช้ทันที เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนอย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ 
 จากความหมายของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่กล่าวมาในข้างต้น  สรุปได้ว่า  
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินการของผู้บริหารในการบริหารงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนโดยด าเนินการ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติตามแผน  
ด้านการตรวจสอบประเมินผลและด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
 2.3.2 ประโยชน์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อโรงเรียนโดยตรง  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อ ครู นักเรียน ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา ดังมีผู้กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ชัยพจน์ รักงาม (2545) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1) ประโยชน์ต่อผู้เรียน นักเรียนในชั้นเรียนมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานแตกต่างกัน 
หากครูยังใช้รูปแบบการสอนแบบเดียวกันแล้ว จะท าให้นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้เร็วกว่า
กลุ่มเพ่ือน หรือกลุ่มที่มีการรับรู้ช้าจะมีปัญหาในการเรียนรู้ได้ ครูจึงต้องหาวิธีการแก้ไขโดยการวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหาอย่างมีหลักการแล้วคิดหาทางแก้ไขปัญหาจนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนให้ดีขึ้น นักเรียนเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน จนในที่สุดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่        
น่าพอใจ 
 2) ประโยชน์ต่อครู ครูมีการวางแผนท างานอย่างเป็นระบบ คือ การวางแผนใน 
การท างานประจ า เช่น การวางแผนการสอน เลือกวิธีสอนที่เหมาะสม ประเมินผลการท างานเป็น
ระยะ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ช่วยให้ครูเกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เพ่ือหาทางแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมในการคิดแก้ปัญหาบางครั้งวิธีการที่ใช้ในตอนแรก



43 
 

 

อาจมีข้อบกพร่อง แต่เมื่อได้มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ก็สามารถพัฒนาเป็นผลงานที่มีประโยชน์เป็นที่
ยอมรับได ้
 3) ประโยชน์ต่อโรงเรียน  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มครูมีมากขึ้น  ทั้งในรูป
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในหมวดวิชาหรือระหว่างหมวดวิชา  ตั้งแต่การร่วมคิดแก้ปัญหา      
การวิเคราะห์หาสาเหตุ การเขียนรายงาน เพราะครูในโรงเรียนมีความถนัดหรือความช านาญต่างๆ กัน 
ถ้าได้ระดมสรรพก าลังจากความถนัดของแต่ละบุคคล ก็จะท าให้งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การที่ครู
จะต้องศึกษาค้นคว้าเนื้อหาวิชาที่ตนรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นจะช่วยให้การปฏิบัติงาน
วิชาการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถก าหนดสาเหตุ  และสามารถชี้
ประเด็นปัญหาได้ชัดเจนเพ่ือที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น 
 4) ประโยชน์ต่อวงการศึกษา ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี นอกจากจะ
ได้รับการเผยแพร่โดยทั่วไปแล้ว ผลงานวิจัยในประเด็นปัญหาที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันหากน ามา
สังเคราะห์จะได้องค์ความรู้ใหม่ และจะเป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการ อย่างไม่
หยุดยั้งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของวงการวิชาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการท างาน
อย่างเป็นระบบโดยต่อเนื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545) ได้กล่าวถึงประโยชน์
ของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1) เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนจากสภาพจริง 
 2) เป็นการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ปัญหาอย่างมีระบบ 
 3) ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามสภาพจริงและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขประโยชน์ของ
การวิจัย 
 จากที่ได้มีผู้เสนอไว้แล้วนั้น พอที่จะสรุปได้ว่า การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้มี
ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
 1) ท าให้ผู้ที่ศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
 2) ช่วยให้สามารถพัฒนางานของตนเองให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
 3) ช่วยในการแก้ไขการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 
 4) ท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ที่จะพัฒนาตนเองได้ 
 5) ช่วยให้เป็นผู้ที่ทันสมัยก้าวทันโลกของวิชาการได้ 
 2.3.3 ผู้บริหารกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2554) กล่าวว่า ผู้บริหารยุคใหม่ไม่ว่าจะบริหารองค์การใดๆ 
ต้องการผู้บริหารที่มีสมรรถนะทางการบริหารที่ส าคัญจะเน้นสมรรถนะด้านการคิดเชิงกลยุทธ์  ผู้น า
การเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าและสมรรถนะด้านการสื่อสาร การพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวมักจะเริ่มต้น
จากการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งใช้กระบวนการทางการวิจัย ผู้บริหารที่มีระดับคุณภาพสูง
(เชี่ยวชาญ) จึงต้องมีพ้ืนฐานการคิดในเชิงการวิจัย นอกจากนี้ การตัดสินใจทางการบริหารซึ่งเป็น
หน้าที่หลักของผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ผลการวิจัยเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการตัดสินใจ  สามารถสร้าง
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นวัตกรรมทางการบริหารที่น าไปสู่การสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้ ดังนี้ ผู้บริหารจึงต้อง
เรียนรู้และฝึกทักษะของการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือการบริหาร และใช้ผลการวิจัยเป็นพ้ืนฐานใน        
การตัดสินใจ  
 บทบาทของผู้บริหารกับการส่งเสริมการวิจัย 
 1) ก าหนดให้การท าวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 2) ส่งเสริมให้ครูใช้กิจกรรมการแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัย 
 3) สนับสนุน จัดหาทรัพยากรเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ครูท าวิจัย 
 4) ยกย่องส่งเสริมครูหรือผู้วิจัยให้มีโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพและทางวิชาการ 
 5) จัดเตรียมเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือเข้าร่วมเวทีวิชาการท่ีส่งเสริมการวิจัย 
 กรมวิชาการ (2545)  กล่าวว่า การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายในของสถานศึกษา เช่น ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
และผู้ที่มีบทบาทส าคัญท่ีสุดในการท าให้กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาด าเนินไปได้ด้วยดี คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งจะต้องระดมสรรพก าลังบุคลากรทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้สอน ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา 
และชุมชน มาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ เพ่ือก าหนดทิศทางหรือวิสัยทัศน์ จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการ การด าเนินงานตามแผน การนิเทศติดตามผลและ
การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา กระบวนการต่างๆ ดังกล่าวถือว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาได้น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 ส านักงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (2555) กล่าวว่า กระบวนการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้ 
ได้มีการน ากระบวนการวิจัยทั่วไปมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา การเรียนรู้หรือการพัฒนาการเรียนรู้
เป็นส าคัญ ดังนั้น ในขั้นการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา จึงต้องเน้นไปที่ผลการพัฒนาผู้เรียน 3 ด้าน คือ 
ด้านความรู้ (Cognitive Domain) ด้านทักษะ (Psychomotor Domain) และด้านเจตคติ (Affective 
Domain) และก่อนที่ผู้สอนจะใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
เช่นเดียวกันกับผู้บริหารจะท าการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่ง
องค์ประกอบของกระบวนการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   
 2.3.4 นโยบายเกี่ยวกับการวิจัย  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ก าหนดนโยบายการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ไว้
ดังต่อไปนี้ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องเหมาะแก่ผู้เรียนซึ่งมี    
ความพร้อมและศักยภาพท่ีต่างกัน 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545) ได้ก าหนดให้การวิจัย
เป็นมาตรการหนึ่งที่จะต้องด าเนินการ ให้สนองกับนโยบายของการจัดการศึกษา ซึ่งมาตรการที่
ก าหนดขึ้น มีดังต่อไปนี้ 
 1) ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีทางเลือกที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละประเภท 
 2) สนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียนและสถานศึกษา 
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 3) ด าเนินการรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก จัดท าวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการทุกระดับ และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่สามารถรวมได้ 
 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2554) กล่าวว่า การศึกษาขึ้นพ้ืนฐานก าหนดนโยบายให้
สถานศึกษามีการด าเนินการวิจัยภายในเป็นนโยบายค่อนข้างใหม่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรอ่ืนจ าต้อง
ให้ความสนใจและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการวิจัย  
เพ่ือท าให้นโยบายประสบความส าเร็จ และน าไปสู่ภารกิจของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น  
สถานศึกษามีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 
 2) ส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 3) ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน
การวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว  
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นๆ  
 ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้น าที่มีความส าคัญอย่างยิ่งย่อมต้องมีบทบาทเกี่ยวกับ
การวิจัย ดังนี้ 
 1) ฐานะผู้น าการวิจัย 
  (1)  สร้างบรรยากาศโดยก าหนดให้การวิจัยเป็นนโยบายที่ส าคัญอย่างหนึ่งของ
สถานศึกษา จัดนิทรรศการและเผยแพร่งานวิจัยของครูและนักเรียน 
  (2) จัดให้มีหน่วยงานและคณะกรรมการประจ าสถานศึกษา 
  (3) จัดหาทุนวิจัย โดยการจัดท างบประมาณประจ าปีและแสวงหาแหล่งทุน
ต่างๆ มาใช้ 
  (4) จัดฝึกอบรมการวิจัยให้แก่ครู เพ่ือน าไปใช้วิจัยในชั้นเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
  (5) ส่งบุคลากรไปร่วมศึกษาอบรม และกิจกรรมการวิจัยเท่าที่โอกาสอ านวย
และให้มาน าเสนอเผยแพร่แก่บุคคลอ่ืน 
  (6) จัดด าเนินการวิจัยโดยตนเอง อย่างน้อยเข้าร่วมเป็นผู้วิจัยในโครงการวิจัย
ต่างๆ  
  (7) ให้รางวัลในรูปแบบต่างๆ อก่ครูและนักเรียนที่มีผลการวิจัยดี 
 2) ฐานะนักวิจัย 
  (1) พัฒนาศักยภาพตนเองในการวิจัย โดยการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นหรือ      
เข้าร่วมฝึกอบรมการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
  (2) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา        
อย่างน้อยร่วมเป็นผู้วิจัย 
  (3) เสนอผลการวิจัยทั้งในด้านเอกสารและการน าเสนอผลการวิจัยใน         
การประชุมทางวิจัย               
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 กรมวิชาการ (2545) กล่าวว่า  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
เป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของไทย ได้ให้ความสส าคัญกับการวิจัยและก าหนดไว้หลายมาตราที่
ชี้ให้เห็นว่า การวิจัยเป็นกระบวนการที่ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างานของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกที่น าไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ กล่าวคือ มาตรา 24 (5) 
ระบุให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถใช้การวิจัยเพ่ือศึกษาเรื่องที่
น่าสนใจและต้องการหาความรู้ใหม่หรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การวิจัยจึงสัมพันธ์กับกระบวน        
การเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยฝึกกระบวนการคิด การจัดการ หาเหตุผลในการตอบปัญหาและรู้จักประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา มาตรา 30 ระบุให้ผู้สอนท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน ผู้สอนนอกจากจะจัดกระบวนการเรียนการสอนแล้ว ยังใช้การวิจัยเพ่ือศึกษา
ปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการรู้ค าตอบ พัฒนาสิ่งที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ปัญหาและศึกษาพัฒนาในสิ่งที่เป็น
ปัญหาหรือความต้องการพัฒนาควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนและการวิจัยให้เป็นกระบวนการเดียวกัน สามารถมองเห็นปัญหา ระบุหรือรู้ปัญหาได้ รู้จัก
การวางแผนการวิจัย เก็บข้อมูลและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีหลักฐานการได้มาซึ่งข้อค้นพบมี
เหตุผลอธิบายถึงข้อค้นพบ มาตรา 48 ระบุให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารจึงต้องวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองค์กร/สถานศึกษา  
เพ่ือให้ผลการวิจัยนั้นมาประกอบการตัดสินใจ จัดท านโยบายและแผนตามพันธกิจขององค์กรนั้น
ต่อไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้ด าเนินงานเกี่ยวกับการท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือให้ตอบสนองกับนโยบายและมาตรการของส านักงานคณะกรรมการ       
การประถมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
 1) ส่งเสริมให้บุคลากรพ้ืนที่ท าการวิจัยและน าผลงานวิจัยไปใช้ในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และพัฒนาผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 3) ส่งเสริมให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไปปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 4) ครูจะต้องท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนปีการศึกษาละอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 
 2.3.5  กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 ส านักงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (2555) กล่าวว่า กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้ มีข้ันตอนการวิจัยเช่นเดียวกับกระบวนการวิจัยโดยทั่วไป ดังนี้  
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ภาพที่ 2.5  ขั้นตอนการวิจัย โดยทั่วไป 
 
 กระบวนการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้ ได้มีการน ากระบวนการวิจัยทั่วไปมาประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหา การเรียนรู้หรือการพัฒนาการเรียนรู้เป็นส าคัญ ดังนั้น ในขั้นการศึกษาและวิเคราะห์
ปัญหา จึงต้องเน้นไปท่ีผลการพัฒนาผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ (Cognitive Domain) ด้านทักษะ 
(Psychomotor Domain) และด้านเจตคติ (Affective Domain) และก่อนที่ผู้สอนจะใช้การวิจัยใน
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เช่นเดียวกันกับผู้บริหารจะท าการวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งองค์ประกอบของกระบวนการวิจัยเพ่ือ 
การเรียนรู้ มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 
 

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างกรอบแนวความคิด 

 

ออกแบบ วางแผน 
และสร้างเครื่องมือวิจัย 

 

 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สรุปและรายงานผล 
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       บรรลุ 
      
                เป้าหมาย        
                      มีปัญหา/ต้องการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6  องค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการวิจัย 
 
 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็น
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้
และการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้  คือ การน าระเบียบวิธีวิจัยมามาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งมาจากความเชื่อว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองและพัฒนาตนเองได้” ดังนั้น การจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ความถนัดและ
ความต้องการ จากสื่อและอุปกรณ์ที่มีอยู่ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในครอบครัว ในสถานศึกษาและใน
ชุมชนที่ผู้เรียนพบในชีวิตประจ าวัน 
 แนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีหลายแนวคิด เช่น 
 1)  แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participation Learning) ซึ่งเน้นการสร้าง
ความรู้จากประสบการณ์เดิมของผู้เรียนและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
 2) แนวคิดการเรียนรู้ตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งมี 3 ระดับ คือ การรู้จ าจาก การบอก
หรือสอน การรู้จักจากการคิดหาเหตุผล และการรู้แจ้งจากการสร้างความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งด้วย  
การค้นพบด้วยตนเอง 
 3) แนวคิดการสร้างความรู้ (Constructivism) เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเองจาก
วิธีการต่างๆ กัน โดยอาศัยประสบการณ์เดิมจากโครงสร้างทางปัญญาและแรงจูงใจ 
 จากแนวคิดดังกล่าวที่น ามาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยอาศัย

  เป้าหมายการเรียนรู้ 
  ความรู้ ทักษะ เจตคติ 

 

 ด าเนินงาน
เพ่ือการเรียนรู้ 
 

การวิจัย 
 

    ปรับปรุงพัฒนา 
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กระบวนการวิจัยเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ในเรื่องที่มีความซับซ้อน ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด การจัดการ 
การหาเหตุผลในการแก้ปัญหา การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการ และการเรียนรู้ปัญหาที่ผู้เรียน
สนใจ ผู้สอนจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระในการทดลองใช้แนวคิดและวิธีการต่างๆ ในการเรียนรู้ 
การทดสอบความรู้ที่ได้รับและการสรุปความรู้ เจตคติ และทักษะอันเป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีพัฒนาการทางสติปัญญา ทางอารมณ์ สังคม และทางร่างกาย ซึ่งรูปแบบการวิจัยใน
กระบวนการเรียนรู้ มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.7  การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ 
 
 จากภาพที่ 2.7 การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ 
คือผู้เรียนมีความรู้ เจตคติและทักษะ ซึ่งได้จากการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบมี          
5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ ขั้นตอนนี้ ผู้เรียนจะต้องทราบ                      
ความต้องการการเรียนรู้ของตนเอง มีการล าดับความส าคัญของความต้องการก่อนหลังที่ต้องการจะ
เรียนและน าเรื่องที่มีความส าคัญล าดับแรก มาก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 2  การวางแผนการเรียนรู้ ผู้เรียนจะต้องวางแผนการเรียนรู้ของตนเองว่า
จะเรียนเรื่องอะไร ใช้เวลาเรียนเท่าไร เรียนรู้ด้วยวิธีใด เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใด ต้องใช้สื่ออะไรและ
เมื่อมีปัญหาในการเรียนจะต้องปรึกษาใคร เมื่อได้รับความรู้แล้วจะน าความรู้ไปใช้อย่างไร ตลอดจน
วางแผนการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน 
 ขั้นตอนที่ 3  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติเพ่ือแสวงหา
ความรู้ตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งอาจใช้วิธีการต่างๆ ในการเรียนรู้ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์        
การบันทึกข้อความ การสรุปความ การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เช่น ศูนย์วิทยาการ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล

        1. วิเคราะห์ความต้องการการ
เรียนรู้ 
 
 

        2. การวางแผนการเรียนรู้ 
 

 
        3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
        - การแสวงหาและใช้แหล่งการเรียนรู้ 
        - การใช้วิธีการต่าง ๆ ในการเรียนรู้ 
         - การตรวจสอบความรู้ 
 
         4. สรุปความรู ้

        -  
 

 

    5. ประเมินผลเพื่อปรับปรุง 
       และน าผลไปใช้ในการพัฒนา     
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และสื่อเทคโนโลยี เป็นต้น เมื่อได้ความรู้แล้วควรตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ที่ได้ และน าความรู้
ไปใช้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 4  การสรุปความรู้ เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนสรุปความรู้และน าเสนอความรู้                                    
ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ฯลฯ และอาจใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการน าเสนอ 
 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและน าไปใช้ในการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่
ผู้เรียนประเมินกระบวนการเรียนรู้ของตนเองในระหว่างการเรียนรู้ทุกขั้นตอน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง                           
และการน าไปใช้พัฒนางานต่อไป 
 การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขนั้น ผู้สอนจะต้องค านึงถึงมาตรฐานการจัดการศึกษา ที่ก าหนดใน
การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ ผู้เรียนจะต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ตรงตาม
เป้าหมายการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนอย่างต่อเนื่อ ง 
ดังนั้น การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้จึงมีบทบาส าคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนจ าเป็น
จะต้องบูรณาการภารกิจของการวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1)  ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ควรใช้กระบวนการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนรู้ 
 2) ท าวิจัยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
 3) น าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
 ดังนั้น การใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญและจ าเป็นที่ผู้สอน
ควรน ามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
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                 พบปัญหา/ต้องการพัฒนา 
 
 
 
                    ไม่มีปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.8  กระบวนการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 
 จากภาพที่ 2.8 กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์ความต้องการ/พัฒนาการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 2  วางแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 3  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 4  ประเมินผลการเรียนรู้  
 ขั้นตอนที่ 5  ท ารายงานผลการเรียนรู้ 
 กระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน ผู้สอนจะต้องน าวิธีวิจัยมาใช้ในการด าเนินงาน และใน
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อผู้สอนท าการประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วพบว่ ามีปัญหาเกิดขึ้น
เล็กน้อย ผู้สอนจะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ และเมื่อผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 4 แล้วพบว่าไม่มีปัญหา 
ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตรงกับจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องจัดท า
รายงานผลการเรียนรู้ เพ่ือรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป 
 ในกรณีผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 4 แล้วพบว่ามีปัญหารุนแรง 
หรือพบว่ามีบางเรื่องที่จ าเป็นต้องพัฒนา แต่ไม่อาจท าได้ทันที เช่น ผู้เรียนวิชาภาษาไทยขาดทักษะ

      1. วิเคราะห์ความต้องการ/พัฒนาการ 

       2. วิเคราะห์ความต้องการ/พัฒนาการ 

       3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

    4. ประเมินผล     
       การเรียนรู ้

 5. ท ารายงานผลการเรียนรู้ 

5) สรุปผลการแก้ไขปัญหา/การพัฒนา 

1) วิเคราะห์ปัญหาการพัฒนา 

2) วางแผนการแก้ปัญหา/การพัฒนา 

3) จัดกิจกรรมแก้ปัญหา/การพัฒนา 

4) เก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 
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การอ่าน โดยเฉพาะการอ่านจับใจความ ผู้สอนจะต้องท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยด าเนินการ
ดังนี้ 
 1)  จัดกิจกรรมแก้ปัญหา/พัฒนา 
 2)  เก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 
 3)  สรุปผลการแก้ปัญหา/พัฒนา 
 เมื่อได้ผลการแก้ปัญหา/พัฒนาแล้ว ผู้สอนจะต้องกลับไปประเมินผลการเรียนรู้และ
รายงานต่อผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และเมื่อผู้สอนได้ท าวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น      
ในการจัดการเรียนรู้ได้แล้ว ผู้สอนจะต้องน าผลวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายในของสถานศึกษา เช่น ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร สื่อ 
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการท าให้กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาด าเนินไป
ได้ด้วยดี คือผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะต้องระดมสรรพก าลังบุคลากรทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้สอน ผู้เรียน 
กรรมการสถานศึกษาและชุมชน มาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ เพ่ือก าหนดทิศทางหรือ
วิสัยทัศน์ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการ การด าเนินงานตามแผน การนิเทศ
ติดตามผล และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 กระบวนการต่างๆ ดังกล่าวถือว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้น ากระบวนการวิจัยมาใช้
ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา ตามภาพดังนี้ 
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       พบปัญหา/ต้องการพัฒนา ต้องท าวิจัย 
 
      
         ไม่มีปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.9  การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 จากภาพที่ 2.9 จะเห็นได้ว่าผู้บริหารได้ใช้กระบวนการวิจัยมาด าเนินการบริหาร
สถานศึกษา เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเพ่ือก าหนดทิศทาง/วิสัยทัศน์จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติการ ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน นิเทศ 
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ในกรณีที่ประเมินผลการด าเนินงานแล้วพบว่ามีปัญหารุนแรงหรือพบเรื่องที่ควร
ได้รับการพัฒนา ผู้บริหารจะต้องท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานดังกล่าวในระหว่างขั้นตอนที่ 4 
ของการด าเนินงาน โดยมีขัน้ตอนวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะห์ปัญหา/พัฒนา 
          ขั้นตอนที่ 2  วางแผนแก้ปัญหา/พัฒนา 
          ขั้นตอนที่ 3  จัดกิจกรรมแก้ปัญหา/พัฒนา 
           ขั้นตอนที่ 4  เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
           ขั้นตอนที่ 5  สรุปผลการแก้ปัญหา/พัฒนา 

      1. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเพ่ือก าหนดทิศทาง 

        2. จัดท าแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ 

       3. ด าเนินงานตามแผน 

4. นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล 

5. ท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

5) สรุปผลการแก้ไขปํญหาการพัฒนา 

1) วิเคราะห์ปัญหาการพัฒนา 

2) วางแผนการแก้ปัญหา/การพัฒนา 

3) จัดกิจกรรมแก้ปัญหา/การพัฒนา 

4) เก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 
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 เมื่อสรุปผลการแก้ปัญหา/พัฒนา เสร็จแล้วขั้นต่อไป คือ การน าผลการวิจัยไปใช้ 
และประเมินในขั้นตอนที่ 4 ของการด าเนินงานบริหารอีกครั้ง ถ้าพบว่าไม่มีปัญหา จึงจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหรือเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 
 
2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
 นันทวัน สวัสดิ์ภูมิ (2540) ได้ศึกษาเส้นทางการพัฒนาครูนักวิจัย การวิจัยรายกรณี
ของครูดีเด่นระดับประถมศึกษา โดยการวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเส้นทางในการพัฒนาครูนักวิจัย 
จากการวิจัยรายกรณีของครูดีเด่นระดับประถมศึกษา วิธีการศึกษาครอบคลุม การศึกษา อัตชีวประวัติ 
การวิเคราะห์เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การวิเคราะห์เนื้อหาและการตีความเพ่ือสร้างข้อสรุป ผลการวิจัยสรุปได้ว่าเส้นทางการพัฒนามาสู่    
การเป็นครูนักวิจัยของกรณีศึกษาเริ่ม จากคุณลักษณะส่วนตัวที่เป็นคนชอบใฝ่หา ช่างคิด ชอบอ่าน 
ชอบเขียนและรักธรรมชาติ ลักษณะดังกล่าวพัฒนามาด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในลักษณะ
ของการสังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์และสั่งสมประสบการณ์ชีวิตและการท างานอย่างบูรณาการใน
หน้าที่ครูที่รักเด็กและปรารถนาที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
มาสู่การเป็นครูนักวิจัย ที่ใช้รูปแบบของการวิจัย ที่เป็นการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร ศึกษาเป็น      
รายกรณี การวิจัยพัฒนาปัญหาของการวิจัยมาจากปัญหาของนักเรียน  โดยครูมองเห็นโอกาสของ      
การเรียนรู้ คือ มโนทัศน์เริ่มต้นที่ส าคัญ การวิเคราะห์ปัญหาซึ่งมีขอบข่ายจากการสังเกตนักเรียนแต่ละ
คนในวงกว้างไปสู่แนวคิดของการช่วยเหลือเด็กรายบุคคล วัตถุประสงค์ของการท าวิจัยเป็นการพัฒนา 
การเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันและอนาคต ด้วยวิธีสอนอย่างหลากหลายและในลักษณะ
บูรณาการเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพและธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก  ประโยชน์จากการวิจัย คือ     
การพัฒนานักเรียน พัฒนาตนเองให้สามารถพัฒนาการสอนนักเรียนให้ถูกต้องและสร้างสรรยิ่ งขึ้น 
และผลกระทบสู่การพัฒนาเพื่อนครู 
 บุญล้อม โสภาพรม (2540) ได้ศึกษาการบริหารงานของผู้บริหาร โรงเรียนโดย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน       
การประถมศึกษาอ าเภอแม่ลาว ประชากรที่ใช้ ได้แก่ ข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอนในโรงเรียน        
ในสังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จ านวน 206 คน เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบปลายเปิด น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาปรากฏว่าในภาพรวมผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาถึงส่วนการไม่ได้ปฏิบัตินั้น  ผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้ปฏิบัติงาน
ประเมินผลมากที่สุด รองลงมา คือ ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด าเนินการตามแผน
และวางแผนตามล าดับ ส่วนปัญหาในการบริหารโรงเรียนที่ส าคัญ ได้แก ่ขาดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน
โดยตรง ผู้บริหารขาดความเอาใจใส่ติดตามก ากับงาน ระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ
ขาดงบประมาณในการด าเนินงานและผลการประเมินไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ 
 วิไลวรรณ สมบูรณ์ (2544) ได้ศึกษาปัญหาและความต้องการการวิจัยในชั้นเรียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
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เพ่ือศึกษาปัญหาและความต้องการการวิจัยชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จ านวน 403 คน ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร โรงเรียนและครูผู้สอนมีปัญหาและความต้องการ
การวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนเรียงตามล าดับปัญหาได้ดังนี้  
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ด้านการด าเนินการวิจัยด้านสมรรถภาพในการวิจัยและด้านงบประมาณ 
ส่วนความต้องการการวิจัยในชั้นเรียนนั้น เรียงตามล าดับ คือ ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
ด้านงบประมาณ ด้านสมรรถภาพในการวิจัย และด้านการด าเนินการวิจัย 
 วีรพล ฉลาดแย้ม (2544) ได้ศึกษาการวิจัยในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวล าภู ผลการวิจัย พบว่า ครูประถมศึกษา จ านวนร้อยละ 
15.21 เท่านั้นที่ท าวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนประถมศึกษาให้การสนับสนุนการท าวิจัยอยู่ในระดับ     
ปานกลาง ครูประถมศึกษามีความรู้และทักษะการท าวิจัยอยู่ในระดับน้อยแต่ครูประถมศึกษามี
ความเห็นว่าตนมีคุณลักษณะของนักวิจัยอยู่ในระดับมากปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนมีอยู่ในระดับมาก 
คือ ขาดความรู้เกี่ยวกับหลักการวิจัย ขาดแหล่งค้นคว้า ขาดงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการท า
วิจัยและขาดผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษางานวิจัย ส่วนความต้องการในการท าวิจัยของครูประถมศึกษามี
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาและแหล่ง
ศึกษาค้นคว้างานวิจัย 
 สายศิลป์ สายืน (2544) ได้ศึกษาปัจจัยที่เอ้ือต่อการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อครูในการท าวิจัยในชั้นเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เอ้ือต่อครูในการท าวิจัย
ในชั้นเรียน ศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการท านายสภาพการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 68 คน ครูผู้สอน จ านวน 234 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เอ้ือต่อการท าวิจัยในชั้นเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ คือ วัสดุอุปกรณ์และแหล่งวิชาการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยทักษะในการวิจัย งบประมาณ คุณสมบัติผู้วิจัย และความรู้เกี่ยวกับการวิจัย สภาพการวิจัยใน
ชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ ส่งเสริมให้
ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นประโยชน์แก่ครูทั่วๆ ไป ผู้บริหารสนับสนุน
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริมให้ครูที่มีผลงานวิจัยส่งเป็นผลงานทางวิชาการเพ่ือขอเลื่อน
ต าแหน่งและที่มีความคิดเห็นเป็นล าดับสุดท้าย คือ โรงเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการวิจัย ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่เอ้ือต่อการท าวิจัยในชั้นเรียนมี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวก อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สภาพการท า 
วิจัยในชั้นเรียน มีผลมาจากปัจจัยที่เอ้ือต่อการท าวิจัยในชั้นเรียน คือ คุณสมบัติของผู้วิจัยและบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 วิลัยพรณ ์เสรีวัฒน์ (2544) ได้ศึกษาการวิจัยในชั้นเรียนของครูแกนน ากรมสามัญศึกษา 
จังหวัดขอนแก่น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา สภาพและปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนของครู
แกนน ากรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น และศึกษาบทบาทของ ผู้บริหารที่มีต่อการส่งเสริมการท า
วิจัยในชั้นเรียนของครูแกนน ากรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูแกนน า
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กรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2544 จ านวน 135 คน ผู้บริหารครูแกนน ากรมสามัญศึกษา จ านวน     
45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบส ารวจรายการ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัย
พบว่า สภาพการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูแกนน า ด้านการด าเนินการ พบว่า โรงเรียนได้ก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียนในเรื่องต่อไปนี้  คือ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนท าการวิจัยในชั้นเรียน
อย่างกว้างขวาง มากที่สุด รองลงมา คือ ส่งเสริมให้น าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาการเรียน      
การสอน ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พบว่า ครูแกนน าส่วนมากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยใน
ชั้นเรียนจากการอบรมสัมนา ผู้บริหารให้การสนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียนโดยการให้ขวัญก าลังใจ  
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน ส่วนมาก 
คือ เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ควรได้รับการพัฒนา ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน 
ส่วนมาก คือ การผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน ปัญหาส่วนมากที่พบเกี่ยวกับตัวนักเรียน คือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ครูแกนน าที่เคยท าวิจัยในชั้นเรียนและที่ไม่เคยท าวิจัยในชั้นเรียนมีจ านวน
ใกล้เคียงกัน ครูแกนน าที่ไม่เคยท าวิจัยในชั้นเรียนส่วนมาก แก้ปัญหาในการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยการสังเกตสภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไข หัวข้อที่ครูแกนน า ส่วนมากน ามาท าวิจัยในชั้นเรียน
คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิธีการที่ครูแกนน าน าไปใช้ในการท าวิจัยในชั้นเรียน ส่วนมาก
คือ วิธีการวิจัยเชิงทดลอง และบุคคลที่ครูแกนน าส่วนมากปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาในการท าวิจัยในชั้น
เรียน คือ เพ่ือนครูที่มีความรู้ความสามารถ ด้านงบประมาณ  พบว่า ครูแกนน าส่วนมากใช้ทุนส่วนตัว
ใน   การท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านวัสดุอุปกรณ์และแหล่งข้อมูล พบว่า โรงเรียนส่วนมากมีการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท าวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูแกนน าและแหล่งข้อมูลที่  ครูแกนน า
ส่วนมากใช้ในการศึกษาเพ่ือท าวิจัยในชั้นเรียน คือ จากต าราทางวิชาการ เอกสาร วารสารในสาขาที่
เกี่ยวข้อง และปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ครูแกนน ามีปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ที่มีปัญหา มากที่สุด คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์และ
ด้านงบประมาณ รองลงมา ส่วนผู้บริหารมีบทบาทต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยส่งเสริมมากที่สุด คือ ด้านการให้ความส าคัญกับการวิจัยในชั้นเรียนและด้านที่ส่งเสริม
น้อยที่สุด คือ การส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียน 
 พฤทธิ์ พงษ์สีดา (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการวางแผนมากที่สุด รองลงมา 
คือ ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุง  และด้านการตรวจสอบ
ประเมินผล ตามล าดับ 2) การบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพียง 1 ด้าน คือ 
ด้านการวางแผนการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ ากว่า สูงกว่า
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ปริญญาตรีและก าลังศึกษาปริญญาโทแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ทั้งโดย
ภาพรวมและรายด้านทุกด้าน 
 จรัญ  สุขเสรี  (2550)  ศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหาร
โรงเรียน สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผลการวิจัยสรุปว่าการส่งเสริม    
การวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน  
และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน โดยการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติ        
มากที่สุด คือ ด้านการให้ความยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน รองลงมา คือ ด้านการก าหนด
นโยบายและแผนการท าวิจัยในชั้นเรียนและด้านที่ผู้บริหารปฏิบัติระดับปานกลาง คือ ด้านการสนับสนุน
งบประมาณการวิจัยในชั้นเรียนของครู ในโรงเรียนขนาดต่างกัน และมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการส่งเสริม
การวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมรายด้านและรายข้อไม่แตกต่างกัน 
 สุทิน วงศ์ประพันธ์ (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวิจัยเพื่อพัฒนา การ
เรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 1 
ผลการวิจัยสรุปว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ในการวิจัย  ด้าน
แรงจูงใจ ด้านเจตคติต่อการวิจัยและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ อยู่ในระดับปานกลาง  2 
ด้าน คือ ด้านงบประมาณและเวลา   
 นาตยา อดิศัยนิกร (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า   
ผู้บริหารสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ผู้บริหารที่มีระดับวุฒิการศึกษาต่างกันและปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่างประเภทกัน
จะมีระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนไม่แตกต่างกัน 
 พาลี กาลพฤกษ์ (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีต่อ 
การส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ศรีสะเกษ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 1-2, 1-3 และ 3-4 มีการรับรู้เกี่ยวกับระดับการแสดง
บทบาทผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีต่อการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เปรียบเทียบ
การรับรู้เกี่ยวกับระดับการแสดงบทบาทผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีต่อการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ ของครูผู้สอน
ช่วงชั้นที่ 1-2, 1-3  และ 3-4 โดยภาพรวม แตกต่างกัน 
 จิตรา ปลัดชัย และคนอ่ืนๆ (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูสายผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรณีโรงเรียน        
เทพศิรินทร์ ขอนแก่น ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ไปสู่ความส าเร็จ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม     
การท างานเป็นทีม การติดตามผลการด าเนินงาน ความไว้วางใจ การเอ้ืออ านาจและการติดต่อสื่อสาร
ที่มีประสิทธิผลและผลการพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน ครผูู้สอนสามารถเขียนเค้าโครงการวิจัย
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ในชั้นเรียนทีมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนสูงขึ้น 
 มณฑา รักธรรม และคนอ่ืนๆ (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
ในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนใน    
การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยภาพรวม
และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 พัชวิชญ์ โฮงยากุล (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน     
การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1  
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เชต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
ยกเว้นด้านการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกในการวิจัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ผลการเปรียบเทียบ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 
โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่าแตกต่างกัน โดย
ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีบทบาทสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 เฉลิมพร ราศรีชัย (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะในการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย ผลการวิจัยสรุปได้ว่า   
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนซึ่งมีจ านวนงานวิจัยที่โรงเรี ยนด าเนินการใน      
รอบปีต่างกัน มีสมรรถนะในการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ผลงานวิจัยอยู่ในระดับมาก มีสมรรถนะในการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
สูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีผลงานวิจัยอยู่ในระดับปานกลางและน้อย 
 ไพเราะ พัตตาสิงห์ (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้น าทางวิชาการกับ
การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างค่อนข้างสูง 
 2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ   
 เอวมูยาน (Smulyan, 1988) ได้ท าวิจัยเรื่อง The Callaboration Process in 
Action Research โดยท าการศึกษากระบวนการร่วมมือกันของทีมวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ครู 5 คน 
และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย 2 คน โดยมีการพบปะกันทุกๆ อาทิตย์ในช่วง 2 ปี ในปีแรกมีการส ารวจ
ข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือก าหนดปัญหา ซึ่งจะต้องมีความร่วมมือกันในการตั้งวัตถุประสงค์ในปีที่ 2 พวกเขา
ตระหนักว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนแต่เป็นการพัฒนาบุคลากร  และ
พัฒนาโรงเรียน ผลที่ได้จากความร่วมมือในการท าวิจัยครั้งนี้ ตามความรู้สึกของครูพบว่า ถึงแม้ข้อ
ค้นพบที่จะได้เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติ แต่ครูทั้ง 5 คน ก็พบว่า ในช่วง 2 ปีนี ้ท าให้เขา
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มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและวิชาชีพ มีความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย มีทักษะในการท าวิจัยมากขึ้น 
และพร้อมที่จะท าการวิจัยในโอกาสต่อไป 
 มอน์ดี (Mondy, 1988) ศึกษาวิจัยเรื่อง การวัดผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการงานวิจัยนี้
มีจุดประสงค์เพ่ือที่จะสรุปขั้นตอนทั้งสี่ของกระบวนการด าเนินการทางการวิจัย ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  
วงจรงานวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่เช่นเดียวกับผู้วิจัยยังไม่
สามารถสร้างระบบใหม่ขึ้นมาได้ส าเร็จ แต่ประโยชน์ของงานวิจัยสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
หน่วยงานได้    
 คาโฮน (Calhoun, 1993) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การวิจัยปฏิบัติการ 3 วิธี โดยศึกษา 
พบว่า การวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวข้องกับ 3 วิธี คือ การวิจัยในชั้นเรียนเฉพาะบุคคล ซึ่งท าโดยครูแต่ละ
คน การวิจัยในชั้นเรียนซึ่งท าโดยกลุ่มอาสาสมัคร  และการวิจัยในชั้นเรียนที่ท าโดยครูทั้งหมดใน
โรงเรียน การวิจัยในชั้นเรียนจะช่วยปรับปรุงสภาพในโรงเรียน ช่วยครูในเรื่องทักษะการแก้ปัญหากับ
เด็กๆ ตรวจสอบปัญหา และวิธีเกณฑ์การวัดในเรื่องการสอน คนที่เก่ียวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียนควร
พิจารณาถึงจุดประสงค์ของการวิจัย ชนิดของข้อมูลที่ใช้ชื่อเรื่องของการวิจัยและข้อบังคับของนักเรียน 
 เคนนีท (Kenneth, 1999) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูนักวิจัยในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐเพนซิลวาเนียตอนเหนือ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การส่งเสริมงานวิจัยของ
ครูในโรงเรียนรัฐเพนซิลวาเนียตอนเหนือเพ่ือพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ซึ่งต้องท าด้วยความ
สมัครใจ ท าเป็นระบบและร่วมมือร่วมใจกัน 
 ทาบานิค และซีคเนอร์ (Tabanick & Zeichner, 1999) ศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติ 
การวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงความคิดรวบยอดของรายวิชาวิทยาศาสตร์
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนมีบทบาทที่ส าคัญยิ่งในการสนับสนุนวิธีการเปลี่ยนแปลง
ความคิดรวบยอดในการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ สามารถน าความส าคัญของสิ่งที่ได้
จากการสังเกตและน ามาทบทวนการสอนของตนเองในรูปแบบของการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 
 คาลิน คลีนซ์ (Karin Klenke, 2003) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการกระตุ้นผู้น า
ทางการศึกษา การฝึกฝนและการวิจัย ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การน าเอาความท้าทายในการรวมจิตวิญญาณ
เข้าไปในทฤษฏีภาวะผู้น าและพัฒนาทฤษฏีภาวะผู้น ารูปแบบใหม่ เรียกว่า ทฤษฏีพลังของภาวะวิทยา 
(ความมีตัวตน) ความท้าทายในด้านจิตวิญญาณนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นผู้น าทางการศึกษา ซึ่งต้องได้รับ
ความร่วมมือจากผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษา  
 โทนี่ (Tony, 2004) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยครูโดยใช้
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การฝึกอบรมให้กับผู้ช่วยครู การจัดให้มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การก าหนดทิศทางการด าเนินการให้เป็นทิศทางเดียวกัน การมีโครงสร้าง
ระบบแบบแผนเดียวกัน การให้ความกระจ่างชัดเจนในการท างาน การประเมินอัตราจ้างงาน เป็น      
การพัฒนาความเป็นผู้เชี่ยวชาญของการปฏิบัติงานของผู้ช่วยครู 
 คันนิงแฮม (Cunningham, 2008) ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือการปรับปรุงการเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนในห้องเรียน  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การวิจัย     
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ภายในสังคมที่จัดขึ้นไว้
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โดยเฉพาะเป็นกระบวนที่มีการปฏิรูปที่ครบวงจรและมีคุณค่าที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ สามารถน าไปปรับปรุงการเรียนรู้และบรยากาศในห้องเรียน ซึ่งจัดโครงสร้างตามทฤษฏี  
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในข้างต้นสรุปได้ว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้        
เป็นงานวิจัยที่ท าโดยครู ผู้บริหารหรือกลุ่มผู้สนใจที่มีความต้องการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนใด้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ แต่การที่จะท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่
เกิดข้ึนให้มีประสิทธิภาพได้นั้นย่อมข้ึนอยู่กับกระบวนการบริหารงานของผู้บริหาร ที่จะบริหารงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนให้สามารถน ามาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง
แท้จริง โดยที่ผู้บริหารจะต้องมีกระบวนการบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพ ดังนี้ คือ จะต้องมีการวางแผน 
ด าเนินการตามแผน ตรวจสอบประเมินผลและน าผลที่ได้จากการตรวจสอบประเมินผลมาท าการปรับปรุง
แก้ไขงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้ดีขึ้นต่อๆ ไปและการบริหารงานจะต้องท าตามวงจรการบริหาร
นี้ไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด อันจะส่งผลดีต่อผู้เรียนต่อไป 
 



 

 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

จังหวัดเลย เป็นการวิจัยแบบเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่งศึกษาและเปรียบเทียบการบริหาร
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย  ปีการศึกษา 2555 มีขั้นตอน      
การด าเนินการ ดังนี้ 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3  การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   
 3.1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย    
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 1,115 คน จาก  31 โรงเรียน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
เลย ปีการศึกษา 2555 จ านวน 285 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชั้น โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ตามวิธีของเครซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน เชาว์ อินใย, 2543) ในการก าหนด
กลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง 285 คน ดังปรากฏในตาราง 

  
ตำรำงท่ี 3.1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ขนำดโรงเรียน 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

จ ำนวนโรงเรียน 
(โรงเรียน) 

จ ำนวนคร ู
(คน) 

จ ำนวนโรงเรียน
(โรงเรียน) 

จ ำนวนคร ู
(คน) 

ขนาดเล็ก 16 302 8 77 
ขนาดกลาง 12 471 6 120 
ขนาดใหญ่ 3 342 2 88 

รวม 31 1115 16 285 
 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้ งนี้  มีลักษณะเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
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 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดเลย ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert Scales) จ านวน 40 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน  
ด้านการด าเนินการตามแผน ด้านการตรวจสอบประเมินผลและด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุง  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้ระดับคะแนน ดังนี้ 
 5  หมายถึง  ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4  หมายถึง  ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 3  หมายถึง  ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
 1  หมายถึง  ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
                             
3.3  กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการสร้างแบบสอบถามการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดเลย มีข้ันตอน ดังนี้ 
 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.3.1  ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดวิจัย 
 3.3.2 สร้างข้อค าถามเกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ 
 3.3.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 3.3.4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
  + 1   หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
    0   หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
  - 1   หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
 3.3.5 น าแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญตามข้อ 4 มาค านวณค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่าง (Item-Objective Congruence Index: IOC) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง 
(Validity) และเพ่ือให้ปรับปรุงแก้ไข ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.8 -1.00 
 3.3.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามแบบค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการ       
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ แล้วน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข ไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้บริหาร
โรงเรียนและครู จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน ามาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ 
แบบวัดทั้งฉบับ โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach, 1984 อ้างถึงใน ยุทธ์ ไกยวรรณ์, 2545) ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.99 
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 3.3.7 น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองและแก้ไขแล้ว เสนอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ เป็นครั้งสุดท้าย และจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลใน
การวิจัยต่อไป 
 
3.4  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
คือ ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย จ านวน 285 คน โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 3.4.1 ผู้วิจัยได้ขอหนังสือเพ่ือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีถึง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  
 3.4.2  น าส่งแบบสอบถามพร้อมด้วยหนังสืออนุญาตของส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยัง
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง พร้อมนัดหมายวันเวลาในการขอรับแบบสอบถามคืน 
 3.4.3  ผู้วิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ทั้งหมด 285 ฉบับ และได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 285 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด
น าไปด าเนินการจัดท าข้อมูลส าหรับการวิจัยต่อไป 
 
3.5  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
 3.5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาทุกฉบับ       
 3.5.2 น าแบบสอบถามไปลงรหัสในแบบลงรหัสข้อมูลแล้วน าไปวิเคราะห์เพ่ือไปหาค่าทาง
สถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
  1)  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ 
  2) สมรรถนะในการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์
โดยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลตามเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) ดังนี้     
   ค่าเฉลี่ย   หมายถึง   
   4.51-5.00 ผู้บริหารโรงเรียนมีการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   
     อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   3.51-4.50 ผู้บริหารโรงเรียนมีการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   
     อยู่ในระดับมาก 
   2.51-3.50 ผู้บริหารโรงเรียนมีการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   
     อยู่ในระดับปานกลาง 
   1.51-2.50 ผู้บริหารโรงเรียนมีการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   
     อยู่ในระดับน้อย 
   0.51-1.50 ผู้บริหารโรงเรียนมีการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   
     อยู่ในระดับระดับน้อยที่สุด 
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 3.5.3 เปรียบเทียบสมรรถนะในการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
จ าแนกตามจ านวนงานวิจัยที่โรงเรียนด าเนินการในรอบปี โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 
3.6  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
 3.6.1  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
  1)  ค่าร้อยละ  
  2)  ค่าเฉลี่ย 
  3)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 3.6.2  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ วิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA)  
ถ้าพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีการ 
ของเชฟเฟ่ (Seheffe' Method)  
 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ในการศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ือศึกษาการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย และเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 285 ชุด ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 285 ชุด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยขอน าเสนอโดยแบ่งเป็นตอน  ดังนี้ 
4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 n  แทน จ านวนของครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย 
    แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
 S.D.  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 df  แทน ค่าระดับชั้นแห่งความเป็นอิสระ  (Degrees of Freedom) 
 F  แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณา (F-distribution) 
 *  แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
4.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  การบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย 
ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดเลยจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย  
จ านวน 285 คน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 285 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 แจกแจง
ความถี่และหาค่าร้อยละโดยจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนและระดับการศึกษา  ดังรายละเอียดใน
ตารางที ่4.1 
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ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

สถานภาพ จ านวนทั้งหมด (คน) ร้อยละ 
ขนาดของโรงเรียน 
1. ขนาดเล็ก 77 27.02 
2. ขนาดกลาง 120 42.10 
3. ขนาดใหญ่                                        88 30.88 

รวม 285 100 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ครูผู้สอนโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.10 รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่คิดเป็นร้อยละ 30.88 และโรงเรียน
ขนาดเล็ก 27.02 ตามล าดับ  

 
ตอนที่ 2 การบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย    
การวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการวิเคราะห์การบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดเลย โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ รายด้าน และ
รวมทุกด้านแล้วได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.2-4.6 
 
ตารางที่ 4.2  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย ในภาพรวมและรายด้าน 
 

การบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
n = 285 

ระดับการบริหาร 
  S.D. 

1.  ด้านการวางแผน 3.98 0.26 มาก 
2.  ด้านการปฏิบัติ 4.02 0.43 มาก 
3.  ด้านการตรวจสอบ 3.48 0.35 ปานกลาง 
4.  ด้านการปรับปรุงแก้ไข 3.46 0.34 ปานกลาง 

รวม 3.73 0.22 มาก 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยมีการบริหารงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.73, S.D. = 0.22)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการปฏิบัติ ( = 4.02, 
S.D. = 0.43) รองลงมา คือ ด้านการวางแผน ( = 3.98, S.D. = 0.26) ด้านการตรวจสอบ ( = 3.48, 
S.D. = 0.35) และด้านการปรับปรุงแก้ไข ( = 3.46, S.D. = 0.34) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.3  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดเลย ด้านการวางแผนจ าแนกเป็นรายข้อ 

 
การบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดเลย ด้านการวางแผน 
n = 285 ระดับ 

ความคิดเห็น   S.D. 
1. ศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการท าวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู้ 4.31 0.63 มาก 
2. ส ารวจความต้องการของครูในโรงเรียนในการท าวิจัยเพ่ือ            

การพัฒนาการเรียนรู้ 3.96 0.74 มาก 
3. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการน า  

มาใช้ในการวางแผนการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3.36 0.76 ปานกลาง 
4. ก าหนดมาตรฐานการท าวิจัยของโรงเรียนและแจ้งให้ครูทราบ  

ทุกคน 4.08 0.72 มาก 
5. ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยเพ่ือพัฒนา 

การเรียนรู้ของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน 4.17 0.64 มาก 
6. ให้ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการท าวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู้ 3.76 0.71 มาก 
7. จัดท าโครงการที่ตอบสนองต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์การท า

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียน 4.22 0.79 มาก 
8. สร้างความตระหนักให้บุคลากรในโรงเรียนได้เห็นประโยชน์ของ

ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มที่ 4.25 0.68 มาก 
9. ก าหนดผู้รับผิดชอบการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างชัดเจน 4.10 0.76 มาก 
10. จัดสรรงบประมาณให้แก่ครูผู้ท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

อย่างเพียงพอ 3.72 0.91 มาก 
11. ก าหนดระยะเวลาการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้แล้วเสร็จ

อย่างชัดเจน 3.80 0.63 มาก 
รวม 3.98 0.26 มาก 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยมีการบริหารงานวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการวางแผนโดยรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.98, S.D. = 0.26) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ศึกษานโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้มากที่สุด (  = 4.31, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ
สร้างความตระหนักให้บุคลากรในโรงเรียนได้เห็นประโยชน์ของท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อย่าง
เต็มที ่(  = 4.25, S.D. = 0.68) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ผู้บริหารจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการน ามาใช้ในการวางแผนการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
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ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย ด้านการปฏิบัติ จ าแนกเป็นรายข้อ 

 
การบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดเลย ด้านการปฏิบัติ    
n = 285 ระดับ 

ความคิดเห็น   S.D. 
1. ชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจกับครูและผู้รับผิดชอบงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียน 4.22 0.67 มาก 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่าง

มีความสุข 3.98 0.74 มาก 
3. สนับสนุนทรัพยากรและบริการอ านวยความสะดวกต่างๆ 

เพ่ือให้การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 3.74 0.67 มาก 

4. ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาแก่ครูผู้ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ 4.19 0.75 มาก 

5. จัดหาเอกสารงานวิจัยมาสนับสนุนช่วยเหลือแก่ครูที่ขาด
ความรู้ความเข้าใจอย่างพอเพียง 

 
4.26 

 
0.60 มาก 

6. น าวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัยมาให้
ความรู้ แนะน า ปรึกษา แก่ครูในโรงเรียน 3.81 0.71 มาก 

7. จัดให้มีการประชุมครูเพ่ือแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ 4.01 0.77 มาก 

8. ให้มีการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของครูเป็นระยะ 3.98 0.75 มาก 

9. นิเทศติดตามการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของครูอย่าง
ต่อเนื่อง 4.33 0.63 มาก 

10. ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างการนิเทศติดตามให้
ส าเร็จลุล่วงโดยเร็ว 3.60 0.86 มาก 

11. ปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินงานตามแผนการวิจัยเพ่ือพัฒนา        
การเรียนรู้ให้ถูกต้องและเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา 3.87 0.69 มาก 

รวม 4.02 0.43 มาก 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย มีการบริหารงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติตามแผนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.02, S.D. = 0.43) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่นิเทศติดตามการท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง (  = 4.33, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ จัดหาเอกสารงานวิจัย
มาสนับสนุนช่วยเหลือแก่ครูที่ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างพอเพียง (  = 4.26, S.D. = 0.60) ส่วนข้อ
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ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ผู้บริหารด าเนินการแก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างการนิเทศติดตามให้ส าเร็จลุล่วง
โดยเร็ว (  = 3.60, S.D. = 0.86)  

 
ตารางที่ 4.5  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย ด้านการตรวจสอบ  จ าแนกเป็นรายข้อ 
 

การบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย ด้านการตรวจสอบ 

n = 285 ระดับ 
ความคิดเห็น   S.D. 

1. มีเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินงานท าวิจัยเพื่อพัฒนา        
การเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจนและสะดวกในการตรวจสอบติดตาม 4.19 0.65 มาก 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบและประเมินผล
การท าวิจัย 3.52 0.80 ปานกลาง 

3. ตรวจสอบความก้าวหน้าของการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
และอุปสรรคที่พบเพ่ือการแก้ไขให้ทันท่วงที 3.20 0.91 ปานกลาง 

4. จัดท าเครื่องมือการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของครูว่าสามารถด าเนินการได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 3.47 0.71 ปานกลาง 

5. ปรับปรุงเครื่องมือการตรวจสอบประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ 3.65 0.79 มาก 

6. เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของครูโดยใช้เครื่องมือที่จัดท าขึ้น 3.52 0.82 มาก 

7. น าข้อมูลที่ได้มาด าเนินการวิเคราะห์และแปลผลตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 3.48 0.79 ปานกลาง 

8. สรุปผลการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 3.29 0.72 ปานกลาง 

9.  รายงานผลการตรวจสอบประเมินผลต่อที่ประชุมของ
โรงเรียนเพ่ือชี้แจงถึงความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคที่พบ 3.00 0.67 ปานกลาง 

รวม 3.48 0.35 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยมีการบริหารงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการตรวจสอบ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.48, S.D. = 0.35) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก ่มีเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนิน 
งานท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจนและสะดวกในการตรวจสอบติดตาม ( = 4.19,        
S.D. = 0.65) รองลงมา คือ ผู้บริหารปรับปรุงเครื่องมือการตรวจสอบประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ  
อยู่เสมอ ( = 3.64, S.D. = 0.79) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารมีการรายงานผล      
การตรวจสอบประเมินผลต่อที่ประชุมของโรงเรียนเพื่อชี้แจงถึงความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคที่พบ  
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ตารางที่ 4.6  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย ด้านการปรับปรุงแก้ไข  เป็นรายข้อ 

 
การบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย ด้านการปรับปรุงแก้ไข   
n = 285 ระดับ 

ความคิดเห็น   S.D. 
1. ด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์หรือ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3.43 0.77 ปานกลาง 
2. ตั้งคณะกรรมการเพ่ือก าหนดเป้าหมายการน าผลการประเมิน

มาปรับปรุงแก้ไข 3.29 0.63 ปานกลาง 
3. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศจากการตรวจสอบประเมินผล

ให้เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการน าไปใช้ 3.18 0.72 ปานกลาง 
4. น าจุดเด่นและจุดด้อยที่ได้จากการประเมินผลมาพัฒนา

ปรับปรุงและแก้ไขการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
โรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 3.22 0.66 ปานกลาง 

5. ให้การเสริมแรงแก่ครูที่ตั้งใจท างานและด าเนินการท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ได้ส าเร็จ 3.61 0.96 มาก 

6. มีแรงจูงใจและกระตุ้นครูที่ยังไม่ท าการวิจัยเพื่อพัฒนา             
การเรียนรู้ให้ท าการวิจัย 3.53 0.73 มาก 

7. ปรับปรุงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนา              
การเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จอยู่เสมอ 

3.31 
 0.84 ปานกลาง 

8. น าผลที่ได้จากการประเมินมาก าหนดเป็นเป้าหมายหรือ
นโยบายของโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป 3.36 0.69 ปานกลาง 

9. จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไข        
การด าเนินการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 4.18 0.66 มาก 

รวม 3.46 0.34 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย มีการบริหารงานวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการแก้ไขปรับปรุง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.46, S.D. = 0.34) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก ่จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบ

ในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  (  = 4.18,       
S.D. = 0.66) รองลงมา คือ ผู้บริหารให้การเสริมแรงแก่ครูที่ตั้งใจท างานและด าเนินการท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ได้ส าเร็จ (  = 3.61, S.D. = 0.96) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ จัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศจากการตรวจสอบประเมินผลให้เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการน าไปใช้  (  = 
2.00, S.D. = 0.80)  
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเลยจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

การเปรียบเทียบการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียนผู้วิจัยท าการทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของ  Scheffe' 
ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดในตารางที่ 4.7-4.13 

 
ตารางที่ 4.7  การเปรียบเทียบการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา               

จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

 
 การบริหารงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ขนาดของโรงเรียนมัธยมศึกษา (n = 285) 
F   Sig. ขนาดเล็ก 

(n = 77) 
ขนาดกลาง 
(n = 120) 

ขนาดใหญ่ 
(n = 88) 

  S.D.   S.D.   S.D.   
1. การวางแผน 3.93 0.21 3.97 0.23 4.03 0.32 3.01 0.05 
2. การปฏิบัติ 3.88 0.30 4.04 0.33 4.05 0.31 5.50* 0.00 
3. การตรวจสอบ 3.32 0.28 3.43 0.29 3.65 0.26 28.22* 0.00 
4. การแก้ไขปรับปรุง 3.15 0.30 3.48 0.24 3.69 0.27 85.42* 0.00 

รวม 3.57 0.12 3.73 0.19 3.85 0.19 55.23* 0.00 
 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดต่างกัน มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติ 
ด้านการตรวจสอบและด้านการแก้ไขปรับปรุง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ส่วนด้านการวางแผน มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกัน และเมื่อน ามา
เปรียบเทียบเป็นรายคู่เพ่ือดูความแตกต่างโดยใช้วิธีการของ Scheffe'  ได้ผลดังตารางที่ 4.8  
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ตารางที่ 4.8  การเปรียบเทียบการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา      
จังหวัดเลย เป็นรายคู่ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 
การบริหารงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดเลย 

 
ขนาดโรงเรียน 

 
  

ขนาดของโรงเรียน 
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

    4.04 3.88 
1.  ด้านการปฏิบัติ 
 

ขนาดใหญ ่ 4.05 0.01 0.17* 
ขนาดกลาง 4.04 - 0.16* 
ขนาดเล็ก 3.88 - - 

    3.43 3.32 
2. ด้านการตรวจสอบ 
 

ขนาดใหญ ่ 3.65  0.22* 0.33* 
ขนาดกลาง 3.43 -       0.11* 
ขนาดเล็ก 3.32 - - 

    3.48 3.15 
3. ด้านการปรับปรุงแก้ไข ขนาดใหญ ่ 3.69 0.21* 0.54* 

ขนาดกลาง 3.48 - 0.33* 
ขนาดเล็ก 3.15 -           - 

    3.73 3.57 
 

รวม 
 

ขนาดใหญ่ 3.85 0.12 * 0.28 * 
ขนาดกลาง 3.73 - 0.16 * 
ขนาดเล็ก 3.57 - - 

 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที ่4.8 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดต่างกัน มีการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่มี      
การบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านการปฏิบัติ ผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนา       
การเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้สูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  
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ส่วนผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน 

ข้อที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านการการตรวจสอบ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการตรวจสอบ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สูงกว่าผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ข้อที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านการปรับปรุงแก้ไข ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการปรับปรุงแก้ไข  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สูงกว่าผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยในบทนี้ เป็นการสรุปให้เห็นในภาพรวมของการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย ผู้วิจัยได้สรุปวิธีการด าเนินการตามขั้นตอน
ของระเบียบวิธีวิจัยและได้ผลดังต่อไปนี้ 
 
5.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         5.1.1 เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย 
         5.1.2  เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
จังหวัดเลย  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 
5.2  สมมติฐานของการวิจัย 
         ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนซึ่งมีขนาดโรงเรียน
ต่างกัน มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้แตกต่างกัน 
 
5.3  ขอบเขตของการวิจัย 
         5.3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  1)  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
เลย ปีการศึกษา 2555 จ านวน 1,115 คน จาก 31 โรงเรียน 
  2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
เลย ปีการศึกษา 2555 จ านวน 285 คน จาก 16 โรงเรียน ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดย
เลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน เชาว์  
อินใย, 2543) 
 5.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ขนาดของโรงเรียน   
  2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดเลย 4 ด้าน คือ 

   (1)  ด้านการวางแผน 
   (2)  ด้านการปฏิบัติ  
   (3)  ด้านการตรวจสอบ 
   (4)  ด้านการปรับปรุงแก้ไข  
 
5.4  สรุปผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
เลย ปีการศึกษา 2555  จ านวน 285 คน จาก 16 โรงเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม
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ในการวิจัย จ านวน 285 คน เป็นครูผู้สอนที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 77 คน       
คิดเป็นร้อยละ 27.02 โรงเรียนขนาดกลาง 120 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 และโรงเรียนขนาดใหญ่
และใหญ่พิเศษ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 30.88 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย มีการบริหาร
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
 5.4.1  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยมีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนา       
การเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.73, S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการปฏิบัติ (= 4.02, S.D. = 0.43) รองลงมา คือ ด้านการวางแผน         
(= 3.98, S.D. = 0.26) ด้านการตรวจสอบ (=3.48, S.D. = 0.35) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด
ได้แก่ ด้านการปรับปรุงแก้ไข ( = 3.46, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
  1) ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยมีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนา     
การเรียนรู้ด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.98, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้มากที่สุด (  = 4.31, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ สร้างความตระหนักให้บุคลากร
ในโรงเรียนได้เห็นประโยชน์ของท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มที่ (  = 4.25, S.D. = 0.68) 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการน า 
มาใช้ในการวางแผนการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (  = 3.36, S.D. = 0.76)  
  2) ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนา   
การเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.02, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็น       
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นิเทศติดตามการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของครูอย่าง
ต่อเนื่อง (  = 4.33, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ จัดหาเอกสารงานวิจัยมาสนับสนุนช่วยเหลือแก่ครู
ที่ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างพอเพียง (  = 4.26, S.D. = 0.60) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่  
ผู้บริหารด าเนินการแก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างการนิเทศติดตามให้ส าเร็จลุล่วงโดยเร็ว (  = 3.60, 
S.D. = 0.86)   
  3) ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยมีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนา     
การเรียนรู้ ด้านการตรวจสอบ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.48, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินงานท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจนและสะดวกในการตรวจสอบติดตาม (= 4.19, S.D. = 0.65)  
รองลงมา คือ ผู้บริหารปรับปรุงเครื่องมือการตรวจสอบประเมินผลให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (= 3.64, 
S.D. = 0.79) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารมีการรายงานผลการตรวจสอบประเมินผล
ต่อที่ประชุมของโรงเรียนเพื่อชี้แจงถึงความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคที่พบ (= 3.00, S.D. = 0.67) 
  4) ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนา   
การเรียนรู้ ด้านการแก้ไขปรับปรุง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.46, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไข 
การด าเนินการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น (  = 4.18,  S.D. = 0.66) รองลงมา คือ 
ผู้บริหารให้การเสริมแรงแก่ครูที่ตั้งใจท างานและด าเนินการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ได้ส าเร็จ                  



76 
 

(  = 3.61, S.D. = 0.96) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศจากการ
ตรวจสอบประเมินผลให้เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการน าไปใช้  (  = 2.00, S.D. = 0.80) และ
รองลงมา คือ ด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (  = 2.14, 
S.D. = 0.69) 
 5.4.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเลย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน    
มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในภาพรวมและด้านการปฏิบัติ ด้านการการตรวจสอบและ
ด้านการแก้ไขปรับปรุง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านการวางแผน      
ไม่แตกต่างกัน เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe'  
Method) ปรากฏผลตามรายละเอียด ดังนี้ 
  1) ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน  
มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
โดยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีการบริหาร
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก  
  2) ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน  
มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  โดยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
เลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ ่มีการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน 
  3) ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน  
มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการตรวจสอบ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีการ
บริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
  4) ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน  
มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการปรับปรุงแก้ไข แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่  
มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 
5.5  อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย มีประเด็นส าคัญท่ีผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
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 5.5.1 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยมีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนา        
การเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัญ สุขเสรี (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง           
การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑา รักธรรม และคนอ่ืนๆ (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของ
ผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชวิชญ์ โฮงยากุล (2552) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทใน      
การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
  การที่ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย โดยรวมอยู่ในระดับมาก น่าจะมีสาเหตุมาจากผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท บางโรงเรียนจบ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก จึงมีความรู้ความสามารถในการวิจัย ท าให้สามารถบริหารงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการบริหาร ประกอบกับในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่เข้ามา
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกสถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย  
หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ทุกสถานศึกษามีจุดเน้นให้จะต้องเตรียม     
ความพร้อมในการประเมิน ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยจะผ่านการประเมินใน      
การประเมินคุณภาพรอบสองทุกโรงเรียนแล้ว ซึ่งในเกณฑ์การประเมิน จะประกอบด้วย มาตรฐาน
ด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านครูและมาตรฐานด้านผู้บริหาร โดยเฉพาะครูจะต้องมีความสามารถใน     
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น เครื่องมือที่ส าคัญของ
ครูผู้สอน คือ หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ CAR 1-4 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้วิจัยเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้ เป็นต้น ดังนั้นผู้บริหารทุกโรงเรียนจึงต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ เพ่ือจะน าพาโรงเรียนให้
ผ่านการประเมิน บางโรงเรียนเตรียมความพร้อมเพ่ือการประเมินคุณภาพรอบสามและผ่านการประเมิน
คุณภาพรอบสามเรียบร้อยแล้ว จากเหตุผลดังที่กล่าวมา จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้ผู้บริหารโรงเรียนมี
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเลย  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  1) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการปฏิบัติ 
รองลงมา คือ ด้านการวางแผน ด้านการตรวจสอบ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ ด้านการปรับปรุง
แก้ไข สอดคล้องกับงานวิจัยของ พฤทธิ์ พงษ์สีดา (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหาร
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการวางแผน
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุง และด้าน       
การตรวจสอบประเมินผล ตามล าดับ   
   การที่ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย ด้านการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ  
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ด้านการวางแผน ด้านการตรวจสอบ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ ด้านการปรับปรุงแก้ไข น่าจะ
มีสาเหตุมาจากผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย ในกระบวนการบริหารตามวงจรเดมมิ่ง 
PDCA ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพนั้น ทุกโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมใน      
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจะต้องลงมือปฏิบัติในการงานภาระงานที่ก าหนดตามเกณฑ์
การประเมินและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนั้นท าให้ด้านการปฏิบัติมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน  ซึ่งจะอภิปรายแยกเป็นรายด้าน  
  2) ด้านการปฏิบัติ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย มีการบริหารงาน 
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นิเทศติดตามการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง 
รองลงมา คือ จัดหาเอกสารงานวิจัยมาสนับสนุนช่วยเหลือแก่ครูที่ขาดความรู้ความเข้าใจอย่าง
พอเพียง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารด าเนินการแก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างการนิเทศ
ติดตามให้ส าเร็จลุล่วงโดยเร็ว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย  
ต้องเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ซึ่งทั้งหมดเป็นผลที่เกิ ดขึ้นต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรก าหนดไว้  
คุณภาพของผู้เรียนจึงเป็นผลเนื่องมาจากคุณภาพของครูที่จะท าการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งคุณภาพของครูนั้นต้องเกิดจากกระบวนการบริหารของผู้บริหารที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพเช่นกัน ดังนั้นคุณภาพของผู้เรียนจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพของครู คุณภาพของ
ผู้บริหาร ดังนั้นในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีนิเทศติดตาม
การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนช่วยเหลือแก่ครูที่ขาดความรู้   
ความเข้าใจอย่างพอเพียง จากเหตุผลดังที่กล่าวมา จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้ผู้บริหารโรงเรียนมีโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดเลย มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
เลย ด้านการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
  3) ด้านการวางแผน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยมีการบริหารงาน 
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
มากที่สุด รองลงมา คือ สร้างความตระหนักให้บุคลากรในโรงเรียนได้เห็นประโยชน์ของท าการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้องและเพียงพอต่อการน ามาใช้ในการวางแผนการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ทั้งนี้อาจเนื่องมา 
จากผู้บริหารโรงเรียนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานแลจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการน านโยบาย
ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ขั้นตอนในการวางแผนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นเข็มทิศส าคัญในการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างดียิ่ง การวางแผนในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญอย่างมากในการที่จะสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย เพ่ือให้ครูสามารถท างานวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง จากเหตุผลดังที่กล่าวมา จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้ผู้บริหารโรงเรียนมีโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดเลย มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย ด้านการวางแผน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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  4) ด้านการตรวจสอบ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยมีการบริหารงาน 
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการตรวจสอบ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินงานท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ไว้อย่างชัดเจนและสะดวกในการตรวจสอบติดตาม รองลงมา คือ ผู้บริหารปรับปรุงเครื่องมือการตรวจสอบ
ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารมีการรายงานผล
การตรวจสอบประเมินผลต่อที่ประชุมของโรงเรียนเพ่ือชี้แจงถึงความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคที่พบ  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พฤทธิ์ พงษ์สีดา (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการการตรวจสอบ  
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย โดย
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การบริหารที่แตกต่างกัน ดังนั้นการก าหนดเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินงาน
ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สามารถที่จะก าหนดไว้อย่างชัดเจนและสะดวกในการตรวจสอบติดตาม  
แต่ผลการวิจัยยังพบว่าผู้บริหารมีการรายงานผลการตรวจสอบประเมินผลต่อที่ประชุมของโรงเรียน
เพ่ือชี้แจงถึงความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคที่พบน้อยมาก จากเหตุผลดังที่กล่าวมา จึงอาจเป็นสาเหตุ
ท าให้ผู้บริหารโรงเรียนมีโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดเลย มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย ด้านการตรวจสอบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
  5) ด้านการปรับปรุงแก้ไข ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย มีการบริหาร
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการแก้ไขปรับปรุง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไข 
การด าเนินการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รองลงมา คือ ผู้บริหารให้การเสริมแรง
แก่ครูที่ตั้งใจท างานและด าเนินการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ได้ส าเร็จ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
ได้แก่ จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศจากการตรวจสอบประเมินผลให้เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการน า 
ไปใช้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พฤทธิ์ พงษ์สีดา (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหาร
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษา 
จงัหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการแก้ไขปรับปรุง 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย ยังมี
การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศจากการตรวจสอบประเมินผลให้เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการน า  
ไปใช้อยู่น้อย อีกท้ังยังไม่สามารถน าจุดเด่นและจุดด้อยที่ได้จากการประเมินผลมาพัฒนาปรับปรุงและ
แก้ไขการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นได้ จากเหตุผลดังที่กล่าวมา จึงอาจเป็น
สาเหตุท าให้ผู้บริหารโรงเรียนมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย ด้านการปรับปรุงแก้ไขโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 5.5.2 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเลย  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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 1) ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน    
มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
โดยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษมีการ
บริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมพร ราศรีชัย (2553) ศึกษาวิจัย
เรื่อง สมรรถนะในการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดเลย ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ซึ่งมีจ านวนงานวิจัยที่โรงเรียนด าเนินการในรอบปีต่างกัน มีสมรรถนะในการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีผลงานวิจัยอยู่ในระดับมาก มีสมรรถนะใน
การส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนที่มีผลงานวิจัยอยู่ในระดับปานกลางและน้อย  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มี
ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทุกด้าน สามารถที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนครูให้ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มก าลังความสามารถ อีกท้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาที่
มีขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ยังมีการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครองและชุมชน จ านวนมาก ท าให้มีงบประมาณทั้งจากต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกที่จะ
น ามาพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ ท าให้โรงเรียนมีก าลังที่จะพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบริหารสถานศึกษา อีกท้ังผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่มีขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ จะผ่านการคัดกรองว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูงในการบริหารจัดการ มีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่เหมาะสมและมี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงวิชาการ อีกทั้งครูที่ปฏิบัติการ
สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัด   
การเรียนการสอน ส่วนใหญ่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จึงมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ จากเหตุผลดังที่กล่าวมา จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สูงกว่า
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 2) ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน    
มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการวางแผน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก     
การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ในมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครูทุกคนจะต้องท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนทุกขนาด มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ ด้านการวางแผน ไมแ่ตกต่างกัน 
 3) ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน  
มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
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เลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดขนาดใหญ่และขนาดกลางมีทรัพยากร
ในการบริหารจัดการมากกว่าโรงเรียนขนาดขนาดเล็ก อีกทั้งมีประสบการณ์การบริหารและคุณวุฒิสูง
กว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก ท าให้สามารถเป็นแบบอย่างและ
เป็นผู้น าในการท าวิจัยสูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก อีกทั้งครู
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดขนาดใหญ่และขนาดกลางได้รับการอบรมพัฒนาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยมากกว่าครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก จากเหตุผลดังที่กล่าวมาจึง
อาจเป็นสาเหตุท าให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
เลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ ่มีการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน 
 4) ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน    
มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการตรวจสอบ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีการ
บริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีขนาดใหญ่ ผู้บริหารที่
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีขนาดใหญ่ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ  
มีประสบการณ์สูงในการบริหารจัดการ มีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่เหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
จัดการจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงวิชาการ ประกอบกับครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่
มีขนาดใหญ่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน ส่วนใหญ่มีวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ จึงมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จากเหตุผลดังที่กล่าวมา จึงอาจเป็นสาเหตุ
ท าให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีการบริหาร
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการตรวจสอบสูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 5) ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน  
มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการปรับปรุงแก้ไข แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่  
มีการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่เป็นโรงเรียนที่มี    
ความพร้อมในด้านบุคลากร ได้แก่ มีครูผู้สอนจ านวนมาก ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ตนเองทางด้านการวิจัยสามารถออกแบบเทคนิคใหม่ๆ ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และสามารถ
สร้างงานวิจัยที่หลากหลาย ประกอบกับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มักมีครูที่จบปริญญาโทหรือ
ครูช านาญการพิเศษที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยจ านวนมาก จึงอาจท าให้ผู้บริหารโรงเรียนต้อง
พัฒนาตนเองและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท าวิจัยมากขึ้น จากเหตุผลดังที่กล่าวมา จึงอาจเป็นสาเหตุ 
ท าให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีการบริหาร
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งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการปรับปรุงแก้ไข สูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
เลยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 
5.6  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยซึ่งพบว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย การบริหารงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่อย่างไรก็ตาม  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่าด้านการปรับปรุงแก้ไข มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด และรายการที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดในด้านนี้ คือ จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศจากการตรวจสอบประเมินผลให้เป็นปัจจุบันและ
สะดวกต่อการน าไปใช้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยที่เป็นประเด็นที่จะน าไปสู่       
การพัฒนาการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย  ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 
 5.6.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
  1) ผู้บริหารโรงเรียนควรพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน
กระบวนการวิจัยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของครู สามารถจัดเก็บผลงานวิจัยของครูและเป็นผลงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง 
  2) ผู้บริหารโรงเรียนควรน าข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะท าการวิจัยและหลัง
สิ้นสุดการท าวิจัย มาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้ในการตรวจสอบประเมินผลผลงานวิจัยของ
ครูและผลที่เกิดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และวางแผนในการจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป 
  3) ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความส าคัญต่อการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย
ของครู และช่วยเหลือสนับสนุนครูให้ท าวิจัยมากขึ้น รวมถึงใช้สารสนเทศที่ได้มาพัฒนากระบวนการ     
ท าวิจัยและก าหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการวิจัยปีต่อไป 
 5.6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานวิจัยของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย 
  2) ควรศึกษาเรื่องรูปแบบในการบริหารงานวิจัยของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา       
ในจังหวัดเลย   
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รายชื่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

1. นายสมเจษฎ์   ศรีสมจักร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  
2. นายประสงค์  เอ่ียมเวียง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  
3. นายไพโรจน์  พรมสอน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
4. นายณัฐภณ   ดวงท้าวเศษ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
5. นายกิตติศักดิ์  ดีสุทธิ   ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย ที่เปน็กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 16 โรงเรียน 

 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ขนาดโรงเรียน 
1. โรงเรียนน้ าสวยพิทยาสรรพ์ 

ขนาดเล็ก 

2. โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 
3. โรงเรียนธาตุพิทยาคม 
4. โรงเรียนคอนสาวิทยา 
5. โรงเรียนเซไลวิทยาคม 
6. โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม 
7. โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 
8. โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 
9. โรงเรียนนาอ้อวิทยา 

ขนาดกลาง 

10. โรงเรียนท่าลี่วิทยา 
11. โรงเรียนนาด้วงวิทยา 
12. โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 
13. โรงเรียนภูเรือวิทยา 
14. โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 
15. โรงเรียนเลยพิทยาคม 

ขนาดใหญ่ 
16. โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  การบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลยซึ่งในการตอบค าถามครั้งนี้ ไม่มีค าตอบที่ถูกหรือผิด ขอความกรุณา
ให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 2.  ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของท่านจะถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใดๆ    
ต่อตัวท่านทั้งสิ้น 
 3. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามการส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมในจังหวัดเลย ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
  3.1  ด้านการวางแผน 
  3.2  ด้านการปฏิบัติ 
  3.3  ด้านการตรวจสอบ 
  3.4  ด้านการน าปรับปรุงแก้ไข 
 
 ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยดี 
 
 

          พนิดา  แซ่ลิ้ม 
                  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง  ให้ท่านกาเครื่องหมาย  ลงใน (   ) ช่องว่างตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน  
 
 ขนาดของโรงเรียนที่ท่านด ารงต าแหน่งอยู่ 

(  )  ขนาดเล็ก มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1-499 คน 
(  )  ขนาดกลาง มีจ านวนนักเรียนตั้งแต ่500-1,499 คน 
(  )  ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500 คนขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  การบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียน 
 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละข้อแล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเป็น
พฤติกรรมที่ผู้บริหารได้ด าเนินการปฏิบัติในการส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ใน
โรงเรียนของท่านให้ตรงกับความจริงมากท่ีสุด  ตามความหมายต่อไปนี้ 

 

 5  หมายถึง  ปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 3  หมายถึง  ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
 1  หมายถึง  ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
ด้านที่ 1  ด้านการวางแผน 
1. ศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการท าวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ 
     

2. ส ารวจความต้องการของครูในโรงเรียนในการท าวิจัยเพื่อ        
การพัฒนาการเรียนรู้ 

     

3. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและเพียงพอต่อ           
การน ามาใช้ในการวางแผนการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

     

4. ก าหนดมาตรฐานการท าวิจัยของโรงเรียนและแจ้งให้ครูทราบ
ทุกคน 

     

5. ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การท าวิจัยของโรงเรียนไว้
อย่างชัดเจน 

     

6. ให้ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 

     

7. จัดท าโครงการที่ตอบสนองต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์           
การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียน 

     

8. สร้างความตระหนักให้บุคลากรในโรงเรียนได้เห็นประโยชน์
ของท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มที่ 

     

9. ก าหนดผู้รับผิดชอบการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่าง
ชัดเจน 

     

10. จัดสรรงบประมาณให้แก่ครูผู้ท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
อย่างเพียงพอ 

     

11. ก าหนดระยะเวลาการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้แล้วเสร็จ
อย่างชัดเจน 
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ข้อที่ การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
ด้านที่ 2  ด้านการปฏิบัติ 
12. ชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจกับครูและผู้รับผิดชอบงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียน 
     

13. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

     

14. สนับสนุนทรัพยากรและบริการอ านวยความสะดวกต่างๆ
เพ่ือให้การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย 

     

15. ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาแก่ครูผู้ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
อย่างเต็มความสามารถ 

     

16. จัดหาเอกสารงานวิจัยมาสนับสนุนช่วยเหลือแก่ครูที่ขาดความรู้
ความเข้าใจอย่างพอเพียง 

     

17. น าวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัยมาให้
ความรู้ แนะน า ปรึกษา แก่ครูในโรงเรียน 

     

18. จัดให้มีการประชุมครูเพ่ือแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ 

     

19. ให้มีการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของครูเป็นระยะ 

     

20. นิเทศติดตามการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

21. ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างการนิเทศติดตามให้
ส าเร็จลุล่วงโดยเร็ว 

     

22. ปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินงานตามแผนการวิจัยเพื่อพัฒนา           
การเรียนรู้ให้ถูกต้องและเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา 

     

ด้านที่ 3  การตรวจสอบ 
23. มีเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินงานท าวิจัยเพื่อพัฒนา             

การเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจนและสะดวกในการตรวจสอบติดตาม 
     

24. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบและประเมินผล    
การท าวิจัย 

     

25. ตรวจสอบความก้าวหน้าของการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
และอุปสรรคที่พบเพ่ือการแก้ไขให้ทันท่วงที 
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ข้อที่ การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
26. จัดท าเครื่องมือการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของครูว่าสามารถด าเนินการได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
ไว้หรือไม่ 

     

27. ปรับปรุงเครื่องมือการตรวจสอบประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ 

     

ด้านที่ 3  การตรวจสอบ 
28. เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ของครูโดยใช้เครื่องมือที่จัดท าขึ้น 
     

29. น าข้อมูลที่ได้มาด าเนินการวิเคราะห์และแปลผลตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

     

30. สรุปผลการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 

     

31. รายงานผลการตรวจสอบประเมินผลต่อที่ประชุมของโรงเรียน
เพ่ือชี้แจงถึงความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคท่ีพบ 

     

ด้านที่ 4 การน าผลการปรับปรุงแก้ไข 
32. ด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์หรือ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
     

33. ตั้งคณะกรรมการเพ่ือก าหนดเป้าหมายการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงแก้ไข 

     

34. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศจากการตรวจสอบประเมินผลให้
เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการน าไปใช้ 

     

35. น าจุดเด่นและจุดด้อยที่ได้จากการประเมินผลมาพัฒนา
ปรับปรุงและแก้ไขการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
โรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

     

36. ให้การเสริมแรงแก่ครูที่ตั้งใจท างานและด าเนินการท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ได้ส าเร็จ 

     

37. มีแรงจูงใจและกระตุ้นครูที่ยังไม่ท าการวิจัยเพื่อพัฒนา               
การเรียนรู้ให้ท าการวิจัย 

     

38. ปรับปรุงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนา               
การเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จอยู่เสมอ 

     

39. น าผลที่ได้จากการประเมินมาก าหนดเป็นเป้าหมายหรือ
นโยบายของโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป 
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ข้อที่ การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
40. จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไข          

การด าเนินการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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