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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุง่ หมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการ
ทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครูผู้สอน ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือบุคลากรในโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุบลราชธานี ปี การศึกษา 2555 จํานวน 390 คน โดยใช้ตารางเครซีและมอร์แกน และทําการสุม่ แบบ
หลายขัน้ ตอน แบ่งเป็ นครูผู้สอน จํานวน 312 คน และผู้บริหารจํานวน 78 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 40 ข้อ มีค่าความเทีย่ งตรงตามเนื้อหา (IOC) ระหว่าง
0.80-1.00 และค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.92 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ความถี่
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุตฐิ าน โดยใช้ t-test (Independent Samples) ผลการวิจยั พบว่า
1. บทบาทของผูบ้ ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทําวิจยั ในชัน้ เรียนขอครูผูส้ อน ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง เรียง
อันดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย คือ ด้านนโยบายและการวางแผน ด้านการจัดสิง่ อํานวยความสะดวก ด้านการ
สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม และด้านความรูใ้ นการวิจยั ของครูผสู้ อน
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน พบว่าบุคลากรทีม่ ตี ําแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครูผู้สอนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ยกเว้นด้านนโยบายและการวางแผนและด้านงบประมาณไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ : บทบาทผูบ้ ริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี การวิจยั ในชัน้ เรียน
บุคลากรในโรงเรียน

Abstract
This research aimed to investigate the school administrator’s roles in promotion of conducting
classroom research of school teachers under the Office of Elementary Educational Service Area Zone,
Ubonrachathani as viewed by 390 school staffs; 78 school administrator and 312 school teachers. The
instrument used in this research was a 40 –item 5 –rating- scale questionnaire with IOC 0.80-1.00,
discriminating powers ranging 0.33-0.85 and reliability of 0.92. The statistics used for analyzing the
collecting data were frequency, percentage, mean, and standard deviation; and t-test (independent
samples) was employed for testing hypothesis. The result of research were as follows:
1. The school administrators’ roles in promotion of conducting classroom reach of school
teachers under the Office of Elementary Educational Service Area Zone, Ubonratchathani as whole and
in each aspects were at a high level; accept in the aspect of budget that the promotion was at a medium
level; in this order from the highest to the lowest mean : policy and planning, facilities, climate and
environment, teachers’ knowledge of conducting, and budget.
2.The school staffs with different positions viewed that the school administrator’ roles in
promotion of conducting classroom research as a whole and in two aspects: policy and planning, and
budget were at the .05 level of statistically differences. That was school administrators viewed that there
was more promotion than did those school teachers.
Key Words : Administrators’ Roles, the Office of Elementary Educational Service Ubonratchathani Area
Zone, Classroom Research, School staffs

บทนํา
ปจั จุบนั การบริหารโรงเรียน ถือว่าการบริหารด้านวิชาการมีความสําคัญมากทีส่ ดุ ซึง่ การส่งเสริมการวิจยั
ในชัน้ เรียนเป็ นด้านหนึ่งของการบริหารวิชาการ และผูบ้ ริหารโรงเรียนเป็ นผูบ้ ริหารสูงสุด มีหน้าที่รบั ผิดชอบและ
ตัดสินใจ การดําเนินงานของโรงเรียนให้มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของการบริหาร
จัดการโรงเรียนที่วางไว้ ผูบ้ ริหารโรงเรียนถือว่าเป็ นวิชาชีพชัน้ สูงและวิชาชีพควบคุม ซึ่งต้องมีคุณสมบัตไิ ด้รบั ใบ
ประกอบวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาปี พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บญ
ั ญัตใิ ห้ผูบ้ ริหารโรงเรียน ต้องมีความรู้
ความสามารถ มีคุณลักษณะเฉพาะหลายประการ เช่น บทบาทหน้ าที่ใน การวางแผน (Planning) จัดองค์การ
(Organizing) จัดคณะทํางาน (Staffing) ควบคุมองค์การ (Controlling) และจัดสรรงบประมาณ (Budgeting)
จรูญ คูณมี [1] ได้กล่าวถึงผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องเป็ นผูม้ ี ทัง้ ภูมริ ู้ ภูมธิ รรม ภูมฐิ าน และนพพงษ์ บุญ
จิตราดุล [2] ได้กล่าวว่า ทักษะทีท่ าํ ให้การบริหารบรรลุเป้าหมายมี 3 ประการ 1.ทักษะด้านเทคนิควิธี (Technical
skill) 2.ทักษะด้านมนุ ษย์สมั พันธ์ (Human skill) และ 3.ด้านคตินิยม (Conceptual skill) นอกจากนัน้ จรูญ คูณมี
[1] ยังได้ให้ความเห็นไว้ว่าผูบ้ ริหารโรงเรียนต้องมีภาวะผูน้ ํ าการเปลี่ยนแปลง เพราะปจั จุบนั มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ มีความก้าวหน้าทางการวิจยั ในทุกๆด้าน ทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ดังนัน้
ผูบ้ ริหารต้องมีภาวะผูน้ ํ าการเปลีย่ นแปลง ผูบ้ ริหารทีม่ ภี าวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงต้องใช้กระบวนการ ใช้อทิ ธิพล
เหนือคนอื่นและนําคนอื่นให้เกิดการเปลีย่ นแปลงตนเองก่อน แล้วนําไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงองค์การ หรือบุคคลากร
ในสถานศึก ษา ทัง้ นัก เรีย น ครูผู้ส อน กรรมการสถานศึก ษา และผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งทัง้ หมด โดยเฉพาะผู้บ ริห าร

สถานศึกษาและครูผสู้ อนมีภาระหน้าทีส่ าํ คัญทีส่ ุดในกาสร้างคนให้มคี ุณภาพ มีความรูค้ ่คู ุณธรรม จะต้องมีรปู แบบ
ทันสมัย มีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงโรงเรียน ต้องมีความรูค้ วามสามารถในการกําหนดกลยุทธ์
การจัดการการเปลีย่ นแปลง เพือ่ ไม่ให้เกิดแรงต่อต้านเกิดขึน้ เพราะตามปกติธรรมชาติคนเรากลัวการเปลีย่ นแปลง
วิตกจะทําให้เกิดความยุ่งยาก กลัวมีภาระงานเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ผู้บริหารต้องมีความรอบคอบ มีความยืดหยุ่น การ
ตัดสินใจสําคัญทีส่ ุดสําหรับนักบริหาร ในการเลือกกลยุทธ์ (strategies) กลวิธี (Tactics) ทีเ่ หมาะสมในการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การ
การเปลีย่ นแปลงมีความสําคัญต่อการบริหารจัดการศึกษา ผูบ้ ริหารโรงเรียนต้องให้การสนับสนุ นส่งเสริม
ให้ครูทาํ การวิจยั ในชัน้ เรียน เพราะการวิจยั ในชัน้ เรียน มีผลต่อผูเ้ รียนโดยตรง การจัดการศึกษาต้องยึดผูเ้ รียนเป็ น
สําคัญ หรือยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง (Child-Centered Approach) ชนาธิป พรกุล [3] ให้ความหมายว่า การสอน
แบบยึดผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ คือการเรียนการสอนแบบให้ผเู้ รียนมีบทบาท มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมาก
ทีส่ ดุ
โดยเฉพาะในการเรียนการสอนในยุคปจั จุบนั การวิจยั ในชัน้ เรียนมีความสําคัญมาก นักวิชาการทางการ
ศึกษา นักวิจยั ทางการศึกษาทัง้ หลายมีความเห็นสอดคล้องกัน เช่น อุทุมพร จามรมาน [4] ประวิทย์ เอราวรรณ์ [5]
ยุ ท ธพงษ์ กัย วรรณ์ [6] เป็ น ต้ น ถือ ว่ า การวิจ ัย ในชัน้ เรีย นต้ อ งทํ า ควบคู่ ก ับ การเรีย นการสอน ถือ ว่ า เป็ น
กระบวนการแก้ปญั หา พัฒนากระบวนการสอนและการเรียนทีเ่ กิดขึน้ จริงในชัน้ เรียน ให้เหมาะสมกับ เนื้อหาวิชา
และศักยภาพของผูเ้ รียน
ดังนัน้ การส่งเสริมสนับสนุ นการวิจยั ในชัน้ เรียน ถือว่าเป็ นบทบาทสําคัญของผู้บริหารโรงเรียน ในการ
กําหนดนโยบายและแผนปฏิบตั งิ านวิจยั ในชัน้ เรียน จัดสรรงบประมาณสนับสนุ น มีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การทําวิจยั ในชัน้ เรียน จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ สร้างขวัญกําลังใจ และแบ่งเวลาเข้าร่วม
เป็ นผูว้ จิ ยั ในชัน้ เรียน จึงจะถือได้วา่ เป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างแท้จริง
บัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ราชธานี ได้เ ปิ ด การสอนระดับ ปริญ ญาโท ทัง้ สาขาวิช าการบริห าร
การศึก ษาและสาขาวิช าหลัก สูตรและการสอน ให้บริก ารการเรีย นการสอนในจังหวัดอุ บ ลราชธานี ผลสํา รวจ
เบื้องต้นพบว่ามีโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาทัง้ 5 เขต ต้องการ
ทราบบทบาทของผูบ้ ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทําวิจยั ในชัน้ เรียน โดยขอให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยทําการวิจยั เชิง
สํารวจ ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
ทัง้ 5 เขต ซึง่ มีจาํ นวน 1,083 โรงเรียน โดยมีครูผสู้ อนจํานวน 10,339 คน และผูบ้ ริหารโรงเรียนจํานวน 1,083
คน
ผูว้ จิ ยั ในฐานะเป็ นทัง้ อาจารย์และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี จึงได้รว่ มมือกับคณาจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย ศึกษาบทบาทของผูบ้ ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยั ในชัน้ เรียนของครูผสู้ อนเพื่อนําผลวิจยั
มาเป็ นแบบอย่างแก่นกั ศึกษา และเป็ นการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน

กรอบแนวคิ ด
การวิจยั ครัง้ นี้ได้ศกึ ษาเอกสาร ตํารา งานวิจยั ต่างๆ และสร้างกรอบแนวคิดดังนี้

ตัวแปรต้น
ตําแหน่ง
1. ผูบ้ ริหารโรงเรียน
2. ครูผสู้ อน

ตัวแปรตาม
บทบาทของผูบ้ ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการ
ทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครูผสู้ อน ประกอบด้วย 5
ด้าน ดังนี้
1.ด้านนโยบายและการวางแผน
2.ด้านงบประมาณ
3.ด้านความรูใ้ นการทําวิจยั ของครูผสู้ อน
4.ด้านการจัดสิง่ อํานวยความสะดวก
5.ด้านการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครูผสู้ อน สํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทําวิจยั ในชัน้ ในชัน้ เรียนของครูผสู้ อน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ตามความคิดเห็นของ ผูบ้ ริหารกับครูผสู้ อน

สมมติ ฐานการวิ จยั
บุคลากรในโรงเรียนที่ม ีตําแหน่ งแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อบทบาทของผู้บริห ารโรงเรียนในการ
ส่งเสริมการทําวิจยั ในชัน้ ในชัน้ เรียนของครูผสู้ อนแตกต่างกัน

ความสําคัญของการวิ จยั
1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี ใช้เป็ นแนวทางในการสอน และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้มคี ุณภาพยิง่ ขึน้
2. เป็ นแนวทางสําหรับผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทํา ในชัน้ เรียน ซึ่งเป็ นการให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน

อุปกรณ์และวิ ธีการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือบุคลากรในโรงเรียน สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1,083 โรงเรียน ประกอบด้วยครูผสู้ อนจํานวน 10,339 คน และผูบ้ ริหาร
โรงเรียนจํานวน 1,083 คน

2. กลุ่ม ตัวอย่า งที่ใช้ในการวิจยั คือบุค ลากรในโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี ปี การศึกษา 2555 จํานวน 390 คน โดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)
และทําการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน (Multi Stage Random Sampling) ได้จาํ นวน 390 คน โดยแบ่งเป็ น ครูผสู้ อน
จํานวน 312 คน และผูบ้ ริหารโรงเรียนจํานวน 78 คน
ตัวแปรในการวิ จยั
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตําแหน่ง จําแนกเป็ น
1.1 ผูบ้ ริหารโรงเรียน
1.2 ครูผสู้ อน
2. ตัวแปรตาม คือความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ ตี ่อระดับบทบาทของผูบ้ ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการ
ทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครูผสู้ อน ตามกรอบแนวคิด 5 ด้าน คือ ด้านนโยบายและการวางแผน ด้านงบประมาณ
ด้านความรูก้ ารทําวิจยั ของครู ด้านการจัดสิง่ อํานวยความสะดวก และด้านการสร้างบรรยากาศในวิจยั ในชัน้ เรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้
สร้างขึน้ จํานวน 40 ข้อ มีค่าความเทีย่ งตรงตามเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และค่าความเชื่อมันของ
่
แบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.92

ผลการวิ จยั
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาการประถมศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี ที่มตี ่อบทบาทของผูบ้ ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทําวิจยั ในชัน้ ในชัน้ เรียน ปรากฏดัง
ตาราง 1
ตาราง 1 ระดับบทบาทการส่งเสริมของผูบ้ ริหารโรงเรียนในการทําวิจยั ในใช้เรียนของครูผสู้ อนโดยรวมและรายด้าน
ด้านที่
1
2
3
4
5

บทบาทของผู้บริ หารโรงเรียน
ในการส่งเสริ มการทําวิ จยั ในชัน้ เรียน
นโยบายและการวางแผน
งบประมาณ
ความรูใ้ นการทําวิจยั ของครูผสู้ อน
การจัดสิง่ อํานวยความสะดวก
การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
โดยรวม

X

S.D.

3.97
3.47
3.88
3.94
3.93
3.84

0.51
0.81
0.55
0.59
0.53
0.37

ระดับ
การส่งเสริ ม
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า บุคลากรในโรงเรียนเห็นว่าบทบาทผูบ้ ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยั ในชัน้
เรียนครูผสู้ อนในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี โดยรวมและราย
ด้านอยู่ระดับมาก ยกเว้นด้านงบประมาณอยู่ระดับปานกลาง เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
นโยบายและการวางแผน ด้านจัดสิง่ อํานวยความสะดวก ด้านการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม และด้าน
ความรูใ้ นการทําวิจยั ของครูผสู้ อน

2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนทีม่ ตี ่อระดับบทบาทผูบ้ ริหารใน
การส่งเสริมการวิจยั ในชัน้ เรียน บุคลากร จําแนกตามตําแหน่ง ปรากฏดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลากรระหว่างครูผสู้ อนกับผูบ้ ริหารโรงเรียน
ด้าน

บทบาทผูบ้ ริ หารโรงเรียน
ในการส่งเสริ มการวิ จยั ในการชัน้ เรียน

นโยบายและการวางแผน
งบประมาณ
ความรูใ้ นการทําวิจยั ของครูผสู้ อน
การจัดสิง่ อํานวยความสะดวก
การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
โดยรวม
*มีนยั สําคัญทางสถิตริ ะดับ .05
1
2
3.
4.
5

ครูผสู้ อน
(n=312)
X
S.D
.36
3.80
.85
3.33
.55
3.87
.59
3.93
.52
3.92
3.80
.38

ผูบ้ ริ หารโรงเรียน
(n=78)
t
X
.S.D.
.41 2.289*
4.09
.24 7.009*
4.02
.208
.55
3.89
.606
.61
3.97
.630
59
3.96
3.99
.29 3.976*

จากตาราง 2 พบว่า บุคลากรในโรงเรียนทีม่ ตี ําแหน่ งต่างกันมีความเห็นต่อบทบาทของผูบ้ ริหารในการ
ส่งเสริมการวิจยั ในชัน้ เรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ยกเว้นด้าน
ความรู้ใ นการทํ า วิจ ัย ของครู ผู้ส อน ด้า นการจัด สิ่ง อํ า นวยความสะดวก และด้า นการสร้า งบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกัน

สรุปและอภิ ปรายผล
การวิจยั ระดับความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี ทีม่ ตี ่อบทบาทของผูบ้ ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยั ในชัน้ เรียนของครูผสู้ อน มี
ประเด็นสําคัญทีค่ วรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยั ในชัน้ เรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้นงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านนโยบายและ
วางแผน ด้านการสร้างบรรยากาศและสิง่ แวดล้อม ด้านสิง่ อํานวยความสะดวกและด้านความรูก้ ารทําวิจยั ในชัน้
เรียนของครูผูส้ อน และด้านงบประมาณ ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะว่า พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) มาตรา 24 ข้อ 5 [7] ระบุวา่ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องส่งเสริมและ
สนับสนุ นให้ผู้สอนสามารถใช้วจิ ยั เป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และในมาตรา 30 (7) ยังระบุให้สถานศึกษา
พัฒนาการเรียนการสอนที่มปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ ให้มกี ารส่งเสริมให้ครูผูส้ อนสามารถทําการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในและตระดับการศึกษา นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 42 [8] ให้ ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานวิทยฐานะทางวิชาการของ
ข้าราชการครู เพื่อให้ได้รบั เงินวิทยฐานะทางวิชาการ โดยใช้ผลงานการวิจยั ในชัน้ เรียนเป็ นหนึ่งของเกณฑ์การ
ประเมิน จากเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ผบู้ ริหารโรงเรียนมีการส่งเสริมการทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครูผสู้ อนอยูใ่ นระดับ
มาก สอดคล้องกับผลการศึก ษาของอนุ ช า โสมโสภา (8) ที่ศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนของครูผู้สอน
โรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษานารายณ์บรรทมสินธุ์ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี
5 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะการจัดทําการจัดทําโครงการจัดทําโครงการการทําวิจยั ใน

ชัน้ เรีย นปฏิบตั ิง านประจํา ปี มีค่าเฉลี่ยงสูงสุด และสอดคล้องกับการศึกษาของเพลิน พิศ ตาศัก ดิ ์ [9] ที่ศึก ษา
บทบาทในการส่งเสริมการวิจยั ในชัน้ เรียนของผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร พบว่าผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการส่งเสริมการการกําหนดแผนในการทําวิจยั ในชัน้
เรียนอยู่ระดับมาก ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของอมรศักดิ ์ ศรีวรมณ์ [10] ทีศ่ กึ ษาบทบาทของผูบ้ ริหารโรงเรียนใน
การส่งเสริมการทําวิจยั ในชัน้ เรียน กลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา 8 สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายโสธร เขต 2
พบว่า มีการส่งเสริมโดยรวมและรายด้านอยูร่ ะดับปานกลาง
1.1 ด้านนโยบายและการวางแผน มีการส่งเสริมอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริหาร
จัดประชุมและชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจและนโยบายการวิจยั ของโรงเรียนให้ครูทราบอย่างทัวถึ
่ ง ผู้บริหารจัดให้ม ี
นโยบายหรือข้อกําหนดเพื่อสนับสนุ นและส่งเสริมการทําวิจยั ในชัน้ เรียนที่ชดั เจน ซึ่งเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายเกี่ย วกับ การประกอบวิช าชีพ ทางการศึก ษาของสํา นัก งานเลขาธิก ารครุส ภา หมวด 2 [8] กล่า วว่า
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องมีความรูแ้ ละสมรรถนะ ด้านนโยบายและการวางแผนการศึกษา ตลอดจนสามารถส่งเสริม
ให้มกี ารวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับปรีดา ศรีเศษมาตย์ [11] กล่าวว่า เพื่อเพิม่ ขีด
ความสามารถขององค์กรการให้บรรลุผลสําเร็จตามทิศทางที่กําหนดไว้ ผู้บริหารจึงต้องมีการวางแผน กําหนด
วิธกี ารทีจ่ ะต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตน เพือ่ ให้หน่วยงานได้มกี ารพัฒนาไปในทิศทางทีก่ ําหนดไว้ตามที่
ต้องการอย่างมีคุณภาพ
1.2 ด้านความรูก้ ารทําวิจยั ของครูผูส้ อน มีการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะ
ผู้บริหารเป็ นที่ปรึกษาให้แก่ครูผู้สอนในการกําหนดการวิจยั ในชัน้ เรียน จัดหาเอกสาร วารสาร ตํารา เกี่ยวกับ
ทฤษฏี หลัก การ และแนวคิด การทํา วิจ ยั ในชัน้ เรีย นมาพัฒ นาความรู้ค รูผู้ส อน และให้คํา แนะนํ า เกี่ย วกับ การ
ออกแบบการวิจยั เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู ซึ่งสอดคล้องกับนุ ศรา สุพร [12] ทีพ่ ฒ
ั นาครูดา้ นการวิจยั
ในชัน้ เรียนโรงเรียนมุกวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผลการพัฒนาชีใ้ ห้เห็นว่าวิธกี ารพัฒนาบุคลากรโดย
ใช้กจิ กรรมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การนิเทศติดตามช่วยให้บุคลากรครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจและสามารถทําการ
วิจยั ในชัน้ เรียนได้ และสอดคล้องกับประเทือง พลเสนา [13] ที่ศกึ ษาปญั หาและความต้องการการทําวิจยั ในชัน้
เรีย นของครูแ กนนํ า ในโรงเรีย น สัง กัด กรมสามัญ ศึก ษา จัง หวัด มหาสารคาม พบว่า ครูแ กนนํ า ต้อ งการด้า น
แหล่งข้อมูลสําหรับการศึกษาค้นคว้า และต้องการความรูแ้ ละทักษะในการทําวิจยั ในชัน้ เรียน
1.3 ด้านงบประมาณ มีการส่งเสริมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะการวิจยั เรื่อง
หนึ่งๆ ต้องเสียค่าใช้จ่าย เงินสนับสนุ นจึงเป็ นปจั จัยสําคัญของครูผู้สอน เพราะงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรจาก
รัฐบาล การบริจาคของผูม้ อี ุปการคุณ ผูป้ กครอง ศิษย์เก่า และอื่นๆ มีน้อยมาก และงบประมาณที่โรงเรียนได้รบั
ส่วนมากจะจ่ายเป็ นค่าสาธารณูปโภคและครุภณ
ั ฑ์ ดังนัน้ ครูผสู้ อนจึงไม่สามารถของบประมาณในการทําวิจยั ต้อง
ใช้ทุนส่วนตัว [14] สอดคล้องกับธีระ รุญเจริญ [15] ได้สรุปผลการวิจยั สภาพและปญั หาการบริหารและการจัด
การศึกษาขัน้ พื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทยพบว่า งบประมาณไม่พอ ครูไม่พอ และวัสดุอุปกรณ์ไม่พอ
และสอดคล้องกับนงพงา พิชยั [16] ได้ศกึ ษาบทบาทของผูบ้ ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยั ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร พบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุ นงบประมาณ
ในการทําวิจยั อยูใ่ นระดับน้อย และไม่มงี บประมาณสนับสนุ นให้ครูทาํ วิจยั
1.4 ด้านการจัดสิง่ อํานวยความสะดวก มีการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะ
ผู้บริหารส่งเสริมแลกเปลี่ยนวิธกี ารเทคนิคการเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนเกี่ยวกับการทําวิจยั ในชัน้ เรียน จัดระบบ
ฐานข้อ มูล และสารสนเทศของโรงเรีย นเพื่อ ใช้ใ นการทํ า วิจ ัย ตลอดจนจัด หาเอกสาร รายงานการวิจ ัย ของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ให้ครูผสู้ อน สอดคล้องกับบุญมี ปะพะวะ [17] ได้กล่าวถึงบทบาทของผูบ้ ริหารทีม่ ตี ่อการ
ส่งเสริมงานวิจยั ในโรงเรียนว่าเป็ นพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีผ่ บู้ ริหาร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้

เกิดความสําเร็จของงานวิจยั ในโรงเรียน โดยการส่งเสริมให้มนี โยบายและแผนปฏิบตั งิ านในโรงเรียน สนับสนุ นด้าน
เงิน ทุ น และการจัด หาอุ ป กรณ์ ป ระกอบการวิจ ัย ในโรงเรีย น เช่ น เอกสาร ตํา รา หรือ สิ่ง อํ า นวยความสะดวก
สนับสนุ นครูแต่ละคนให้มโี อกาสใช้ความรูค้ วามสามารถอย่างเต็มที่ และติดตามผลการปฏิบตั งิ านวิจยั ของครูเป็ น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
1.5 ด้านการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม มีการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก ทีเ่ ป็ นเช่นนี้อาจเป็ น
เพราะผูบ้ ริหารจัดให้ครูมโี อกาสแลกเปลี่ยนความรูซ้ ่งึ กันและกัน ส่งเสริมความร่วมมือกันในการทําวิจยั และสร้าง
บรรยากาศทางการวิจยั เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความสนใจและเห็นความสําคัญของการทําวิจยั ในชัน้ เรียน สอดคล้องกับ
อัมพร ภาระพันธ์ [18] ศึกษาตัวแปรทีม่ ผี ลต่อการทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครูผูส้ อนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร พบว่า ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครูผสู้ อนมากทีส่ ดุ
คือ ความต้องการความสําเร็จในหน้าที่การงาน ความต้องการก้าวหน้ าในตําแหน่ งและสภาพบรรยากาศในการ
ทํางานและสอดคล้องกับ อมรศักดิ ์ ศรีวะรมย์ [7] ได้ศกึ ษาการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทําวิจยั ในชัน้
เรียนพบว่า ผู้บริหารส่งเสริมความร่วมมือในการทําวิจยั และผู้บริหารจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อโครงการวิจยั ในชัน้
เรียน
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนทีม่ ตี ่อบทบาทของผูบ้ ริหารโรงเรียนในการ
ส่งเสริมการวิจยั ในชัน้ เรียน พบว่า ผู้บริหารและครูผูส้ อนมีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตริ ะดับ .05 ยกเว้นด้านนโยบายและการวางแผน และด้านงบประมาณไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเป็ น
เพราะว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนถือว่าเป็ นหน้าที่ทม่ี กี ารกําหนดไว้ในกฎหมาย ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2545 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 4 ข้อ 5 (7) ระบุวา่ “ให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุ นให้ สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวก
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทัง้ สามารถใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนรู”้ และมาตรา 30 (7)
ระบุอกี ว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มปี ระสอทธิภาพ รวมทัง้ ให้ผูส้ อนสามารถวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับผูเ้ รียนในแต่ระดับการศึกษา
จากพระราชบัญ ญัติด ัง กล่ า วชี้ใ ห้เ ห็น ว่ า แนวทางในการปฏิรูป การศึก ษาได้ใ ห้ค วามสํา คัญ กับ การ
พัฒนาการเรียนการสอนของครู โดยใช้กระบวนการวิจยั เป็ นแนวทางหนึ่งในการปฏิบตั งิ านของครูในการจัดการ
เรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ครูผสู้ อนจะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้ าใช้ เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปญั หา (2)
สํา หรับด้า นที่ผู้บริหารโรงเรีย นและครูผู้สอนมีค วามเห็น ไม่แ ตกต่างกัน แต่ ม ีค วามเห็นอยู่ร ะดับ มาก
ค่าเฉลีย่ ใกล้เคียงกัน เพราะเห็นความสําคัญในการทําวิจยั ในชัน้ เรียน ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ จิรพันธ์ ไตร
ทิพ ย์จ รัส [19] ได้ก ล่ า วถึง บทบทของผู้บ ริห ารโรงเรีย นในการส่ง เสริม การทํ า วิจ ัย ในชัน้ เรีย น ที่จ ะพัฒ นา
กระบวนการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพได้นนั ้ จะต้องส่งเสริมงบประมาณ ทรัพยากรวัสดุ ข้อมูล ห้องสมุด ศูนย์วชิ าการ
การพัฒนาบุคลากรให้ไปศึกษาดูงาน เผยแพร่การวิจยั ตลอดจนให้การบํารุงขวัญกําลังใจ และสอดคล้องกับ นง
เยาว์ บัวทอง [18] กล่าวถึงบทบาทของผูบ้ ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทําวิจยั ในชัน้ เรียน พัฒนาผูเ้ รียนให้เกิด
การเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข สนุ กสนาน มีสว่ นร่วมในกิจกรรมในชัน้ เรียน จะต้องสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
สือ่ วัสดุอุปกรณ์ และสิง่ อํานวยความสะดวกแก่ครูผสู้ อน

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
1. ผูบ้ ริหารควรติดตามดูแลการทําวิจยั ของครูผสู้ อนให้เป็ นไปตามเป้าหมายของแผนงานการทําวิจยั ใน
ชัน้ เรียน
2. ผูบ้ ริหารควรเชิญวิทยากรหรือผูเ้ ชีย่ วชาญมาให้ความรูแ้ ละข้อแนะนําในการทําวิจยั ในชัน้ เรียน
3. ผูบ้ ริหารควรมีการให้บริหารยืมเงินทดรองจ่ายแก่ครูผสู้ อนสําหรับการทําวิจยั ในชัน้ เรียน
4. ผู้บริหารควรจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทําวิจยั ในชัน้ เรียน เช่น จัดให้มหี ้องหรือมุมใดมุมหนึ่ง
สําหรับศึกษาค้นคว้า และเขียนรายงานการวิจยั ของครูผสู้ อน
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